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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

O καρκίνος του μαστού αποτελεί την δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου που απαντάται και 

στα δύο φύλα ενώ είναι συνιστά την πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου στις γυναίκες καθώς και 

την πρώτη αιτία θανάτου στο γυναικείο φύλο. Η γενετική ανάλυση του κληρονομικού καρκίνου έχει 

ενταχθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί σημαντικό μέρος της κλινικής πράξης, καθώς όλο και 

περισσότεροι ασθενείς ελέγχονται για την ύπαρξη γαμετικών μεταλλάξεων στα υψηλής 

διεισδυτικότητας γονίδια BRCA1 και BRCA2.  

Προκειμένου να μελετήσουμε την συνεισφορά των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 στην εμφάνιση 

καρκίνου μαστού στον ελληνικό πληθυσμό εξετάστηκαν 200 άτομα που παρουσίαζαν σημαντικό 

ατομικό ή/και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή/και των ωοθηκών. Έτσι, στην περίπτωση 

του γονίδιου BRCA1 βρέθηκαν 13 διαφορετικές παθογόνοι μεταλλάξεις σε 29 από τις ασθενείς (14.5%) 

ενώ για το γονίδιο  BRCA2 αναλύθηκαν συνολικά 156 ασθενείς (155 γυναίκες και 1 άνδρας) και  

μεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν σε 8 γυναίκες (5.2%) και 1 άνδρα (100%). Παράλληλα έγινε προσπάθεια 

χαρακτηρισμού του φάσματος μεταλλάξεων του μετρίου διεισδυτικότητας γονιδίου RAD51C σε 

ελληνικές οικογένειες. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε σε 87 ασθενείς όμως δεν ανιχνεύθηκε 

κάποια παθογόνος μετάλλαξη σε κάποιον ασθενή. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η ανίχνευση 

μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 με την βοήθεια τριών τεχνικών 

ανίχνευσης: την τεχνική της ανίχνευσης γονιδιακών αναδιατάξεων με χρήση διαγνωστικών εκκινητών 

για τις πιο συχνές γονιδιακές αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1 στον ελληνικό πληθυσμό (δύο 

απαλειφές του εξωνίου 20, μία απαλειφή των εξονίων 23 και 24 και τέλος μια απαλειφή του εξονίου 

24), την τεχνική της πολλαπλής και ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης μικρών 

φθοριζόντων τμημάτων (QMPSF) για το γονίδιο BRCA1 και την τεχνική της πολλαπλής ενίσχυσης 

τμημάτων DNA μέσω ιχνηθετών (MLPA®) τόσο για το γονίδιο BRCA1 όσο και για το γονίδιο BRCA2. Η 

τεχνική της ανίχνευσης με την χρήση διαγνωστικών εκκινητών εφαρμόστηκε σε 200 ασθενείς με 

καρκίνο μαστού ή/και ωοθηκών και ανιχνεύθηκαν 15 ασθενείς που έφεραν κάποια από τις συχνότερες 

γονιδιακές αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1 (7.5%). Αντίθετα, με την τεχνική του QMPSF και του MLPA 

δεν ανιχνεύθηκε κάποια γονιδιακή αναδιάταξη στα BRCA1/2 στους συνολικά 24 ασθενείς που 

εξετάστηκαν.  Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκε η ανάλυση 403 

γυναικών με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού και ηλικίας 

εμφάνισης της νόσου. Κατά την ανάλυση αυτή ελέγχθηκαν συγκεκριμένα εξόνια καθώς και γονιδιακές 

αναδιατάξεις του BRCA1. Μεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν σε  65 από τις ασθενείς αυτές (16%).  

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκε ανάλυση απλοτύπου προκειμένου να 

αποδειχθεί ότι η απαλειφή των εξονίων 23 και 24 αποτελεί ελληνική ιδρυτική μετάλλαξη. Για το σκοπό 

αυτό αναλύθηκε ο απλότυπος σε 21 οικογένειες που έφεραν την συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη 

με την βοήθεια της τεχνικής των πολυμορφικών δεικτών επαναλήψεων μικροδορυφορικού DNA. Η 

ανάλυση απλοτύπου κατέδειξε ότι 8 από 10 γενετικούς τόπους είναι κοινοί μεταξύ των ατόμων που 

φέρουν την απαλοιφή επιβεβαιώνοντας έτσι την υπόθεση ότι η απαλειφή αυτή αποτελεί ιδρυτική 

μετάλλαξη του ελληνικού πληθυσμού.  
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Ακολούθως, μελετήθηκε η συνεισφορά και άλλων γονιδίων στην προδιάθεση για καρκίνο 

μαστού και ωοθηκών και πραγματοποιήθηκε ανάλυση 21 γονιδίων (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, 

BRIP1, TP53, PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, 

PMS2, RAD50, RAD51C) με την χρήση τεχνολογίας αλληλούχισης επόμενης γενεάς. Για το σκοπό αυτό 

αναλύθηκαν 42 ασθενείς με σοβαρό ιστορικό καρκίνο μαστού ή/και ωοθηκών, οι οποίες είχαν βρεθεί 

αρνητικές για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & 2. Κατά την ανάλυση αυτή βρέθηκαν μεταλλάξεις σε 11 

ασθενείς (26.2%). 

Ακόμα, πραγματοποιήθηκε εξομική αλληλούχιση σε μια ασθενή, η οποία παρουσίαζε βαρύτατο 

ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και είχε βρεθεί αρνητική για μεταλλάξεις σε 21 γονίδια (BRCA1, 

BRCA2, CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, 

MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51C). Η αλληλούχιση αυτή πραγματοποιήθηκε από την 

εταιρεία BGI. Συνολικά ανιχνεύθηκαν 39.762 πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) και 1,646 

μικρές ενθέσεις/απαλειφές (InDels) σε ολόκληρο το γονιδίωμα της ασθενούς. Μετά από ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αυτών καταλήξαμε σε 12 παραλλαγές που αποτελούν ενδεχομένως πιθανά παθογόνα 

αλληλόμορφα. 
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ABSTRACT 
Breast cancer is the second most common cancer in both sexes while it is the most frequent 

cancer as well as the first cause of death in women. The genetic testing of hereditary cancer is part of 

the everyday clinic as the number of patients that is checked for germline mutation in BRCA1 and BRCA2 

is continuously increasing. 

In order to study the contribution of the high penetrance genes BRCA1 and BRCA2 in breast 

cancer in Greece 200 patients with severe history of breast and/or ovarian cancer were screened. In 

BRCA1 13 different pathogenic mutations were found in 29 patients (14.5%) while in BRCA2 156 patients 

were screened (155 female and 1 male) and pathogenic mutations were identified in 8 female (5.2%) 

and 1 male patients (100%). At the same time, we tried to characterize the mutation spectrum of the 

medium penetrance gene RAD51C in Greek families. For this purpose, we screened 87 patients but no 

mutations was found. In addition, the identification of large genomic rearrangements in both genes took 

place, using three methods: diagnostic primers were used in order to identify the 4 most common 

BRCA1 genomic rearrangements in Greece (two deletions in exon 20, one deletion of exons 23 and 24 

and one in exon 24), the QMPSF method for the BRCA1 genomic rearrangements (Quantitative 

Multiplex PCR of Short Fluorescent fragments) and the MLPA method for both BRCA1 and BRCA2 

genomic rearrangements (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). With the first technique 

200 patients with breast and/or ovarian cancer were analyzed and 15 of them were found to carry one 

of the most frequent BRCA1 genomic rearrangements. In the contrary, no large genomic 

rearrangements in neither gene was identified among the 24 patients who were screened using the two 

latter methods (QMPSF and MLPA). Also, we have screened 403 triple negative female patients who 

were diagnosed with triple-negative invasive breast cancer, independently of their age or family history, 

for germline BRCA1 mutations in exons where a mutation have previously been found in Greek 

population including the genomic rearrangements. Mutation were identified in 65 patients (16%).  

In this study we used haplotype analysis in order to demonstrate that the BRCA1 deletion of 

exons 23 and 24 constitutes a Greek founder mutation. For this purpose, we performed haplotype 

analysis in 21 Greek families who carry this specific genomic rearrangement using the DNA 

Microsatellite Repeats analysis. The haplotype analysis showed that 8 out of 10 genetic regions are 

common among people that carry this deletion confirming that the deletion is a Greek founder 

mutation.  

We also studied the contribution of other genes in breast/ovarian cancer predisposition by 

studying 21 genes (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, 

MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51C) using next generation sequencing 

techniques. We examined 42 patients with severe breast and/or ovarian cancer history that were found 

negative for BRCA1/2 mutations. In this analysis pathogenic mutation were found in 11 patients (26.2%).  

At last, exome sequencing was performed in a female patient who had severe family history and 

was found negative for germline mutations in 21 genes (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, 

PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, 

RAD51C). The sequencing was carried out by Beijing Genomics Institute (BGI). In total, were identified 

39.762 singe nucleotide polymorphisms (SNPs) and 1.646 insertions - deletions (InDels) in the patient's 
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exome. After the result analysis we concluded in 12 variants that could constitute possible pathogenic 

alleles.  
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ  
 

aa → αμινοξύ (aminoacid) 

Alu →     επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων mRNA μεταγράφων που μοιάζουν με 

αντίγραφα DNA επειδή έχουν 3΄-πολυ-Α ουρά και αμφίπλευρες επαναλήψεις 

A-T → Σύνδρομο Ataxia Telangiectasia  

ATM →  το πρωτεϊνικό προϊόν του μεταλλαγμένου γονιδίου της αταξίας-τελαγγειεκτασίας (Ataxia 

Τelangiectasia Μutated 

ATR →      κινάση που εμπλέκεται στη σηματοδότηση που προκαλείται από βλάβες στο DNA (Αtaxia 

Τelangectasia and Rad3 related) 

BARD1 → πρωτεΐνη που συνδέεται με την αμινοτελική περιοχή της πρωτεΐνης BRCA1 (BRCA1-

Associated RING Domain) 

BASC  BRCA1-associated genome surveillance complex 

BIC →       Bάση δεδομένων των μεταλλάξεων που έχουν καταγραφεί στα γονίδια BRCA1 και BRCA2   

(Breast cancer Information Core) 

BRC repeats → επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες στην πρωτεΐνη BRCA2  

BrCa →  καρκίνος του μαστού (Breast Cancer) 

BRCA1 →  γονίδιο 1 προδιάθεσης για τον καρκίνο μαστού/ωοθηκών στον άνθρωπο   

(Breast Cancer gene 1) 

BRCA1 → η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί το γονίδιο BRCA1 

BRCΑ2 →  γονίδιο 2 προδιάθεσης για τον καρκίνο μαστού/ωοθηκών στον άνθρωπο 

(Βreast Cancer gene 2) 

BRCΑ2 →  η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί το γονίδιο BRCΑ2 

BRCT domain → πρωτεϊνική περιοχή που απαντά σε πολλές πρωτεΐνες και συμμετέχει στη ρύθμιση της 

μεταγραφής. Στην πρωτεΐνη BRCA1 η περιοχή αυτή εντοπίζεται στο καρβοξυτελικό άκρο 

της (BRCA1 Carboxy Terminal domain) 

Ca → καρκίνος (cancer) 

CHEK2 →  κινάση των σημείων ελέγχου του κυτταρικού κύκλου που φωσφορυλιώνει τις πρωτεΐνες 

p53 και BRCA1 ως απόκριση σε βλάβη του DNA (Chekpoint Kinase 2) 

Chr → χρωμόσωμα (chromosome) 

CS → σύνδρομο Cowden 

ddNTP → τριφωσφορικός διδεοξυνουκλεοζίτης (dideoxynucleoside triphosphate) 

del →          απαλοιφή (deletion) 

DMSO →   διμεθυλοσουλφοξείδιο  

dNTP →    τριφωσφορικός δεοξυνουκλεοζίτης (deoxynucleoside triphosphate) 

DQ →  εξαρτώμενη από τη δόση - ποσότητα (dosage quotient) 

DSB  θραύση και στις 2 αλυσίδες του DNA (Double-strand break) 

Dup → διπλασιασμός (duplication) 

EDTA →       αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 

EGFR → υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (Epidermal Growth Facror Receptor) 

ER   υποδοχέας οιστρογόνων (Estrogen Receptor) 
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EtBr →         βρωμιούχο αιθίδιο 

ex → εξόνιο (exon) 

FISH → τεχνική υβριδισμού ιχνηθετών DNA σε συγκεκριμένες χρωμοσωμικές περιοχές με χρήση 

φθοριζόντων ιχνηθετών (Fluorescence In Situ Hybridization) 

HBOC → σύνδρομο κληρονομικού καρκίνου μαστού ωοθηκών (Hereditary Breast Ovarian Cancer) 

HDGC  Κληρονομικός γαστρικός καρκίνος διαχύτου τύπου (Hereditary Diffuse Gastric Cancer) 

HER2/c-erbB2  υποδοχέας του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (Human Epidermal 

growth factor Receptor 2)  

ΗR →            oμόλογος ανασυνδυασμός (Homologous Recombination) 

h-ras → ογκογονίδιο (harvey retrovirus associated DNA sequences) 

in frame → εντός του πλαισίου ανάγνωσης 

ins →            ένθεση (insertion) 

in situ →      εντοπισμένη 

int/intr →  ιντρόνιο 

in vitro →    στο δοκιμαστικό σωλήνα 

in vivo →     σε ζωντανό οργανισμό 

LFS → σύνδρομο Li-Fraumeni 

LGR   μεγάλη γονιδιακή αναδιάταξη (Large Genomic Rearrangement) 

LINE →     ευκίνητες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA των σπονδυλωτών που το μέγεθός τους 

μπορεί να φτάσει τα 6-7 kb (Long Interspersed Nuclear Elements) 

LKB1/STK11 → γονίδιο που κωδικοποιεί μία κινάση σερίνης/θρεονίνης η οποία σχετίζεται με την 

εμφάνιση του συνδρόμου Peutz-Jeghers  

LOH →      απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss of Heterozygosity) 

LR-PCR →  PCR για την ενίσχυση μεγάλων τμημάτων DNA (Long-Range PCR) 

LTR →       επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων που συναντώνται συνήθως 

                      στα άκρα  ιικών ρετροτρανσποζονίων (~250 - 600 bp) (Long Terminal Repeats)  

MAR →     περιοχές σύνδεσης στο εσωτερικό της πυρηνικής μεμβράνης (Matrix Attachment 

Regions) 

MEN-1 → γονίδιο που σχετίζεται με την πολλαπλή ενδοκρινή νεοπλασία τύπου 1 (Multiple 

Endocrine Neoplasia type 1) 

MER →      επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων (Μedium Reiteration   

                      frequency interspersed repetitive elements) 

MIR →       επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων (Mammalian Interspersed  

                    Repeats) 

MLH1 →    γονίδιο που κωδικοποιεί επιδιορθωτικό ένζυμο (MutL Homolog in hereditary colon cancer) 

MLPA →   πολλαπλή ενίσχυση κλασμάτων μέσω χρήσης ιχνηθετών κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη 

σύνδεση τους (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) 

MSH2 → γονίδιο που εμπλέκεται στην εμφάνιση μη πολυποδιακού καρκίνου του παχέος εντέρου 

τύπου 1 (mutS –E. coli- homolog 2) 

myc → ογκογονίδιο (Myelocytomatosis oncogene) 

NBR 1/2 → γονιδιακές περιοχές δίπλα στο γονίδιο BRCA1 (Next to BRCA 1 1/2) 
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NBS1 →  γονίδιο που σχετίζεται με την έκφραση του συνδρόμου Nijmegen (Nijmegen Breakage 

Syndrome 1) 

NHEJ  μηχανισμός επιδιόρθωσης βλαβών στο DNA (Non-Homologous End-Joining) 

ΝLS →       σήμα πυρηνικού εντοπισμού (Nuclear Localization Signal) 

NMD  Nonsense-Mediated mRNA decay 

nt → νουκλεοτίδιο (nucleotide) 

OCCR1/2  Ovarian Cancer Cluster Region 1/2 

OligodT →  ολιγονουκλεοτιδική αλληλουχία από συνεχόμενες θυμίνες  

ORF   ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (Open Reading Frame) 

OvCa →  καρκίνος των ωοθηκών (Ovarian Cancer) 

p53/TP53 → ογκοκατασταλτικό γονίδιο που εμπλέκεται σε μονοπάτια επιδιόρθωσης του  DNA 

(population 53 / 1953) 

PALB2  Partner and Localizer of BRCA2 

PCR →          αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction) 

PJS → σύνδρομο Peutz - Jeghers 

polyA →  ολιγονουκλεοτιδική αλληλουχία από συνεχόμενες αδενίνες 

PR   υποδοχέας προγεστερόνης (Progesteron Receptor) 

PTEN → από τα πιο συχνά ογκοκατασταλτικά γονίδια που εντοπίζονται μεταλλαγμένα στους 

ανθρώπινους όγκους. Κληρονομικές μεταλλάξεις στο PTEN προδιαθέτουν για σύνδρομο 

Cowden. (Phospatase and tensin homolog deleted in chromosome ten) 

QMPSF → Ποσοτική και Πολλαπλή PCR μικρών φθοριζόντων κλασμάτων (Quantitative Multiplex PCR of 

Short Fluorescent Fragments) 

RAD →  πρωτεΐνη επιδιόρθωσης βλαβών στο DNA (Ras – related proteins) 

Rb →            γονίδιο σχετιζόμενο με το ρετινοβλάστωμα (Retinoblastoma) 

Rec A →       πρωτεΐνη που συμμετέχει στον ομόλογο ανασυνδυασμό (Recombination                            

                      protein A) 

Rho 7 →   γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Rho η οποία ελέγχει τον πολυμερισμό της ακτίνης  

RING domain → περιοχή που απαντά σε πολλές πρωτεΐνες και συμμετέχει στη σύνδεση των 

πρωτεϊνών. Εντοπίζεται στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης BRCA1 (Really Interesting 

New Gene) 

RT-PCR →  PCR με αντίστροφη μεταγραφάση (Reverse Transcriptase PCR)  

SNP →         πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου (Single Nucleotide Polymorphism) 

SINE→  Short Interspersed Nuclear Elements και VNTR→ Variable Number Tandem  

                   Repeats) 

TSG →       ογκοκατασταλτικό γονίδιο (Τumor Suppressor Gene) 

UV  παραλλαγή αγνώστου παθογένειας (Unclassified Variant) 

3΄-UTR → 3΄-μη μεταφραζόμενη περιοχή (3΄untranslated region) 

5΄-UTR →    5΄-μη μεταφραζόμενη περιοχή (5΄untranslated region) 

HR → Ομόλογος Ανασυνδυασμός (Homologous Recombination) 

ψBRCA1 → ψευδογονίδιο του BRCA1 
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1. Καρκίνος και καρκινογένεση 

  

Ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγοντική νόσος και συνιστά την πιο συχνή ασθένεια παγκοσμίως, 

μιας και ένας στα τρία άτομα στις ανεπτυγμένες χώρες θα εμφανίσει καρκίνο, ενώ ένα στα πέντε θα 

καταλήξει λόγω της ασθένειας αυτής [1]. Τα καρκινικά κύτταρα διαφέρουν από τα φυσιολογικά καθώς 

διαιρούνται συνεχώς και επιπλέον μπορούν να εισβάλλουν και σε γειτονικούς ιστούς. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία  όγκου ή νεοπλάσματος. Τα κύτταρα αυτά, έχουν την ικανότητα να 

μεταφέρονται σε άλλα σημεία του σώματος, δημιουργώντας έτσι μεταστάσεις [2]. 

 

Εικόνα 1. Σύγκριση καλοήθους και κακοήθους όγκου (Ανατύπωση από [2]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι διάφοροι καρκίνοι διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο κυττάρων που εμπλέκονται στη 

δημιουργία καρκίνου οπότε και αυτοί χωρίζονται στα καρκινώματα αν πρόκειται για επιθηλιακά 

κύτταρα, τα σαρκώματα αν είναι από μεσεγχυματικά κύτταρα, τις λευχαιμίες και τα λεμφώματα όταν 

τα κύτταρα προέλευσης είναι τα αιμοποιητικά κύτταρα, τα νευροβλαστώματα όταν είναι βλαστικά 

κύτταρα νευρώνων και τα γλοιοβλαστώματα όταν πρόκειται για βλαστικά κύτταρα γλοίας. Αν και οι 

παραπάνω μορφές καρκίνου παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους παρόλα αυτά η 

διαδικασία με την οποία εξελίσσονται είναι κοινή. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε τις ακόλουθες φάσεις: 

την έναρξη, την προαγωγή, την μετατροπή σε κακοήθη όγκο και την εξέλιξη. Ο καρκίνος ξεκινάει από τη 

ύπαρξη μιας μη αναστρέψιμης γενετικής βλάβης, η οποία μπορεί προκύψει με ποικίλλους τρόπος όπως 

κατά την αντιγραφή του DNA, από την δράση ιοντιζουσών ακτινοβολιών, χημικών μεταλλαξιογόνων 

κλπ. Λόγω της γενετικής αυτής βλάβης το κύτταρο αρχίζει και πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα καθώς 

επηρρεάζονται γονίδια τα οποία ελέγχουν τον πολλαπλασιαμό, τη διαφοροποιήση και τον κυτταρικό 

θάνατο. Τα γονίδια αυτά διακρίνονται στα ογκογονίδια και στα ογκοκατασταλτικά γονίδια [3, 4].  

σωληνοειδής αδένας 

νεοπλασματικού 

κυττάρου 

ινώδης συνδετικός 

ιστός καλοήθους 

όγκου  
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1.1 Γονίδια που εμπλέκονται στην ανάπτυξη καρκίνου 

 

1.1.1 Ογκογονίδια  

 

Τα ογκογονίδια ανιχνεύθηκαν αρχικά σε ιούς οι οποίοι είχαν την ικανότητα να μετατρέπουν 

φυσιολογικά κύτταρα σε καρκινικά. Τα ανάλογα γονίδια στον άνθρωπο ονομάζονται πρωτο-

ογκογονίδια και ελέγχουν την κυτταρική ανάπτυξη, την κυτταρική εξειδίκευση, καθώς και τον κυτταρικό 

θάνατο [5]. Τα πρωτο-ογκογονίδια, ανάλογα με τη λειτουργία τους, διακρίνονται σε 

κυτταροπλασματικά και σε πυρηνικά [6]. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά ογκογονίδια παρατίθενται 

στον πίνακα 1 [7].  

 

Πίνακας 1. Ογκογονίδια μεταλλάξεις στα οποία σχετίζονται με διάφορες μορφές καρκίνου. 

 

        

  

ογκογονίδια / 

χρωμόσωμα 
τύπος καρκίνου 

  

  EGFR / 7p1.1-1.3 καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου   

  RET / 10q11.2 καρκίνωμα του θυρεοειδούς   

  Src / 20p12-13 καρκίνος  παχέος εντέρου   

  
h-ras  / 11p15.5 

καρκίνος  παχέος εντέρου,           

πνεύμονα, παγκρέατος   

  v-myc / 8q24.1 καρκίνωμα μυελοκυτομάτωσης   

        

 

Προκειμένου ένα πρωτο-ογκογονίδιο να μετατραπεί σε ογκογονίδιο θα πρέπει να 

ενεργοποιηθεί. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει είτε να παρατηρηθεί αύξηση της πρωτεϊνικής έκφρασης 

του γονιδίου (ποσοτικό πρότυπο) είτε να αλλάξει η δομή του γονιδίου (ποιοτικό πρότυπο). Η 

ενεργοποίηση των ογκογονιδίων είναι δυνατόν να προκύψει με διάφορους τρόπους, με 

συνηθέστερους τη χρωμοσωμική μετατόπιση και τη μεταλλαξιγένεση σε καίρια σημεία του γονιδίου 

που ρυθμίζουν σημαντικές λειτουργίες [5, 8]. 

 

1.1.2. Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

Ο κύριος ρόλος των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, τα οποία και θα μας απασχολήσουν κυρίως 

σε αυτή τη διδακτορική διατριβή, είναι η παρεμπόδιση, πέρα απο το φυσιολογικό, της ανάπτυξη ενός 

ιστού, η καταστολή του πολλαπλασιασμού κυττάρων με βλάβες καθώς και η παρεμπόδιση της 
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μεταστασης. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί πάνω από τριάντα ογκοκατασταλτικά γονίδια [9], 

αναμεσά τους και το γονίδιο RB1, υπεύθυνο για την εμφάνιση του ρετινοβλαστώματος, που ήταν το 

πρώτο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που ανακαλύφθηκε [10].  

 

Πίνακας 2. Ογκοκατασταλτικά γονίδια και κληρονομικές μορφές καρκίνου ή  σύνδρομα με τα οποία σχετίζονται. 

 

        

  

ογκοκατασταλτικό 

γονίδιο 
κληρονομικό καρκινικό σύνδρομο 

  

  TP53 σύνδρομο Li-Fraumeni   

  RB1 οικογενές ρετινοβλάστωμα   

  APC σύνδρομο οικογενούς αδενωματώδους πολυποδίασης   

  BRCA1,BRCA2 κληρονομικός καρκίνος του μαστού/ωοθηκών   

  VHL σύνδρομο von-Hippel Lindau   

  MEN-1 πολλαπλή ενδοκρινής νεοπλασία τύπου 1   

  STK11/LKB1 σύνδρομο Peutz-Jeghers   

        

 

Με βάση το γονίδιο RB1 περιγράφηκε η "θεωρία των δύο χτυπημάτων" (two-hit hypothesis) 

από τον Knudson. Η θεωρία του Knudson στηρίχθηκε σε μία στατιστική μελέτη που διεξάχθηκε σε 

παιδιά με καρκίνο του αμφιβληστροειδούς (ρετινοβλάστωμα). Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που είχαν εμφανίσει ρετινοβλάστωμα και στους δύο οφθαλμούς 

συγχρόνως ήταν μικρότερης ηλικίας  σε σχέση με τα παιδιά που είχαν εμφανίσει ρετινοβλάστωμα στον 

ένα μόνο οφθαλμό. Το γεγονός αυτό, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να μετατραπεί ένα 

φυσιολογικό κύτταρο σε καρκινικό θα πρέπει να λάβουν χώρα δύο γενετικά χτυπήματα. Στα άτομα με 

αμφοτερόπλευρο ρετινοβλάστωμα, το πρώτο γενετικό χτύπημα προϋπήρχε στα γαμετικά τους 

κύτταρα, ενώ το δεύτερο χτύπημα πραγματοποιήθηκε μέσω κάποιας σωματικής μετάλλαξης [11]. Στην  

περίπτωση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων είναι απαραίτητη η απώλεια του φυσιολογικού 

αλληλομόρφου (Loss Of Heterozygosity-LOH) προκειμένου να έχουμε πλήρη απώλεια της  λειτουργίας 

του γονιδίου[5].  Επομένως, δεν είναι οι κληρονομούμενες γαμετικές μεταλλάξεις που προκαλούν 

καρκίνο, αλλά τα άτομα που τις φέρουν φαίνεται να έχουν προδιάθεση για καρκινογένεση. Αρχικά, το 

δεύτερο χτύπημα, και μέσω αυτού η απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH), έχουν σαν αποτέλεσμα την 

πλήρη απενεργοποίηση των συγκεκριμένων γονιδίων [6] και συνεπώς την ανάπτυξη καρκίνου.  
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Υπάρχουν δύο κατηγορίες ογκοκατασταλτικών γονιδίων, τα γονίδια-φρουροί (gatekeeper 

genes) και τα γονίδια-φροντιστές (caretaker genes). Τα πρώτα συμμετέχουν άμεσα στη ρύθμιση της 

ανάπτυξης όγκων και η απενεργοποίησή τους οδηγεί στην ανάπτυξη όγκων σε πολύ εξειδικευμένους 

ιστούς. Η απενεργοποίηση των δεύτερων προκαλεί έμμεσα την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων 

καθώς  δημιουργεί γονιδιωματική αστάθεια με αποτέλεσμα την συσσώρευση μεταλλάξεων σε άλλα 

γονίδια, όπως στα γονίδια - φρουρούς [12, 13]. Η προδιάθεση για καρκίνο εξαιτίας μεταλλάξεων στα 

γονίδια αυτά ακολουθεί τους κανόνες της «υπόθεσης των δύο χτυπημάτων» που αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

Συγκεκριμένα ογκοκατασταλτικά γονίδια, όπως τα BRCA1 και BRCA2, έχουν τον ρόλο των 

γονιδίων-φροντιστών, καθώς αποτρέπουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων και επομένως όγκων.  

Μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί απενεργοποίηση και των δύο αλληλομόρφων του γονιδίου BRCA1 

στα γαμετικά κύτταρα, γεγονός που μας καταδεικνύει την σημασία της παραγόμενης πρωτεΐνης στην 

εμβρυϊκή ανάπτυξη και κατ' επέκταση στη ζωή [14]. Μεταλλάξεις in trans στο γονίδιο BRCA1 δεν είναι 

συμβατές με τη ζωή. 

Κύρια λειτουργία των γονιδίων-φροντιστών είναι αυτή της σταθερότητας του γονιδιώματος 

(caretakers - stability genes) [15] και της έμμεσης προαγωγής της καρκινογένεσης. Στην κατηγορία αυτή 

συνκαταλέγονται γονίδια επιδιόρθωσης λαθών που λαμβάνουν χώρα στην αντιγραφή του DΝΑ. Τέτοια 

είναι τα γονίδια επιδιόρθωσης με εκτομή βάσης (Base Excision Repair - BER),  τα γονίδια επιδιόρθωσης 

αταίριαστων βάσεων (Mismatch Repair Genes - MMR) καθώς και τα γονίδια επιδιόρθωσης με εκτομή 

νουκλεοτιδίου (Nucleotide Excision Repair - NER). Μεταλλάξεις οι οποίες απενεργοποιούν τα γονίδια 

αυτά επάγουν την καρκινογένεση εμμέσως καθώς έχουν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση 

μεταλλάξεων σε άλλα γονίδια [16]. 

Στην περίπτωση των γονιδίων φροντιστών, όπως είναι το BRCA2 και τα γονίδια ΜΜR έχει 

αναφερθεί η απενεργοποίηση και των δύο αλληλομόρφων σε γαμετικά κύτταρα. Οι ασθενείς αυτοί 

εμφανίζουν πιο οξύ φαινότυπο με μικρότερη ηλικία εμφάνισης του καρκίνου, αλλά και κάποιες 

ιδιαίτερες μορφές καρκίνου. Παραδείγματος χάρι, στην αναιμία Fanconi, που οφείλεται στην ύπαρξη 

μεταλλάξεων και στα δύο αλληλόμορφα του γονιδίου BRCA2 [17], και στο γλοιοβλάστωμα που 

οφείλεται στην παρουσία δύο μεταλλάξεις σε διαφορετικά αλληλόμορφα ενός ή περισσοτέρων από τα 

γονίδια ΜΜR [18]. Τα σύνδρομα αυτά κληρονομούνται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο 

κληρονόμησης και τα άτομα θα πρέπει να φέρουν δύο γαμετικές μεταλλάξεις (1 από κάθε γονέα).  

 

 

2. Στατιστικά στοιχεία 

 

Τα ακριβή στατιστικά στοιχεία των περιστατικών καρκίνου και των θανάτων λόγω καρκίνου, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για την έρευνα (πρόληψη και θεραπεία) όσο και για τον σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση προγραμμάτων διαχείρισης του καρκίνου [19]. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν κατά 

κύριο λόγο από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (International Agency for Research on 

Cancer - IARC), ο οποίος δημοσιεύει παγκόσμια στατιστικά στοιχεία περιστατικών καρκίνου και 

θνησιμότητας όσο για κάθε χώρα ξεχωριστά.  

Το 2008 υπολογίστηκαν 12.7 εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου και  7.6 εκατομμύρια θάνατοι 

λόγω καρκίνου παγκοσμίως. Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει ο πιο διαδεδομένος καρκίνος 
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παγκοσμίως με 1,6 εκατομμύρια περιστατικά (12.7%) και 1.4 εκατομμύρια θανάτους (18.2%). Ο 

καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος (1.4 εκατομμύρια περιστατικά, 10.9%) αλλά 

αποτελεί την πέμπτη αιτία θανάτου (458,000, 6.1%) ακολουθούμενος από τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου (1.2 εκ. περιστατικά, 608,000 θάνατοι), του στομάχου (990,000 περιστατικά, 738,000 θάνατοι), 

του προστάτη (913,000 περιστατικά, 261,000 θάνατοι) και του ήπατος (748,000 περιστικά, 695,000 

θάνατοι) [19].  

Τα ποσοστά στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα δεν φαίνεται να διαφέρουν. Έτσι, 

υπολογίστηκαν 3.2 εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου, με το 53% (1.7 εκατομμύρια) αυτών να 

απαντώνται σε άνδρες και 47% (1.5 εκατομμύρια) σε γυναίκες. Οι πιο συχνές μορφές καρκίνου είναι 

αυτός του παχέος εντέρου  (436,000 περιστατικά, 13.6%), του μαστού (421,000 περιστατικά, 13.1%), 

του πνεύμονα (391,000 περιστατικά, 12.2%) και του προστάτη (382,000 περιστατικά, 11.9%). Τα 

ποσοτά θνησιμότητας λόγω καρκίνου που υπολογίστηκαν περίπου σε 1 εκατομμύριο για τους άνδρες 

και 0.76 εκατομμύρια για τις γυναίκες. Και πάλι ο αριθμός των θανάτων λόγω του καρκίνου του 

πνεύμονα ήταν πολύ υψηλός (342,000 θάνατοι, 19.9%) ακολουθούμενος από τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου (212,000 θάνατοι, 12.3%), του μαστού (129,000 θάνατοι, 7.5%) και του στομάχου (117,000 

θάνατοι, 6.8%). Ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες είναι ο καρκίνος του προστάτη ((382,000 

περιστατικά, 22.2%), ακολουθούμενος από τον καρκίνο του πνεύμονα (291,000 περιστατικά, 17.0%), 

του παχέος εντέρου (231,000 περιστατικά, 13.5%), της ουροδόχου κύστης (110,000 περιστατικά, 6.4%) 

και του στομάχου (89,000 περιστατικά, 5.2%). Αντίστοιχα στις γυναίκες ο πιο συχνά εμφανιζόμενος 

καρκίνος είναι, αυτός του μαστού (421,000, 28.2%) ακολουθούμενος από αυτόν του παχέος εντέρου 

(204,000, 13.7%), του πνεύμονα (100,000, 6.7%), της μήτρας (82,000, 5.5%) και των ωοθηκών (67,000, 

4.5%). Σε επίπεδο θνησιμότητας ο καρκίνος του πνεύμονα είναι στην πρώτη θέση στους άνδρες 

(255,000 θάνατοι, 26.6%) ενώ στις γυναίκες ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου 

(129,000, 17%) [20].  

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία αδημοσίευτα δεδομένα της Ελληνικής Εταιρείας 

Παθολογοανατόμων έχουμε περίπου 6.000 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού τον χρόνο και 600 

περίπου νέα περιστατικά καρκίνου ωοθηκών, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία θνησιμότητας δεν είναι 

γνωστά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Περιστατικά καρκίνου και θνησιμότητα μεταξύ των γυναικών στην Ευρώπη (Ανατύπωση από [20]).  
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3. Καρκίνος του μαστού  

 

Ο καρκίνος του μαστού, σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία, είναι ο πιο συχνά 

εμφανιζόμενος καρκίνος και η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες. Ο καρκίνος του μαστού διακρίνεται 

στον κληρονομικό, οικογενή και σποραδικό καρκίνο. Αναλυτικότερα, ως κληρονομικός χαρακτηρίζεται 

ο καρκίνος αυτός που παρουσιάζει πολλά περιστατικά καρκίνου του μαστού σε μια οικογένεια και 

υπάρχει μενδελιανή κληρονομικότητα. Όταν το γονίδιο στο οποίο οφείλεται η εμφάνιση του 

συγκεκριμένου καρκίνου σε μια οικογένεια δεν είναι γνωστό τότε μιλάμε για τον οικογενή καρκίνο του 

μαστού, ενώ όταν δεν υπάρχει  κληρονομικότητα ο καρκίνος αναφέρεται ως σποραδικός. Το 30% των 

περιστατικών καρκίνου του μαστού αντιστοιχεί στην οικογενή μορφή, ενώ περίπου το 10% είναι 

κληρονομικός [21, 22].  
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Μεταλλάξεις στα υψηλής διεισδυτικότητας γονίδια BRCA1 και BRCA2 είναι υπεύθυνες για το 

~5%  των περιπτώσεων του κληρονομικού καρκίνου του μαστού [23]. Η ύπαρξη μεταλλάξεων σε 

γονίδια όπως τα ATM, PTEN, ΤΡ53, STK11 και CDH1, και τα χαμηλής/μέτριας διεισδυτικότητας γονίδια 

CHEK2, PALB2, RAD51C αφορούν το 1% των περιστατικών καρκίνου μαστού (σχήμα 1). Σε κάθε 

περίπτωση εμφάνισης καρκίνου υπεισέρχονται γενετικοί παράγοντες αλλά και το περιβάλλον.  

Σχήμα 1. Γενετική προδιάθεση εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Ο κληρονομικός καρκίνος μαστού αποτελεί το 
20-30% όλων των περιστατικών καρκίνου ενώ το 70% αυτών αποτελούν τον σποραδικό καρκίνο. Στην εμφάνιση 
του κληρονομικού καρκίνου συνεισφέρουν πολλά γονίδια όπως τα υψηλής διεισδυτικότητας γονίδια BRCA1 και 
BRCA2 καθώς και άλλα γονίδια με ποσοστά που ποικίλλουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών 
κληρονομικού καρκίνου οφείλεται σε γονίδια που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα και συνιστούν τον οικογενή 
καρκίνο (Τροποποίηση από [24]). 

 
 

 

3.1. Σποραδικός καρκίνος του μαστού 

 

O σποραδικός καρκίνος του μαστού αποτελεί το 70% των συνολικών περιστατικών καρκίνων 

μαστού. Τα επιθηλιακά κύτταρα του μαστού διεγείρονται προκειμένου να πολλαπλασιασθούν από τα 

οιστρογόνα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κατά την εφηβεία. Καθώς τα κύτταρα αυτά 

διαιρούνται συνεχώς, είναι πιθανόν να εμφανιστούν κάποιες σωματικές αλλαγές. Οι σωματικές αυτές 

αλλαγές είναι μεταλλαγές στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Η απενεργοποιήση του δεύτερου 

αλληλομόρφου στα κύτταρα αυτά οδηγεί, κατά κύριο λόγο, στο θάνατο του κυττάρου. Προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα καρκινικό κύτταρο θα πρέπει να απενεργοποιηθούν και τα δύο αλληλόμορφα. Σε 

αντίθεση με τον κληρονομικό καρκίνο, η απενεργοποιήση γονιδίων σημαντικών για τον έλεγχο του 

κυτταρικού κύκλου θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την απενεργοποιήση του δεύτερου BRCA 

αλληλομόρφου και επιπλέον θα πρέπει να συμβεί στο ίδιο κύτταρο. Ως εκ τούτου, οι σποραδικοί όγκοι 

που οφείλονται στα γονίδια αυτά είναι λιγότερο πιθανό να συμβούν. Επίσης, επειδή χρειάζεται να 

συμβούν πολλές μεταλλαγές, οι καρκίνοι αυτοί εμφανίζονται σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας [25].  
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Διάφοροι γενετικοί μηχανισμοί είναι υπεύθυνοι για την σωματική απενεργοποίηση και των δύο 

BRCA αλληλομόρφων (εικόνα 3) . Ένα ενδεχόμενο είναι ο ίδιος μηχανισμός να είναι υπεύθυνος για την 

απενεργοποίηση και των δύο αλληλομόρφων, μολονότι αυτό δεν πραγματοποιείται ταυτοχρόνως και 

για τα δύο αλληλόμορφα. Έχουν προταθεί τέσσερις μηχανισμοί και οι οποίοι είναι οι εξής: 

• Απαλοιφές μεγάλων χρωμοσωμικών τμημάτων λόγω της ύπαρξης επαναλαμβανόμενων 

στοιχείων [25]. Η απώλεια ετεροζυγωτίας, στους σποραδικούς καρκίνους μαστού και ωοθηκών, για 

το γονίδιο BRCA1 είναι 30 - 70% [26]. Για το γονίδιο BRCA2 τα ποσοστά αυτά είναι 30-50% [27]. 

• Απενεργοποίηση του ενός αλληλόμορφου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της έκφρασης του 

δεύτερου αλληλόμορφου (απλο-ανεπάρκεια, haploinsufficiency). H ύπαρξη ενός και μόνο 

αλληλομόρφου  BRCA είναι αρκετό για την σωστή λειτουργία του κυττάρου. Παρόλα αυτά, κάτω 

από συνθήκες κυτταρικού στρες του επιθηλιακού ιστού του μαστού και της ωοθήκης (αυξημένη 

έκκριση οιστρογόνων) είναι πιθανό ακόμα και με ελάχιστη μείωση της λειτουργικότητας των 

πρωτεϊνών BRCA σε κύτταρα με ένα απενεργοποιημένο BRCA αλληλόμορφο να παρουσιάσουν 

αυξημένο κίνδυνο δημιουργίας επιπλέον μεταλλάξεων και επομένως εμφάνισης καρκίνου [25]. 

• Η μεταγραφική αποσιώπηση απενεργοποιεί τα αλληλόμορφα BRCA. Τα αλληλόμορφα BRCA 

μπορεί να απενεργοποιηθούν λειτουργικά από την απώλεια πρωτεϊνών που ρυθμίζουν θετικά την 

έκφρασή τους ή από την αύξηση της έκφρασης πρωτεϊνών που ρυθμίζουν αρνητικά την έκφραση 

των γονιδίων αυτών. Ο μηχανισμός αυτός έχει περιγραφεί για το γονίδιο BRCA1 αλλά όχι για το 

BRCA2  [25]. 

• Απενεργοποίηση σε μετα - μεταφραστικό επίπεδο διαμέσω αποτυχίας φωσφορυλίωσης ή 

άλλων μετα - μεταφραστικών τροποποιήσεων. Η φωσφορυλίωση που συμβαίνει κατά την μετα - 

μεταφραστική τροποποιήση είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των φυσιολογικών BRCA1 

και BRCA2  γονιδίων [25]. 

 

Αν και ο ρόλος των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 στον κληρονομικό καρκίνο μαστού είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός, σωματικές μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά δεν εμφανίζονται συχνά στους 

σποραδικούς καρκίνους μαστού [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Στάδια εμφάνισης (α) κληρονομικού και (β) σποραδικού καρκίνου του μαστού. (Ανατύπωση από [25]). 
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3.2. Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού  
 
Ο καρκίνος του μαστού παρουσιάζει τεράστια ετερογένεια ως ασθένεια καθώς ποικίλλει στην 

μορφολογία, βιολογία, συμπεριφορά και στην ανταπόκριση στην θεραπεία. Ο "τριπλά αρνητικός" 

καρκίνος μαστού είναι ένας ιδιαίτερα επιθετικός τύπος καρκίνου μαστού, οποίος χαρακτηρίζεται από 

την έλλειψη έκφρασης υποδοχέων οιστρογόνων (ER)  και προγεστερόνης (PR), καθώς και από την 

απουσία ενίσχυσης του γονιδίου του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2 (HER-2) 

[29-31]. Κλινικά, οι τριπλά αρνητικοί όγκοι είναι υψηλότερου σταδίου και μεγαλύτερου μεγέθους, με 

υψηλό ποσοστό υποτροπής και μετάστασης, κακή πρόγνωση επιβίωσης, έλλειψη εξειδικευμένων 

θεραπευτικών προσεγγίσεων και μόνο μερική ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία [32, 33]. Όσον αφορά 

την ταξινόμηση του καρκίνου του μαστού με βάση τα προφίλ της γονιδιακής έκφρασης, ο τριπλά 

αρνητικός καρκίνος μαστού συμπίπτει, αλλά όχι εντελώς, με τον βασικού τύπου (basal-like) υπότυπο 

[34, 35]. Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού αποτελεί το 10–17 % όλων των περιστατικών καρκίνου 

μαστού στους Καυκάσιους, ανάλογα με τα κατώτατα όρια του εργαστηρίου που πραγματοποιεί την 

ανάλυση και την ομάδα μελέτης (cohort) [36, 37], ενώ, τα αντίστοιχα ποσοστά σε γυναίκες 

Επίπεδα οιστρογόνων 

Γέννηση Εφηβεία 20 30 40 50 60        70 

Κληρονομικός καρκίνος σχετιζόμενος με τα γονίδια BRCA1/2 

Σποραδικός καρκίνος σχετιζόμενος 

με τα γονίδια BRCA1/2 

Α 

 

Β 
Απαλοιφή χρωμοσωμικού τμήματος 

Απενεργοποίηση αλληλομόρφου 

Μεταγραφική αποσιώπηση 

Αποτυχία μετα-μεταφραστικών 

τροποποιήσεων 
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λατινοαμερικάνικής και ισπανικής καταγωγής είναι αυξημένα και επιπλέον αυτός ο τύπος καρκίνου 

είναι πιο συχνός σε προ-εμμηνοπαυσιακές (≤50 ετών) γυναίκες [24, 38-40].  

 Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού έχει συνδεθεί με τον κληρονομικό καρκίνο μαστού και 

συγκεκριμένα με αυτόν που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1. Μεταλλάξεις σε κύτταρα 

γαμετικής σειράς στο γονίδιο αυτό, όπως και στο BRCA2, προδιαθέτουν για εμφάνιση καρκίνου του 

μαστού ή/και των ωοθηκών. Σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα, το 70% των ατόμων που 

φέρουν κάποια μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 και, αντίστοιχα, το 60% στην περίπτωση του BRCA2, θα 

εμφανίσουν καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους (μέχρι την ηλικία των 80 χρόνων). Ο 

δια βίου κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών υπολογίζεται σε 40% και 20% για τα BRCA1 και 

BRCA2, αντίστοιχα.  [41, 42]. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι όγκοι που οφείλονται σε μετάλλαξη του 

γονιδίου BRCA1 έχουν κάποια κοινά κλινικο-παθολογικά χαρακτηριστικά με τους τριπλά αρνητικούς 

όγκους, ενώ οι όγκοι  που οφείλονται σε μετάλλαξη του γονιδίου BRCA2 ομοιάζουν φαινοτυπικά με 

τους σποραδικούς όγκους [43, 44]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των BRCA1-

σχετιζόμενων καρκίνων (57–88%) είναι τριπλά αρνητικοί ανοσοϊστοχημικά [43, 45, 46] ή basal-like 

μέσω μοριακού προφίλ [47, 48]. Η πρωτεΐνη BRCA1 παίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της 

γονιδιωματικής ακεραιότητας εντός του κυττάρου καθώς επιδιορθώνει τα θραύσματα και στις 2 

αλυσίδες (DSBs) κατά την αντιγραφή και  την βλάβη του DNA. Ο τριπλά αρνητικός/βασικού τύπου 

(basal-like) καρκίνος του μαστού είναι στην πλειονότητα του σποραδικός. Παρόλα αυτά, η κλινική και 

φαινοτυπική ομοιότητα με τον BRCA1 κληρονομικό καρκίνο του μαστού υπονοεί την ύπαρξη κοινών 

μοριακών μονοπατιών κατά την ανάπτυξη του όγκου. Πιστεύεται ότι μπορεί να συμβεί μία επίκτητη 

δυσλειτουργία του γονιδίου BRCA1 σε αυτούς τους σποραδικούς όγκους, ή εναλλακτικά μια 

δυσλειτουργία άλλων μορίων που παίρνουν μέρος στην επιδιόρθωση του DNA [49-51]. Αυτή η 

κατάσταση ονομάζεται ‘‘BRCAness’’ και παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προοπτικές σε ότι αφορά την 

κλινική διαχείριση αυτών των σποραδικών όγκων [52]. 

 Όπως προαναφέρθηκε, τουλάχιστον τα δύο τρίτα των BRCA1- καρκίνων μαστού είναι τριπλά 

αρνητικοί, όμως, το ποσοστό των BRCA1 γαμετικών μεταλλάξεων στους ασθενείς με τριπλά αρνητικό 

καρκίνο μαστού εξακολουθεί να μην είναι ενδελεχώς μελετημένο. Προηγούμενες μελέτες που έχουν 

δημοσιευθεί καταδεικνύουν ένα ποσοστό μεταλλάξεων, στο συγκεκριμένο γονίδιο, που κυμαίνεται 

από 10 έως 24 % [53-56], με το ποσοστό του 30 % να παρατηρείται στους Εβραίους Ασκενάζι [57]. Η 

γενετική ανάλυση των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 χρησιμοποιείται πλέον καθημερινά στην κλινική 

πρακτική καθώς αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου και διαχείρισης του 

κληρονομικού καρκίνου του μαστού. Λόγω του ότι η γενετική ανάλυση είναι μια χρονοβόρα διαδικασία 

δεν οδηγούνται όλοι οι ασθενείς με καρκίνο μαστού σε αυτή, αλλά γίνεται μια επιλογή συνήθως βάσει 

του οικογενειακού ιστορικού της ασθενούς, την νεαρή ηλικία εμφάνισης του καρκίνου ή/και την 

εμφάνιση ιδιαίτερων τύπων καρκίνου όπως ο τριπλά αρνητικός.   

 Προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν την συνεισφορά γαμετικών μεταλλάξεων των γονιδίων 

BRCA1 και BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό (θεωρείται ως καυκάσιος και γενετικά ετερογενής 

πληθυσμός), έδειξαν μετάλλαξη σε ένα από τα δύο γονίδια σε ποσοστό 20.5 % στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου με μέτριο προς σοβαρό οικογενειακό ιστορικό (n = 287) [58], ενώ ιδρυτικές BRCA1 

μεταλλάξεις βρέθηκαν στο 10 % των ασθενών με ηλικία εμφάνισης της νόσου μικρότερη των 40 ετών 

ανεξαρτήτως του οικογενειακού ιστορικού. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταλλάξεων για όλους τους 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού (n = 987) ανέρχεται  στο 2.6 % [59]. 
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 Η ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων καθώς και ιδρυτικών γονιδιακών αναδιατάξεων του 

γονιδίου BRCA1 σε ασθενείς με τριπλά αρνητικά καρκίνο του μαστού στον ελληνικό πληθυσμό 

αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής παρουσιάζονται 

εκτενώς στα κεφάλαια "Αποτελέσματα" και "Συζήτηση". 

 
 
3.3. Κληρονομικός καρκίνος 
 

 Η άποψη ότι ο καρκίνος αποτελεί γενετική ασθένεια έχει παγειωθεί σχετικά πρόσφατα. Όπως 

προαναφέραμε το ποσοστό (≤10%) του κληρονομικού καρκίνου είναι μικρό. Παρόλα αυτά, όλοι 

ουσιαστικά οι καρκίνοι, είτε αυτοί είναι κληρονομικοί είτε όχι, είναι αποτέλεσμα σωματικών 

μεταλλάξεων. Επιπλέον, στην εξέλιξη της νόσου συμβάλλει και η έκφραση μιας σειράς γονιδίων.  

 Αν και παλαιότερα οι πιο πολλές μορφές καρκίνου αποδίδονταν σε ιούς και σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα τελευταία χρονια φαίνεται να αναγνωρίζεται ως βασική αιτία η 

υπάρξη γονιδιακών μεταλλάξεων. Η παρουσία μεταλλάξεων που έχουν ως αποτέλεσμα την 

καρκινογένεση προτάθηκε αρχικά κατά την δεκαετία του '60 από τον DeMars. O DeMars διατύπωσε την 

άποψη ότι "μερικές μορφές καρκίνου ίσως αρχίζουν να δημιουργούνται όταν ένα από τα κύτταρα ενός 

ατόμου ετερόζυγου για κάποια υπολειπόμενη μετάλλαξη της γαμετικής σειράς υποστεί μια δεύτερη, 

σωματική μετάλλαξη, η οποία μετατρέπει το κύτταρο σε ομόζυγο και προκαλεί την έναρξη της 

δημιουργίας του καρκίνου" [60]. Αυτή η υπόθεση αναδιατυπώθηκε στην συνέχεια από τον Knudson, το 

1971, διατυπώνοντας την «Υπόθεση των Δύο Χτυπημάτων» (Two - Hit Hypothesis) [11]. Έτσι λοιπόν, 

στον κληρονομικό καρκίνο, το ένα αλληλόμορφο που φέρει την μετάλλαξη κληρονομείται μέσω της 

γαμετικής σειράς από έναν από τους δύο γονείς, ενώ το άλλο αλληλόμορφο απενεργοποιείται από 

κάποια σωματική μετάλλαξη, που μπορεί να συμβεί τυχαία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 

ετεροζυγωτίας σε κάποιο ογκοκατασταλτικό γονίδιο, οδηγώντας με την σειρά του σε απώλεια της 

ρύθμισης και συνεπώς σε ογκογένεση [61].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Μηχανισμοί απενεργοποίησης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και ενεργοποίησης των 

ογκογονιδίων. Στην περίπτωση των ογκογονιδίων (πάνω) μία μόνο "βλάβη" ("χτύπημα") σε ένα από τα δύο 

αλληλόμορφα, έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του γονιδίου και επομένως την μετατροπή του σε 

ογκογονίδιο, αφού το γονίδιο που φέρει τη βλάβη λειτουργεί ως επικρατές. Κατά την απενεργοποίηση των 
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ογκοκατασταλτικών γονιδίων (κάτω) θα πρέπει να απωλεσθούν και τα δύο αλληλόμορφα. Η πρώτη "βλάβη" 

δημιουργείται στα γαμετικά κύτταρα και επομένως κληρονομείται στους απογόνους είτε μέσω της μητέρα είτε 

μέσω του πατέρα. Η δεύτερη "βλάβη", η οποία συμβαίνει σε κάποιο σωματικό κύτταρο στην ίδια γενετική θέση, 

οδηγεί στην απώλεια της λειτουργίας του φυσιολογικού αλληλομόρφου μέσω απώλειας χρωμοσωμικού υλικού, 

μιτωτικού ανασυνδυασμού, απώλειας ή αναδιπλασιασμού, σημειακής μετάλλαξης, απαλοιφής, χρωμοσωμικής 

μετατόπισης, γονιδιακής μετατροπής, αλλά και επιγενετικής αποσιώπησης (Ανατύπωση από [62]).  

 
 

Επομένως, η κύρια διαφορά μεταξύ κληρονομικού και μη κληρονομικού καρκίνου βρίσκεται 

στη χρονική στιγμή που θα λάβει χώρα η πρώτη μετάλλαξη. Αν η πρώτη μετάλλαξη συμβεί πριν το 

σχηματισμό του ζυγωτού τότε μιλάμε για κληρονομικό καρκίνο, ενώ αν συμβεί  μετά τότε ο καρκίνος 

χαρακτηρίζεται ως μη κληρονομικός. Η δεύτερη μετάλλαξη, η οποία και είναι απαραίτητη για την 

εμφάνιση του καρκίνου είτε πρόκειται για κληρονομικό είτε για μη κληρονομικό, αφορά απώλεια της 

ετεροζυγωτίας και μπορεί να λάβει χώρα με πολλούς τρόπους. Όπως μέσω μιας σημειακής μετάλλαξης, 

μιας απαλοιφής, απώλειας χρωμοσωμικού υλικού, μιτωτικού ανασυνδυασμού, απώλειας ή 

αναδιπλασιασμού, χρωμοσωμικής μετατόπισης, γονιδιακής μετατροπής, αλλά και επιγενετικής 

αποσιώπησης. Το αποτέλεσμα των μηχανισμών αυτών είναι να χάνεται η λειτουργικότητα του ενός εκ 

των δύο αλληλομόρφων και να προκαλείται η απώλεια ετεροζυγωτίας στην συγκεκριμένη γενετική 

θέση [63]. 
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4. Κληρονομικές μορφές καρκίνου και καρκινικά σύνδρομα  

 

Τα κυριότερα κληρονομικά καρκινικά σύνδρομα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και θα 

αναλυθούν ενδελεχώς στην παράγραφο 4. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα καρκινικά αυτά σύνδρομα 

συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών [64].  

 

Πίνακας 3. Κληρονομικά καρκινικά σύνδρομα. 

 

 

 

 

 

4.1. Κληρονομικός Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών (HBOC) 1, 2 

 

Ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών δημιουργείται κατά κύριο λόγο από 

μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 ή BRCA2 στα κύτταρα της γαμετικής σειράς. Στο σύνδρομο αυτό 

συγκαταλέγονται οικογένειες που στο ιστορικό τους εμπεριέχονται ένα ή και περισσότερα από τα εξής 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ

Κληρονομικός καρκίνος 

μαστού/ωοθηκών (HBOC) 1

BRCA1 καρκίνος μαστού, ωοθηκών, παχέος 

εντέρου
επικρατής

Κληρονομικός καρκίνος 

μαστού/ωοθηκών (HBOC) 2

BRCA2 καρκίνος μαστού, ωοθηκών, ανδρικός 

καρκίνος μαστού, καρκίνος προστάτη και 

παγκρέατος

επικρατής

Li-Fraumeni TP53 καρκίνος μαστού, σάρκωμα, λευχαιμία, 

καρκίνος εγκεφάλου
επικρατής

Peutz-Jeghers STK11 αμαρτωματώδεις πολύποδες λεπτού 

εντέρου, καρκίνος λεπτού και παχέος 

εντέρου, μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος, 

ουροεπιθηλιακής οδού, κυττάρων Sertol i  

(όρχεις), θυρεοειδούς

επικρατής

Ataxia Telangiectasia ΑΤΜ λευχαιμία, λέμφωμα, καρκίνος μαστού, 

ωοθηκών, στομάχου, μελάνωμα, 

σάρκωμα

υπολειπόμενος

Κληρονομικός Γαστρικός 

Καρκίνος Διαχύτου τύπου

CDH1 γαστρικός καρκίνος διαχύτου τύπου, 

λοβιακός καρκίνος μαστού
επικρατής

Κληρονομούμενος Μη-

Πολυποδισιακός Καρκίνος 

του Παχέος Εντέρου 

(HNPCC)

MLH1 MSH2 

MSH6 PMS2

καρκίνος παχέος εντέρου, καρκίνος 

ενδομητρίου, καρκίνος ωοθηκών, 

καρκίνος στομάχου, καρκίνος παγκρέατος, 

καρκίνος ουροεπιθηλιακής οδού, καρκίνος 

εγκεφάλου

επικρατής

Cowden ΡΤΕΝ αμαρτώδεις πολύποδες γαστρεντερικού 

συστήματος, δερματικά αμαρτώματα, 

ινώματα μαστού, καρκίνος μαστού, 

γαστρεντερικού συστήματος, παγκρέατος, 

θυρεοειδούς, ενδομητρίου

επικρατής
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περιστατικά: προ - εμμηνοπαυσιακός καρκίνος του μαστού (πριν τα 50 έτη), καρκίνος των ωοθηκών (σε 

οποιαδήποτε ηλικία), αμφοτερόπλευρος καρκίνος του μαστού, καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών 

στο ίδιο άτομο και ανδρικός καρκίνος του μαστού. Συχνά στο οικογενειακό οστορικό παρατηρούνται 

περιστατικά καρκίνου για περισσότερες από μία γενιές.  

Άτομα που φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 ή BRCA2 αυξάνουν την πιθανότητα 

εμφάνισης καρκίνου μαστού 10 με 30 φορές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Καρκίνος μαστού σε 

νεαρή ηλικία (<50 έτη) καθώς και η ύπαρξη όγκων συγχρόνως και στους δύο μαστούς (bilateral), 

αποτελούν χαρακτηριστικά οικογενειών με κληρονομικό καρκίνο μαστού. Καρκίνος ωοθηκών 

ιστολογικού τυπου ορώδους θηλώδους είναι επίσης φαινοτυπικό χαρακτηριστικό της ύπαρξης 

μεταλλάξεων κυρίως στο BRCA1. Αν και οι μεταλλάξεις στα εν λόγω γονίδια είναι σπάνιες στους 

περισσότερους πληθυσμούς (εμφανίζονται σε 1 στα 400 άτομα), είναι πολύ πιο συχνές σε πληθυσμούς 

που παρουσίαζουν ιδρυτικές μεταλλάξεις [62].  

Ο καρκίνος του μαστού που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 διαφέρει από τους 

άλλους καρκίνους μαστού καθώς είναι συνήθως υψηλού σταδίου, χαμηλής διαφοροποίησης, δεν 

εκφράζουν οιστρογονικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς ενώ επιπλέον παρατηρείται απουσία 

ενίσχυσης του γονιδίου του "υποδοχέα" του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2. Όπως 

αναφέραμε και παραπάνω, ο καρκίνος του μαστού που εμφανίζει τα προαναφερθέντα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά ονομάζεται και τριπλά αρνητικός. Επιπλέον, οι όγκοι αυτοί εκφράζουν τις 

κυτοκερατίνες 5 και 14, την βιμεντίνη, τον υποδοχέα του επιδερμικου αυξητικού παράγοντα καθώς και 

την καντχερίνη (CDH3), γεγονός που κατατάσει τους καρκίνους αυτούς στους λεγόμενους βασικού 

τύπου (basal like) [49]. Σε ότι αφορά τον καρκίνο του μαστού που δημιουργείται λόγω μεταλλάξεων στο 

γονίδιο BRCA2, αυτός δεν εμφανίζει κάποια ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά και ομοιάζει 

περισσότερο με τον σποραδικό καρκίνο [65].  

Μια μελέτη μετα-ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε το 2007 έδειξε ότι ο κίνδυνος για τις 

γυναίκες που φέρουν μεταλλάξεις είναι: 

 εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών 40% για μετάλλαξη στο BRCA1  και 18% για το γονίδιο 

BRCA2 . 

 εμφάνιση καρκίνου του μαστού 57% για μετάλλαξη στο BRCA1 και 49% για το BRCA2  

[66].  

 

 

 

4.2. Σύνδρομο Li-Fraumeni 

 

 Το σύνδρομο Li-Fraumeni (LFS), είναι αρκετά σπάνιο καρκινικό σύνδρομο. Κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης παιδικού καρκίνου ποικίλλων τύπων καθώς 

και καρκίνου του μαστού. Μεταλλάξεις στο ογκοκατασταλτικό υψηλής διεισδυτικότητας γονίδιο TP53 

είναι η αιτία ανάπτυξης του συνδρόμου αυτού. Το TP53 είναι ένα απαραίτητο για την σωστή 

λειτουργία του κυττάρου καθώς  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο έλεγχο του κυτταρικού κύκλου και 

την απόπτωση [23, 67]. Μερικά από τα φαινοτυπικά κλινικά χαρακτηριστικά που απαρτίζουν το LFS 

αποτελούν η νεαρή ηλικία εμφάνισης του καρκίνου του μαστού (<40 ετών), τα σαρκώματα μαλακών 

ιστών, οι λευχαιμίες, οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου και τα καρκινώματα των επινεφριδίων 
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αδένων. Η διάγνωση του συνδρόμου θα πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

είτε κατά την πρώιμη εφηβεία. Τα άτομα με LFS παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 

σε αρκετά νεαρή ηλικία, κάτω των 30 ετών. Όμως, στο συγκεκριμένο σύνδρομο οφείλεται λιγότερο του 

1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού που παρατηρούνται [23]. Μεταλλάξεις στο γονίδιο TP53 

μεταβιβάζονται με αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονόμησης [67].  

 

 

4.3. Σύνδρομο Peutz-Jeghers 

 

Το σύνδρομο Peutz-Jeghers (PJS) είναι επίσης ένα σπάνιο καρκινικό σύνδρομο [67]. 

Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη συγκεκριμένων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών όπως η παρουσία 

αμαρτωματωδών πολυπόδων στο γαστρεντερικό σύστημα (κυρίως στο λεπτό έντερο) και η ύπαρξη 

κηλίδων μελανίνης σε διάφορα σημεία του σώματος Το συγκεκριμένο σύνδρομο οφείλεται σε 

μεταλλάξεις στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο LKB1/STK11. [67]. Άλλα κλινικά χαρακτηριστικά που έχουν 

συσχετιστει με το σύνδρομο PJ περιλαμβάνουν τον καρκίνο του μαστού, του παγκρέατος, του 

ενδομητρίου, θυρεοειδούς, του πνεύμονα, του στομάχου και των ωοθηκών [23]. Τα άτομα με 

σύνδρομο PJ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους, αν και ο μέσος όρος ανάπτυξης του καρκίνου αυτού είναι τα 45 έτη [23]. Το γονίδιο 

STK11 μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονόμησης [67].  

 

 

4.4. Σύνδρομο Cowden 

 

 Το καρκινικό σύνδρομο Cowden (CS), δημιουργείται λόγω μεταλλάξεων στο ογκοκατασταλτικό 

γονίδιο PTEN. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από μακροκεφαλία, ειδικά δερμικά ευρήματα, 

προδιάθεση για ανάπτυξη δυσπλαστικού γαγγλιωκυτώματος της παρεγκεφαλίδας καθώς και καρκίνος 

του μαστού και του θυρεοειδούς. Αναλυτικότερα, τα κλινικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του CS είναι 

η ύπαρξη πολλαπλών αμαρτωμάτων σε ποικίλους ιστούς όπως του δέρματος, του μαστού, του λεπτού 

εντέρου, του θυρεοειδή αδένα και του ενδομητρίου[23]. Γυναίκες με το σύνδρομο αυτό εμφανίσουν 

καλοήθεις όγκους στο μαστό ενώ αυξημένη είναι και η πιθανότητα εμφάνισης αδενοκαρκινωμάτων 

στο μαστό [23]. Έχει αναφερθεί ότι άνδρες με σύνδρομο Cowden παρουσίασαν καρκίνο μαστού, 

γεγονός όμως που θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο. Επίσης, άτομα με το σύνδρομο αυτό 

ενδέχεται να παρουσιάσουν καλοήθεις όγκους του θυρεοειδούς αδένα όπως και μη μυελοειδή καρκίνο 

του θυρεοειδούς. Ο καρκίνος του ενδομητρίου εμφανίζεται επίσης σε άτομα με σύνδρομο Cowden. 

Μεταλλάξεις στο γονίδιο PTEN μεταβιβάζονται με αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονόμησης [67].  

 

 

4.5. Σύνδρομο Ataxia Telangiectasia 

 

Το σύνδρομο Ataxia Telangiectasia (Α-Τ) είναι ένα καρκινικό σύνδρομο. Στα κλινικά 

χαρακτηριστικά του συνδρόμου αυτού συμπεριλαμβάνονται η παρεγκεφαλιδική αταξία, η προοδευτική 

νευρολογική επιδείνωση, η τελεαγγειεκτασία ευαισθησία στην ακτινοβολία και αυξημένος κίνδυνος 
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εμφάνισης καρκίνου [23]. Το συγκεκριμένο σύνδρομο αναπτύσσεται λόγω μεταλλάξεων και στα δύο 

αλληλόμορφα του γονιδίου ΑΤΜ. To ΑΤΜ κωδικοποιεί μια κινάση που ελέγχει τον κυτταρικό κύκλο και 

φωσφορυλιώνει τα γονίδια p53 και BRCA1. Οι γυναίκες που είναι ετερόζυγες για κάποια μετάλλαξη στο 

γονίδιο αυτό, δεν παρουσιάζουν τον φαινότυπο του συνδρόμου Α-Τ, αλλά έχουν αυξημένη πιθανότητα 

ανάπτυξης καρκίνου μαστού σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Μεταλλάξεις στο γονίδιο ΑΤΜ 

μεταβιβάζονται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονόμησης [23].  

 

4.6. Κληρονομικός γαστρικός καρκίνος διαχύτου τύπου (HDGC) 

 

Ένα άλλο κληρονομικό καρκινικό σύνδρομο είναι ο κληρονομικός γαστρικός καρκίνος διαχύτου 

τύπου (HDGC). Γυναίκες που παρουσιάζουν το σύνδρομο αυτό έχουν αυξημένη πιθανότητα να 

αναπτύξουν καρκίνο μαστού λοβιακού τύπου [67]. Μεταλλάξεις στο γονίδιο CDH1 είναι η αιτία 

εμφάνισης του συνδρόμου αυτού. Το συγκεκριμένο γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη E-cadherin, η 

οποία είναι απαραίτητη για την σύνδεση των κυττάρων. Παρόλα αυτά, σε περιπτώσεις ατόμων που 

έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού λοβιακού τύπου και παρουσιάζουν οικογενειακό ιστορικό 

καρκίνου μαστού αλλά όχι γαστρικού καρκίνου, οι μεταλλάξεις στο γονίδιο CDH1 δεν είναι ιδιαίτερα 

συχνές [67]. Το γονίδιο αυτό κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονόμησης.   

 

4.7. Κληρονομούμενος μη-πολυποδιακός καρκίνος του παχέος εντέρου (HNPCC) – 
Σύνδρομο Lynch 
 

 Ο κληρονομούμενος μη-πολυποδιακός καρκίνος του παχέος εντέρου ή σύνδρομο Lynch είναι 

υπεύθυνος για το 3-5% όλων των περιστατικών καρκίνων του παχεός εντέρου. Το σύνδρομο αυτό 

μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο κληρονόμησης [68]. Εκτός από τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου, άλλα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι ο καρκίνος του ενδομητρίου, του 

παγκρέατος, της ουροδόχου κύστης, του στομάχου, του λεπτού εντέρου και των ωοθηκών. Γαμετικές 

μεταλλάξεις σε κάποιο γονίδιο επιδιόρθωσης αταίριαστων βάσεων (Mismatch Repair Genes-MMR) 

έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη του σύνδρομου Lynch. Γονίδια στα οποία έχουν αναφερθεί 

μεταλλάξεις και σχετίζονται με την εμφάνιση του συγκεκριμένου συνδρόμου είναι τα MLH1 και MSH2 

(πιο συχνά), MSH6, PMS2, PMS1 και το MSH3 [69] [70] [71, 72]. Τα άτομα με σύνδρομο Lynch 

αντιμετωπίζουν πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου που φτάνει στο 80%, 60% 

πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του ενδομητρίου ενώ η πιθανότητα εμφάνισης κάποιων εκ των 

υπολοίπων μορφών καρκίνου του συνδρόμου είναι μικρότερη από 20% [73]. 

  

5. Δομή και λειτουργία των γονιδίων που εμπλέκονται στον κληρονομικό καρκίνο μαστού-

ωοθηκών 

 

5.1. Γονίδια BRCA1 και BRCA2 

 

 Τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 δεν παρουσιάζουν ομοιότητα όσον αφορά την αλληλουχία τους, 

παρόλα αυτά έχουν πολλά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που είναι αρκετά όμοια, γεγονός 
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που ενδεχομένως εξηγεί το λόγο για τον οποίο μεταλλάξεις και στα δύο γονίδια αυτά οδηγούν στην 

εμφάνιση καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Διάφορες μελέτες που αφορούσαν την σύγκριση 

αλληλουχίας των αμινοξέων της πρωτεΐνης BRCA1 στον άνθρωπο και στον ποντικό, όπως και της 

αντίστοιχης πρωτεϊνικής αλληλουχίας του BRCA2 στους οργανισμούς αυτούς κατέδειξαν ομολογία της 

τάξεως του 60-70% [74].  

Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 παρατηρούνται σε όλους 

τους ιστολογικούς τύπους, όμως στο θύμο αδένα και στους όρχεις οι τιμές τους είναι ιδιαίτερα υψηλές. 

Κατά την ανάπτυξη εμβρύων ποντικού, παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση και των δύο γονιδίων σε 

ιστους, οι οποίοι διαιρούνται και διαφοροποιούνται ταχέως, και κατά κύριο λόγο, στον μαστό. Στον 

μαστικό αδένα, τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 εκφράζονται ελεγχόμενα κατά τα διάφορα στάδια της 

ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν η εκφρασή τους διεγείρεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της 

εγκυμοσύνης ενώ μειώνεται κατά τη διάρκεια του θηλασμού [75].   

Κάποιοι από τους βιολογικούς ρόλους που έχουν αποδοθεί στις πρωτεΐνες BRCA1 και BRCA2 

είναι οι εξής [75]:  

1. Συνεισφέρουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του γονιδιώματος καθώς εμπλέκονται στον 

ομόλογο ανασυνδυασμό και την επιδιόρθωση των βλαβών στη διπλή έλικα του DNA. Για τη 

δράση τους αυτή, οι πρωτεΐνες BRCA1 και/ή BRCA2 θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν με άλλες 

πρωτεΐνες που παίρνουν μέρος στις διαδικασίες αυτές (π.χ. η πρωτεΐνη RAD51). 

2. Παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της εμβρυογένεσης, 

όσο και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.  

3. Συνεισφέρουν στη ρύθμιση της μεταγραφής καθώς η πρωτεΐνη BRCA1 δημιουργεί σύμπλοκο με 

την RNA πολυμεράση ΙΙ, ενώ τόσο η πρωτεΐνη BRCA1 όσο και η πρωτεΐνη BRCA2 αλληλεπιδρούν 

με ρυθμιστές της μεταγραφής.  
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Σχήμα 3. Το παρακάτω μοντέλο προτείνει ότι ένα μεγαλομοριακό σύμπλοκο που αποτελείται από τις πρωτεΐνες 
BRCA1, BRCA2, BARD1 και RAD51 λειτουργεί προκειμένου να επιδιορθωθούν οι βλάβες του DNA. Κατά την 
απόκριση σε βλάβη του DNA, το σύμπλοκο εντοπίζει τις περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται αντιγραφή. Έτσι, 
η δημιουργία κάποιας βλάβης στο DNA έχει ως αποτέλεσμα την φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης BRCA1 και την 
απομάκρυνσή της από το σύμπλοκο. Το συγκεκριμένο σύμπλοκο μπορεί να εμπλέκεται στον έλεγχο του 
κυτταρικού κύκλου στην φάση S. Η απενεργοποίηση των πρωτεϊνών (με γκρι χρώμα) BRCA1 ή BRCA2 θα οδηγήσει 
στην συσσώρευση βλαβών και στην ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου του κυτταρικού κύκλου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνων p53 και p21. Τα αυξημένα επίπεδα της p21 θα οδηγήσουν στην αναστολή 
του κυτταρικού κύκλου (cell cycle arrest). Άλλα γονίδια, τα οποία ρυθμίζονται από την ενεργοποίηση της p53 
φαίνεται να συμμετέχουν στην p53-διαμεσολαβούμενη απόπτωση. Επιπλέον, η απώλεια της λειτουργίας είτε της 
πρωτεΐνης BRCA1 είτε της BRCA2 οδηγεί στην ανικανότητα του κυττάρου να διορθώσει τις βλάβες του DNA. Όταν 
η βλάβη αυτή λαμβάνει χώρα σε γονίδια σημαντικά για τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου, όπως το p53, ο 
έλεγχος αυτός δεν ενεργοποιείται και τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται (Ανατύπωση από [75]).  

 
 

 

 

5.1.1. Γονίδιο BRCA1 

 

Η χαρτογράφηση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου BRCA1 πραγματοποιήθηκε το 1990 με τη 

βοήθεια της ανάλυσης σύδεσης [76] ενώ το 1994 πραγματοποιήθηκε η κλωνοποίησή του [77]. Όπως 
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αναφέρθηκε και παραπάνω γαμετικές μεταλλάξεις τόσο στο BRCA1 όσο και στο BRCA2, είναι 

υπεύθυνες για την εμφάνιση του κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.  

 To γονίδιο BRCA1 βρίσκεται στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 17 (17q21) και 

κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη μεγέθους 220kDa και 1863 αμινοξέων. Η πρωτεΐνη BRCA1 είναι μια 

πυρηνική πρωτεΐνη και αποτελεί μια κομβική πρωτεΐνη καθώς εμπλέκεται στην γονιδιωματική 

σταθερότητα, στην επιδιόρθωση του DNA, στην απόκριση σε βλάβες του DNA, στον κυτταρικό κύκλο, 

στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης, στη ρύθμιση της μεταγραφής και στη ουβικιτίνωση των 

πρωτεϊνών. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη διευκολύνει την επιδιόρθωση του DNA μέσω της συμμετοχής της 

στον ομόλογο ανασυνδυασμό (HR) και στον μηχανισμό εκτομής βάσης (nucleotide excision repair). Η  

πρωτεΐνη BRCA1 αλληλεπιδρά με μια ποικιλία πρωτεϊνών παίζοντας έτσι κύριο ρόλο και στον έλεγχο 

του κυτταρικού κύκλου [25, 75]. Επιπρόσθετα, η πρωτεΐνη αυτή λαμβάνει μέρος και σε άλλες 

εξωπυρηνικές λειτουργίες που σχετίζονται με την αντιγραφή του κεντροσώματος και την κυτοκίνηση 

[78, 79].  

Στην διαδικασία της μεταγραφής η εμπλοκή της BRCA1 είναι απαραίτητη αφού μέσω αυτής 

ρυθμίζονται μια σειρά από γονίδια ενώ συγχρόνως είναι συστατικό του συστήματος μεταγραφής. 

Συγκεκριμένα, η BRCA1 συμπλοκοποιείται διαμέσω του αμινο - τερματικού της άκρου με την RNA 

πολυμεράση ΙΙ και την πρωτεΐνη BARD1 δημιουργώντας το ολοένζυμο της RNA πολυμεράσης ΙΙ [80]. 

Επιπλέον, διαμέσω του κεντρικού τμήματος της πρωτεΐνης συνάπτεται με διάφορους μεταγραφικούς 

παράγοντες (p53, c-Myc, CtIP, ER και ZBRK1) (σχήμα 7α). Επίσης, η πρωτεΐνη BRCA1 αποτελεί επαγωγέα 

της μεταγραφής σε συνδυασμό με την πρωτεΐνη p53 [75, 81].  

Στον μηχανισμό της επιδιόρθωσης του DNA θεωρείται απαραίτητη η αναδιοργάνωση της 

χρωματίνης στις θέσεις που έχουν υποστεί βλάβη καθώς με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο εύκολη η 

διαδικασία της διόρθωσης. Αυτό απαιτεί την αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης BRCA1 με ειδικές 

πρωτεΐνες - ένζυμα που ρόλος τους είναι η αλλαγή της διαμόρφωσης της χρωματίνης. Τέτοια ένζυμα 

είναι οι παράγοντες SWI/SNF, BRG1 και οι αποακετυλάσες των ιστονών (HDAC), γεγονός που καθιστά 

σαφές τη σημασία τους στη ρύθμιση της μεταγραφής μέσω της αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης [75] 

(σχήμα 4A). Επιπλέον, η πρωτεΐνη BRCA1 συμμετέχει στο σύμπλοκο αποακετυλασών των ιστονών μαζί 

με άλλες πρωτεΐνες, όπως η BACH1, καταδεικνύοντας έτσι τον ρόλο της και σε έναν ακόμη μηχανισμό 

ελέγχου της μεταγραφής [81]. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν απολεσθεί η λειτουργία της πρωτεΐνης 

BRCA1, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του χρωμοσώματος Χ, καθώς το RNA μόριο XIST δεν 

μπορεί να τοποθετηθεί σωστά και ως εκ τούτου να δράσει σωστά προκειμένου να αποσιωπηθεί το ένα 

από τα δύο χρωμοσώματα Χ, στα θηλυκά άτομα [80]. Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι η απώλεια 

της BRCA1 στα κύτταρα αυτά οδηγεί σε διαταραχή και αποσταθεροποίηση της διαδικασίας 

αποσιώπησης του Χ χρωμοσώματος χωρίς όμως, να είναι ακόμα γνωστό αν η διαταραχή αυτή αποτελεί 

και αιτία εμφάνισης καρκίνου του μαστού [82].  

Σε πολλές μελέτες έχει αναφερθεί ότι η πρωτεΐνη BRCA1 διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη 

διαδικασία ρύθμισης της απόπτωσης ως αποτέλεσμα βλάβης στο DNA χωρίς όμως να καταστάται 

σαφής ο ακριβής τρόπος εμπλοκής αυτής στον συγκεκριμένο μηχανισμό.  

H πρωτεΐνη BRCA1 παρουσιάζει επιπλέον και δράση Ε3 λιγάσης της ουβικιτίνης. Η διαδικασία 

της ουβικιτινίωσης πραγματοποιείται μετά το πέρας της μετάφρασης των πρωτεϊνών, όταν μόρια 

ουβικιτίνης αλληλεπιδρούν με τα αμινοξέα της λυσίνης και ως εκ τούτου η πρωτεΐνη καταστρέφεται. Η 

δράση αυτή της BRCA1 ενισχύεται όταν η περιοχή RING της συγκεκριμένη πρωτεΐνης αλληλεπιδρά με 
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την περιοχή RING της πρωτεΐνης BARD1. Το σύμπλοκο BRCA1-BARD1 δημιουργεί πολύ-ουβικιτινικές 

αλυσίδες σε μια σειρά έξι, μη συμβατικών, αμινοξέων λυσίνης, οι οποίες δεν φαίνεται να 

σηματοδοτούν την πρωτεϊνική αποδόμηση, αλλά μεσολαβούν σηματοδοτικά γεγονότα μέσω 

μηχανισμών που δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστοί (σχήμα 4B) [80]. Επίσης, στην περιοχή RING της 

BRCA1 παρατηρείται και η αλληλεπίδραση με μια άλλη πρωτεΐνη, την BAP1, η οποία παρουσιάζει 

δραστικότητα υδρολάσης της ουβικιτίνης. Ο ρόλος της BAP1 μπορεί να είναι η ρύθμιση είτε της BRCA1 

διαμεσολαβούμενης ουβικιτινίωσης άλλων πρωτεϊνών είτε της ουβικιτίνωσης/αποδόμησης της ίδιας 

της BRCA1 πρωτεΐνης [75].  

  Ο ρόλος των πρωτεϊνών BRCA1 και BRCA2 στον ομόλογο ανασυνδυασμό και στη επιδιόρθωση 

των βλαβών του DNA υποδηλώνεται από την ισχυρή βιοχημική αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών BRCA1 

και BRCA2 με πρωτεΐνες, οι οποίες είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στις διεργασίες αυτές (σχήμα 4Γ). Η 

συμμετοχή και των δύο πρωτεϊνών σε σύμπλοκα που ενεργοποιούν τον μηχανισμό επιδιόρθωσης 

θραύσεων και στις δύο αλυσίδες του DNA (DSB’s) και ξεκινά την διαδικασία του ομόλογου 

ανασυνδυασμού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην διατήρηση της γονιδιωματικής 

ακεραιότητας και την καταστολή της ογκογένεσης. Η πρωτεΐνη BRCA1 αλληλεπιδρά με την πυρηνική 

πρωτεΐνη RAD51, δημιουργώντας το σύμπλοκο BRCA1– BRCA2–RAD51. Οι ευκαρυωτικές πρωτεΐνες 

RAD51 είναι απαραίτητες για την διαδικασία του ανασυνδυασμού κατά την μείωση και μίτωση καθώς 

και για τον μηχανισμό επιδιόρθωσης θραύσεων και στις δύο αλυσίδες του DNA. Η BRCA1 επίσης 

αλληλεπιδρά και με την πρωτεΐνη RAD50, μια ακόμα πρωτεΐνη που εμπλέκεται στον ομόλογο 

ανασυνδυασμό και την απόκριση σε βλάβες του DNA [75].  Πολλαπλές αλλαγές λαμβάνουν χώρα στην 

πρωτεΐνη BRCA1 κατά την  απόκριση σε βλάβες του DNA στο κύτταρο, υποδηλώνοντας το ρόλο της στις 

διαδικασίες επιδιόρθωσης μέσω ενεργοποίησης γονιδίων που κωδικοποιούν είτε επιδιορθωτικά 

ένζυμα είτε ένζυμα που έχουν δραστικότητα ουβικιτινίωσης [83]. Οι βλάβες αυτές διορθώνονται είτε 

μέσω του ομόλογου ανασυνδυασμού (HR) είτε μέσω του μηχανισμού μη-ομόλογης σύνδεσης των 

άκρων (non-homologous end-joining, NHEJ). Ο ομόλογος ανασυνδυασμός, που πραγματοποιείται σε 

κύτταρα που βρίσκονται στις φάσεις S και G2 του κυτταρικού κύκλου, ενεργοποιείται όταν η μία εκ των 

αδερφών χρωματίδων δεν έχει υποστεί βλάβη και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "καλούπι" 

προκειμένου να επιδιορθωθεί η άλλη. Ο μηχανισμός αυτός διακρίνεται από μεγάλη ακρίβεια. Ο 

μηχανισμός επιδιόρθωσης NHEJ δεν χρησιμοποιεί κάποιο ομόλογο τμήμα DNA ως "καλούπι" και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λαθών [75].  
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Σχήμα 4. Ομαδοποίηση με βάση τη λειτουργία της BRCA1: (A) Μεταγραφή και έλεγχος της δομής της χρωματίνης, 
(B) ουβικιτινίωση και (Γ) επιδιόρθωση του DNA. Οι θέσεις αλληλεπίδρασης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας της 
BRCA1 με τις άλλες πρωτεΐνες υποδεικνύονται από τα πάνω βέλη [83].  

 

 

 Η πρωτεΐνη BRCA1 είναι ένα από τα στοιχεία που συγκροτούν το  σύμπλοκο BASC (BRCA1-

associated surveillance complex). Το σύμπλοκο BASC παίρνει μέρος στον μηχανισμό επιδιόρθωσης του 

DNA και καθώς επίσης και στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου. Εκτός από την BRCA1 συστατικά του 

συμπλόκου αυτού είναι μια πλειάδα πρωτεϊνών, όπως η ATM, το σύμπλοκο Mre11/Rad50/NBS1, 

πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη χρωμοσωμική δομική σταθερότητα, το σύμπλοκο hMSH2-hMSH6 και 

hMLH1-hPMS2 που λαμβάνουν μέρος στην επιδιόρθωση του DNA μέσω του μηχανισμού εκτομή βάσης 

[75, 81].  

 Έχει προταθεί ένα μοντέλο το οποίο εξηγεί τον τρόπο δράσης των πρωτεϊνών BRCA1 και BRCA2 

κατά την επιδιόρθωση βλαβών του DNA. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ένα μεγαλομοριακό σύμπλοκο, 

το οποίο αποτελείται από τις πρωτεΐνες BRCA1, BRCA2, BARD1 και RAD51, συγκροτείται προκειμένου 

να λάβει χώρα η επιδιόρθωση των βλαβών του DNA, κατά την φάση S του κυτταρικού κύκλου. Κατά την 

απόκριση σε βλάβη του DNA, το σύμπλοκο αυτό τοποθετείτε στις χρωμοσωμικές περιοχές που 

υφίσταται αντιγραφή του DNA. Αποτέλεσμα της βλάβης στο DNA είναι η χαρακτηριστική 

φωσφορυλίωση της BRCA1 και η απομάκρυνση από το σύμπλοκο της πρωτεΐνης CtIP η οποία είναι 

προσδεδεμένη στην BRCA1. Μεταλλάξεις που απενεργοποιούν τις πρωτεΐνες BRCA1 ή BRCA2 θα 

οδηγήσουν σε συσσώρευση βλαβών στο DNA και ενεργοποιήση των σημείων ελέγχου του κυτταρικού 

κύκλου, όπως είναι η ενεργοποίηση των πρωτεϊνών p53 και p21. Επιπλέον, η απώλεια της 

λειτουργικότητας των πρωτεϊνών BRCA1 ή BRCA2 οδηγεί στην ανικανότητα του κυττάρου να 

επιδιορθώσει τις βλάβες που δημιουργούνται στο γενετικό του υλικό, γεγονός που οδηγεί στον 

ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό [75].  
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 Το γονίδιο BRCA1 είναι ένα αρκετά μεγάλο γονίδιο καθώς συγκροτείται από 24 εξόνια, όμως 

μόνο τα 23 από τα αυτά μεταγράφονται. Το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης κωδικοποιείται από το 

εξόνιο 11 δίνοντας έτσι μια πρωτεΐνη 1.863 αμινοξέων [74]. Η πρωτεΐνη BRCA1 στον άνθρωπο, 

αποτελείται απο 5 λειτουργικά διακριτές περιοχές:  

 Το αμινοτελικό άκρο (εμπεριέχει τα κατάλοιπα 8 - 96) αποτελείται απο ένα συντηρημένο 

μοτίβο, την περιοχή RING (RING domain). Στην περιοχή αυτή παρατηρείται μία σειρά 

κυστεϊνικών και ιστιδινικών καταλοίπων, τα οποία είναι απαραίτητα για την αλληλεπίδραση 

διαφόρων πρωτεϊνών και DNA καθώς και πρωτεϊνών μεταξύ τους και αντιστοιχεί σε περιοχές 

δέσμευσης ψευδαργύρου. Στην περιοχή RING πραγματοποιείται η διαδικασία ουβικιτινίωσης 

των πρωτεϊνών.  

 Τα  κατάλοιπα 200 έως και 300 περιλαμβάνουν τα 2 σήματα πυρηνικής εντόπισης (NLS).  

 Η κεντρική περιοχή του μορίου παίζει καθοριστικό ρόλο στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης 

καθώς εκεί πραγματοποιείται η πρόσδεση του DNA (κατάλοιπα 452 – 1079).  

 Τα κατάλοιπα 1280 έως και 1524 περιλαμβάνουν την SCD περιοχή (SQ-cluster domain) η οποία 

συγκροτείται απο μια σειρά επαναλήψεων των αμινοξέων σερίνη - γλουταμίνη (SQ) και είναι η 

θέση φωσφορυλίωσης από την πρωτεΐνη ΑΤΜ.  

 Στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης BRCA1 παρατηρούνται δύο αντίγραφα ενός τρίτου 

χαρακτηριστικού μοτίβου το οποίο καλείται περιοχή BRCT (κατάλοιπα 1646 – 1859). Η περιοχή 

BRCT είναι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της πρωτεΐνης κατά τον μηχανισμό 

επιδιόρθωσης του DNA καθώς και για τη σύνδεση της με διάφορες πρωτεΐνες (σχήμα 5) [81]. 

 

 

Σχήμα 5. Λειτουργικές περιοχές της πρωτεΐνης BRCA1. Το αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης BRCA1 εμπεριέχει την 

περιοχή RING, μέσω της οποίας αλληλεπιδρά με την περιοχή RING της BARD1, καθώς και  τα σήματα πυρηνικού 

εντοπισμου (NLS). Η κεντρική περιοχή της πρωτεΐνης περιέχει τη θέση φωσφορυλίωσης της CHK2, ενώ το 

καρβοξυτελικό άκρο της περιλαμβάνει: την περιοχή αλληλεπίδρασης με την πρωτεΐνη PALB2, την περιοχή SCD 

(SQ/TQ cluster domain), που περιλαμβάνει δέκα πιθανές θέσεις φωσφορυλίωσης του γονιδίου ΑΤΜ (κατάλοιπα 

1280-1524) και δύο περιοχές BRCT στις οποίες προσδένονται διάφορες πρωτεΐνες (abraxas, CtIp, BRIP1) 

(Ανατύπωση από [84]). 
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 Πολλές μεταλλάξεις του γονιδίου BRCA1 που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου, 

έχουν βρεθεί στις περιοχές RING και BRCT, καταδεικνύοντας το ρόλο τους στην καταστολή του 

καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών [85-87].  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο η πρωτεΐνη BRCA1 

συμβάλλει στη διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας [79]. Η BRCA1, κατά την απόκριση σε 

βλάβη του DNA, ενεργοποιεί μέσω της αλληλεπίδρασή της με την BARD1 και το ολοένζυμο της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ μια σειρά άλλων γονιδίων κατά αυτό τον τρόπο, το σύμπλοκο "εποπτεύει" το 

γονιδίωμα και ενεργοποιεί τον μηχανισμό επιδιόρθωσης των βλαβών (βήμα 1). Η επιδιόρθωση αυτή 

μπορεί να λάβει χώρα κατά τη μεταγραφή. Επιπλέον η λειτουργία αυτή είναι σημαντική προκειμένου  

να απομακρυνθεί η πολυμεράση από το νεοσυντιθέμενο mRNA και να πραγματοποιηθεί η 

επιδιόρθωση. Η απομάκρυνση αυτή επιτυγχάνεται με την αποικοδόμηση της πολυμεράσης μέσω 

ουβικιτινίωσης (βήμα 2). Η πρωτεΐνη BRCA1 παραμένει δεσμευμένη στο DNA στην θέση της βλάβης 

(βήμα 3) με προκειμένου να στρατολογησει επιδιορθωτικους παραγοντες όπως η πρωτεΐνη RAD50, οι 

οποίοι θα πραγματοποιήσουν την επιδιόρθωση της βλάβης (βήματα 4 και 5).  

 

 

 

Σχήμα 6. Προτεινόμενο μοντέλο των βιοχημικών δράσεων της πρωτεΐνης BRCA1 στο μονοπάτι διατήρησης της 

γονιδιωματικής σταθερότητας (Ανατύπωση από [80]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Γονίδιο BRCA2 

 

Το γονίδιο BRCA2 ανακαλύφθηκε το 1994 μέσω ανάλυσης σύνδεσης στο χρωμόσωμα 13 [88], 

και η κλωνοποιήση του πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1995 [89]. To γονίδιο BRCA2 

βρίσκεται στον μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 13 και κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη μεγέθους 

384kDa, 3418 αμινοξέων που η έκφρασή της παρατηρείται σε διάφορους ιστούς. Η πρωτεΐνη αυτή 

παίζει καθοριστικό ρόλο στον ομόλογο ανασυνδυασμό, τόσο κατά τη διάρκεια της μείωσης όσο και 
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κατά την επιδιόρθωση θραύσεων και στους δύο κλώνους του DNA (DSB’s) [75, 81]. Γαμετικές 

μεταλλάξεις στο BRCA2 αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και/ή των ωοθηκών. 

Όταν όμως και τα δύο αλληλόμορφα είναι απενεργοποιημένα, τότε συνήθως δημιουργείται η αναιμία 

Fanconi (FA) η οποία εμφανίζεται τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού.  

O ρόλος που παίζει η πρωτεΐνη BRCA2 στην επιδιόρθωση των βλαβών του DNA, έχει να κάνει 

με την ικανότητα της πρωτεΐνης αυτής να αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη RAD51. Παρατηρήθηκε ότι 

κύτταρα στα οποία η BRCA2 δεν παραγόταν παρουσίαζαν ευαισθησία στην ιονίζουσα ακτινοβολία, 

αποτέλεσμα που καταδεικνύει ότι η επιδιορθωση των βλαβών δεν πραγματοποιείται [90]. Η 

αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών πραγματοποιείται μέσω των μοτίβων BRC και μίας περιοχής στο 

καρβοξυτελικό άκρο. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι κομβικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία της 

κυτταρικής διαίρεσης και της δομής των χρωμοσωμάτων [91], καθώς και για την συγκρότηση των 

συμπλόκων στα οποία εμπλέκονται οι πρωτεΐνες BRCA2, RAD51 και BRCA1 ως απόκριση σε βλάβη στο 

DNA [92].  

Έχει αναπτυχθεί ένα υποθετικό μοντελο που προσπαθεί να επεξηγήσει την τρόπο δράσης της 

πρωτεΐνης BRCA2 στον μηχανισμό επιδιόρθωσης βλαβών του DNA, που αποτελείται από 3 στάδια. 

Αρχικά η BRCA2 αλληλεπιδρά με την RAD51 δημιουργώντας ένα σύμπλοκο, στον πυρήνα του κυττάρου, 

το οποίο μεταπίπτει από μια ενεργή μορφή σε μια ανενεργή και το αντίστροφο. Όταν η πρωτεΐνη 

RAD51 είναι στην ανενεργό μορφή τότε προσδένεται σε μονόκλωνο DNA, ενώ στην ενεργό μορφή η 

RAD51 δημιουργεί νουκλεοπρωτεϊνικά ινίδια που μεταφέρονται στις περιοχές που υπάρχει βλάβη 

μέσω της BRCA2. Προκειμένου να λάβει χώρα η αλλαγή στην ενεργότητα του συμπλόκου BRCA2-RAD51 

θα πρέπει να συμβούν διάφορες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα την 

αλλαγή της διαμόρφωσης του συμπλόκου [91]. Η αλληλεπίδραση πολλών μορίων RAD51 στην BRCA2 

αυξάνει την δραστικότητα της RAD51 στον σχηματισμό των νουκλεοπρωτεϊνικών ινιδίων [92]. 

Ο ρόλος της BRCA2 στην επιδιόρθωση των βλαβών του DNA μέσω του ομόλογου 

ανασυνδυασμού είναι πιο άμεσος. Έχει προταθεί η αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών BRCA1 και BRCA2 in 

vivo. Συγκεκριμένα, μια περιοχή προσκείμενη, αλλά όχι ακριβώς, στο καρβοξυτελικό άκρο της BRCA1 

φαίνεται να διαμεσολαβεί την αλληλεπίδραση αυτή. Επίσης, η πρωτεΐνη BRCA2 εντοπίζεται στο 

συναπτονηματικό σύμπλεγμα κατά τη φάση S ή G2, όπως και η BRCA1. Παρόλα αυτά, ο λειτουργικός 

ρόλος της αλληλεπίδρασης μεταξύ της πρωτεΐνης BRCA1 και της BRCA2 δεν είναι ξεκάθαρος, αν και 

είναι πιθανό η αλληλεπίδραση αυτή να εμπλέκεται στην σύζευξη των λειτουργιών των πρωτεϊνών  

RAD50 και RAD51 [92].  

Σε ότι αφορά τον ρόλο της BRCA2 στην ρύθμιση της μεταγραφής, αυτός δεν είναι σαφής. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η περιοχή που κωδικοποιεί το εξόνιο 3 (περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 23 - 105) 

είναι σημαντική για την μεταγραφική ρύθμιση. Επιπλέον, η πρωτεΐνη BRCA2 ρυθμίζει τον κυτταρικό 

κύκλο κατά τη φάση G2/M μέσω αλληλεπίδρασής της με την BRAF35 (BRCA2-associated factor 35) ενώ 

άλλες μελέτες καταδεικνύουν ότι το σύμπλοκο BRCA2/BRAF35 είναι σημαντικό για την εισόδο του 

κυττάρου στη μετάφαση [91]. 

Το γονίδιο BRCA2 συγκροτείται από 27 εξόνια, που όμως μόνο 26 μεταγράφονται, και 

κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 380KDa και 3418 αμινοξέων [74]. Η πρωτεΐνη BRCA2 του ανθρώπου 

αποτελείται από τρεις λειτουργικά διακριτές περιοχές, και οι οποίες είναι (εικόνα 4) [93]:  
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 Μια κεντρική περιοχή (εμπεριέχει τα κατάλοιπα 1.000 - 2.030) που στοιχειοθετείται 

από οκτώ αντίγραφα μιας αμινοξικής αλληλουχίας απο 20 - 40 αμινοξέα (επαναλήψεις 

BRC, BRC-repeat motifs). Η περιοχή αυτή είναι απαραίτητη για την διαδικασία της 

επιδιόρθωσης του DNA καθώς και εκεί συνδέεται η RAD51 και αποτελεί ένα 

συντηρημένο μοτίβο. Επιπλέον, στην κεντρική περιοχή βρίσκονται και οι περιοχές 

OCCR1 και OCCR2 (Ovarian Cancer Cluster Region). Η ύπαρξη μεταλλάξεων στις OCCR1 

και OCCR2 έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών [94]. 

 Στο καρβοξυτελικό άκρο εντοπίζονται τα δύο σήματα πυρηνικής εντόπισης (NLS).  

 Στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης βρίσκεται η περιοχή ενεργοποίησης της 

μεταγραφής (transcriptional activation domain) [75]. 

 

Εικόνα 4. Λειτουργικές περιοχές της πρωτεΐνης BRCA2. Στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης προσδένεται η 

πρωτεΐνη PALB2. H πρωτεΐνη BRCA2 περιέχει οκτώ BRC επαναλήψεις (κατάλοιπα 1009-2083) όπου προσδένεται η 

πρωτεΐνη RAD51. Στο καρβοξυ-τερματικό άκρο της πρωτεΐνης βρίσκεται το σήμα πυρηνικής εντόπισης (NLS) 

καθώς και η θέση φωσφορυλίωσης της CDK2. Στην ίδια περιοχή προσδένεται και η πρωτεΐνη RAD51 (Ανατύπωση 

από [75]). 

 

 

5.2. Γονίδιο CHEK2 
 

Το γονίδιο CHEK2 εντοπίζεται στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 22 (22q12). Το γονίδιο 

αυτό είναι χαμηλής διεισδυτικότητας και περιγράφηκε για πρώτη φορά πριν περίπου δεκαπέντε 

χρόνια. Η CHEK2 είναι μια κινάση σερίνης/θρεονίνης που παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του 

κυτταρικού κύκλου και η οποία εμπλέκεται στο μονοπάτι επιδιόρθωσης βλαβών του DNA [95-97].   

Σε οικογένειες με κληρονομικό καρκίνο μαστού, οι οποίες δεν έφεραν μετάλλαξη στο γονίδιο 

BRCA1 ή στο BRCA2, ανιχνεύθηκε μετάλλαξη στο CHEK2 όπως επίσης και σε ασθενείς με σύνδρομο Li-

Fraumeni [98]. Πιστεύεται ότι μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό διπλασιάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου του μαστού και ευθύνονται για το 1% όλων των περιστατικών καρκίνου μαστού στις γυναίκες 

και για το 9%  των περιστατικών ανδρικού καρκίνου μαστού. Επιπλέον, καθώς η πρωτεΐνη αυτή 

ανιχνεύεται σε διάφορους ιστούς, η ύπαρξη μεταλλάξεων στο CHEK2 μπορεί να σχετίζεται και με την 

εμφάνιση καρκίνου στους ιστούς αυτούς (παχύ έντερο, στομάχι, ενδομήτριο, ωοθήκη, νεφρά, 

προστάτης) [99]. Οι μεταλλάξεις του CHEK2 είναι σπάνιες σε σχέση με τις μεταλλάξεις των υψηλής 

διεισδυτικότητας γονιδίων BRCA1 και BRCA2.  



| 42  

 

Οι όγκοι που δημιουργούνται λόγω μεταλλάξεων στο CHEK2 φέρουν ίδια φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά με αυτά του σποραδικού καρκίνου ενώ δεν παρατηρείται απώλεια του φυσιολογικού 

αλληλομόρφου στα κύτταρα του όγκου (LOH) [100].  

 

 

5.3. Γονίδιο PALB2  

 

To γονίδιο PALB2 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 16 (16p12.1) και κωδικοποιεί μία πυρηνική 

πρωτεΐνη 1186 αμινοξέων. Πρόκειται για ένα μέτριας διεισδυτικότητας γονίδιο, του οποίου η 

κωδικοποιούσα πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη BRCA2, εμπλέκεται στον πυρηνικό εντοπισμό 

και την σταθερότητα της BRCA2 και απαιτείται για διεκπεραίωση συγκεκριμένων λειτουργιών της κατά 

τον ομόλογο ανασυνδυασμό και τον μηχανισμό επιδιόρθωσης θραύσεων και στις δύο αλυσίδες του 

DNA [101].  

Αρχικά συσχετίστηκε με την εμφάνιση της αναιμίας Fanconi (FA) καθώς μεταλλάξεις και στα 

δύο αλληλόμορφα του PALB2 οδηγούν στην FA. Η αναιμία Fanconi αποτελεί μια σπάνια υπολειπόμενη 

νόσο που κληρονομείται με αυτοσωμικό τρόπο κληρονόμησης και παρουσιάζει σταδιακή 

δυσλειτουργία του μυελού των οστών καθώς και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαφόρων μορφών 

καρκίνου. Περιλαμβάνει 13 υποτύπους, 12 από τους οποίους έχουν αποδοθεί σε μεταλλάξεις σε 

συγκεκριμένα γονίδια [102-104]. Όλα τα γονίδια που έχουν σχετιστεί με την αναιμία Fanconi 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που παίρνουν μέρος στον μηχανισμό επιδιόρθωσης θραύσεων και στις 2 

αλυσίδες του DNA. Μια κομβικής σημασίας διαδικασία του μηχανισμού αυτού περιλαμβάνει 8 

πρωτεΐνες που συνδέονται με την αναιμία Fanconi, δημιουργώντας ένα σύμπλοκο που μεσολαβεί την 

διαδικασία της ουβικιτινίωσης και της ενεργοποιήσης της πρωτεΐνης FANCD2. Η πρωτεΐνη αυτή 

μεταφέρεται στη συνέχεια στις περιοχές επιδιόρθωσης του DNA, όπου εντοπίζεται μαζί με την BRCA2 

και άλλες πρωτεΐνες που παίρνουν μέρος στον ομόλογο ανασυνδυασμό [105].  

Η ύπαρξη μεταλλάξεων και στα δύο αλληλόμορφα του BRCA2 και του PALB2 προκαλούν δύο 

υπότυπους της αναιμίας Fanconi, οι φαινότυποι των οποίων μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους αλλά 

διαφέρουν από τους υπόλοιπους δέκα υπότυπους που οφείλονται σε μεταλλάξεις σε διαφορετικά 

γονίδια. Μεταλλάξεις σε ένα από τα δύο αλληλόμορφα του γονιδίου PALB2 έχουν συσχετιστεί με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού όπως και καρκίνου του προστάτη και του παχεός 

εντέρου στους άνδρες. Έχει υπολογιστεί ότι οι μεταλλάξεις στο γονίδιο PALB2 αυξάνουν κατά δύο 

φορές τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Επομένως, παρόλο που η πρωτεΐνη 

PALB2 αλληλεπιδρά με την BRCA2 κατά την επιδιορθωση λαθών στο σύμπλεγμα BRCA1-BRCA2-RAD51 

και παρόλο που μεταλλάξεις και στα δύο αλληλόμορφα των γονιδίων αυτών παρουσιάζουν τον ίδιο 

φαινότυπο, η αύξηση του κινδύνου εμφάνισης του καρκίνου του μαστού στις ετερόζυγες μεταλλάξεις 

του γονιδίου είναι σαφώς μικρότερη από αυτή που παρατηρείται στο γονίδιο BRCA2 [106].   

 Τα κλινικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των όγκων που οφείλονται στην παρουσία 

μεταλλάξεων στο PALB2 μοιάζουν με αυτά των όγκων συσχετιζόμενων με μεταλλάξεις στο BRCA2 

καθώς είναι θετικοί για υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης (ER+, PR+), ενώ δεν παρουσιάζουν 

απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH). Αργότερα, μελέτες έδειξαν ότι οι όγκοι φέρουν περισσότερα κοινά 

φαινοτυπικά χαρακτηριστικά με τους BRCA1 σχετιζόμενους όγκους, αφού είναι αρνητικοί για τους 

υποδοχείς ER, PR και HER2, και επιπλέον παρουσιάζουν χαμηλή διαφοροποίηση και υψηλό στάδιο. 
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Επειδή το γονίδιο αυτό είναι μέτριας διεισδυτικότητας, τα κλινικά χαρακτηριστικά του όγκου μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο των γονιδίων που εμπλέκονται [107]. 

 

 

5.4. Γονίδιο RAD51C  

 

 To γονίδιο RAD51C βρίσκεται στο χρωμοσώμα 17 (17q23) και κωδικοποιεί μία πυρηνική 

πρωτεΐνη μεγέθους 376 αμινοξέων.  Το γονίδιο αυτό εμπλέκεται στο μονοπάτι επιδιόρθωσης βλαβών 

μέσω του ομόλογου ανασυνδυασμού και πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι σχετίζεται με την εμφάνιση της 

αναιμίας Fanconi ενώ επιπλέον αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης για την εμφάνιση καρκίνου του 

μαστού [108].  

 Η πρωτεΐνη RΑD51 παίζει σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό επιδιόρθωσης μέσω ομόλογου 

ανασυνδυασμού, καθώς μεταφέρεται στην  περιοχή του DNA που υπάρχει η βλάβη και δημιουργεί ένα 

νουκλεοπρωτεϊνικό πλέγμα στην μία από τις δύο αλυσίδες του DNA. Αυτό το πλέγμα βοηθάει τις 

αδερφές χρωματίδες να ανταλλάξουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιδιόρθωση 

της βλάβης έχοντας ως "καλούπι" το φυσιολογικό αντίγραφο [109]. Η RAD51C αποτελεί μία από τις 5 

ομόλογες πρωτεΐνες της RΑD51 (Rad51B, Rad51C, Rad51D, XRCC2 και XRCC3), οι οποίες διασφαλίζουν 

την σωστή και ακριβή τοποθέτηση της RΑD51 κατά την επιδιόρθωση των βλαβών του DNA. Όλες οι 

ομόλογες πρωτεΐνες της RΑD51 αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν δύο διαφορετικά 

σύμπλοκα. Η πρωτεΐνη RAD51C θεωρείται ότι κατέχει κεντρικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις αυτές, 

καθώς είναι η μοναδική πρωτεΐνη που είναι κοινή και στα δύο αυτά σύμπλοκα. Επιπλέον, η RAD51C 

είναι πολύ σημαντική για τον ομόλογο ανασυνδυασμό καθώς συμμετέχει στην ανταλλαγή των κλώνων 

και στην λύση των δομών Holliday [110].  

 Σε ότι αφορά την αναιμία Fanconi, η πρωτεΐνη RAD51C εντοπίζεται καθοδικά του κλασσικού 

μονοπατιού του συμπλόκου της FA (FANCA, -B, -C, -E, -F, -G, -L, και M πρωτεΐνες). Ο κλινικός 

φαινότυπος των ασθενών που εμφανίζουν μεταλλάξεις και στα δύο αλληλόμορφα του RAD51C 

διαφέρει σε σχέση με τον φαινότυπο της αναιμίας Fanconi που οφείλεται σε μεταλλαξεις σε άλλα 

γονίδια, καθώς οι ασθενείς αυτοί δεν παρουσιάζουν αιματολογικές ανωμαλίες και κακοήθειες [111].  

 Απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) έχει παρατηρηθεί σε όγκους με μετάλλαξη στο γονίδιο RAD51C 

γεγονός που συνάδει με τη λειτουργία του γονιδίου ως ογκοκατασταλτικού. Μεταλλάξεις στο γονίδιο 

αυτό έχουν ανιχνευθεί τόσο σε οικογένειες με καρκίνο μαστού [112], όσο και σε οικογένειες με καρκίνο 

των ωοθηκών καθώς η ύπαρξη μεταλλάξεων στο RAD51C έχει συσχετιστεί με αύξηση του κινδύνου 

εμφάνισης και καρκίνου των ωοθηκών [113]. Τελευταίες μελέτες φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη σχέση 

του RAD51C με τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών αλλά οι μεταλλάξεις στο 

γονίδιο αυτό φαίνεται να είναι πολύ πιο σπάνιες σε σχέση με αυτές των BRCA1 και BRCA2 [111, 114-

117].  

 

 

6. Μεταλλάξεις  

  

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία αφού κάθε άτομο 

διαφέρει από γενετικής άποψης από κάποιο άλλο. Η ποικιλομορφία αυτή παρατηρείται όχι μόνο 
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μεταξύ των ειδών αλλά ακόμα και ανάμεσα στα άτομα του ίδιου είδους, ίδιου πληθυσμού ή της ίδιας 

οικογένειας. Η ποικιλομορφία αυτή είναι απαραίτητη για την διαδικασία της εξέλιξης, μιας και οι 

οργανισμοί που επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, δημιουργούν περισσότερους 

απογόνους και επομένως θα υπερτερήσουν γενετικά και στις επόμενες γενιές. Η βάση της 

ποικιλομορφίας και ως εκ τούτου και της εξέλιξης είναι οι μεταλλάξεις [118]. 

Ως μετάλλαξη ονομάζεται μία μόνιμη μεταβολή που λαμβάνει χώρα στο γενετικό υλικό ενός 

οργανισμού. Οι μεταλλάξεις μπορεί να προκύψουν τυχαία, μέσω μιας ποικιλίας μηχανισμών, όπως π.χ. 

λάθη που μπορεί να συμβούν κατά την αντιγραφή του DNA ή με την επίδραση ουσιών ικανών να 

προκαλούν μεταλλάξεις στο DNA. Μια μετάλλαξη μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της λειτουργίας 

του γονιδίου ή στην απόδοση σε αυτό μίας νέας λειτουργίας διαφορετικής από αυτήν που φυσιολογικά 

επιτελεί το γονίδιο αυτό. Οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν στα κύτταρα της γαμετικής σειράς μπορούν 

να μεταβιβαστούν στην επόμενη γενιά και επομένως αποτελούν κληρονομικές μεταλλάξεις ενώ οι 

μεταλλάξεις των σωματικών κυττάρων δεν κληρονομούνται. Επιπροσθέτως, πέραν των γονιδιακών 

μεταλλάξεων πολύ σημαντικές είναι οι χρωμοσωμικές μεταλλάξεις που επηρρεάζουν ολόκληρο το 

χρωμόσωμαι ή ένα μεγάλο τμήμα αυτού [5]. 

 

6.1. Μεταλλάξεις σε επίπεδο γονιδίου 

 

 Ως "σημειακή" χαρακτηρίζεται η μετάλλαξη, η οποία προκαλεί την αντικατάσταση μίας ή 

περισσότερων βάσεων και εμπεριέχει τις παρακάτω αλλαγές:  

• Σιωπηρές παραλλαγές  

Στις μεταλλάξεις αυτές πραγματοποιείται αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου με ένα άλλο. Το 

νέο κωδικόνιο που δημιουργείται κωδικοποιεί το ίδιο αμινοξύ και επομένως μεταλλάξεις αυτού του 

είδους θεωρούνται μη παθογόνοι.  

• Παρανοηματικές Παραλλαγές (Missense Mutations) 

"Παρανοηματική" θεωρείται η αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου από ένα άλλο, γεγονός που 

οδηγεί στην αλλαγή του αμινοξέος που κωδικοοιείται. Οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν και να ταξινομηθούν εύκολα σε παθογόνους ή μη, καθώς η επίδραση της αλλαγής του 

αμινοξέος τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία της πρωτεΐνης δεν είναι πάντα εύκολο να προβλεφθεί 

και επομένως να χαρακτηριστεί.  

Κάποιες παρανοηματικές μεταλλάξεις αναφέρονται και ως πολυμορφισμοί (Single Nucleotide 

Polymorphisms, SNP), καθώς εμφανίζονται αρκετά συχνά στον γενικό πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι στο 

γονιδίωμα του ανθρώπου η συχνότητα των πολυμορφισμών είναι περίπου 1 ανά 1000 νουκλεοτίδια 

που μεταφράζεται σε περίπου 20.000 αμινοξέα διαφορετικά στο σύνολο των πρωτεϊνών από άτομο σε 

άτομο. 

• Μη νοηματικές Μεταλλάξεις (Nonsense Mutations)  

"Μη νοηματική" θεωρείται η μετάλλαξη κατά την οποία λαμβάνει χώρα η αντικατάσταση ενόςς 

νουκλεοτιδίου με ένα άλλο με αποτέλεσμα τη μετατροπή αντίστοιχου κωδικονίου σε κωδικόνιο 

τερματισμού της πρωτεϊνοσύνθεσης (UAA, UAG, UGA). Το γεγονός αυτό οδηγεί στον πρόωρο 

τερματισμό της πρωτεΐνης και ως εκ τούτου, στην παραγωγή μιας μη λειτουργικής πρωτεΐνης. Αυτού 

του είδους οι μεταλλάξεις θεωρούνται παθογόνοι. Οι μεταλλάξεις αυτές είναι παθογόνοι. 
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• Μεταλλάξεις Αλλαγής του Πλαισίου Ανάγνωσης (Frameshift Mutations) 

Στις μεταλλάξεις αυτού του είδους πραγματοποιείται προσθήκη ή απαλοιφη ενός η 

περισσοτέρων νουκλεοτιδίων (μη πολλαπλασίων του τρία) γεγονός το οποίο οδηγεί στην αλλαγή του 

πλαισίου ανάγνωσης και επομένως να παράγεται μια διαφορετική πρωτεΐνη σε σχέση με την 

φυσιολογική. Αυτού του είδους οι μεταλλάξεις χαρακτηρίζονται ως παθογόνοι. 

• Μεταλλάξεις στα όρια ιντρονίων/εξονίων 

Οι αλληλουχίες των βάσεων που βρίσκονται στα όρια ιντρονίων-εξoνίων είναι πάρα πολύ 

συντηρημένες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των θέσεων συρραφής των διαδοχικών 

εξoνίων με μεγάλη ακρίβεια κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης του πρόδρομου mRNA. Επομένως, η 

οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις αλληλουχίες οδηγεί, τις περισσότερες φορές, σε εναλλακτικό 

μάτισμα του mRNA, με αποτέλεσμα την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων εξoνίων από το ώριμο mRNA ή 

τη διατήρηση ιντρονικής περιοχής και, ως εκ τούτου, την δημιουργία μιας διαφορετικής πρωτεΐνης. Οι 

μεταλλάξεις αυτού του είδους χαρακτηρλιζονται, ως επι το πλείστον, παθογόνοι.  

• Μεταλλάξεις στην 5΄ - μη κωδικοποιούσα περιοχή (5΄ - UTR) 

Αυτού του είδους οι μεταλλάξεις ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόσδεση του υποκινητή του 

γονιδίου, γεγονός που οδηγεί στην ελλάτωση των επιπέδων της έκφρασης της πρωτεΐνης ή ακόμα και 

στην απώλεια της έκφρασης της. 

Το σύνολο των παραπάνω μεταλλάξεων (εκτός του τελευταίου) πραγματοποιούνται σε 

κωδικοποιούσες περιοχές του γονιδίου, δηλαδή στα εξόνια. Παρόλα αυτά, έχουν παρατηρηθεί 

παραλλαγές ίδιου τύπου και στις μη κωδικοποιούσες περιοχές του γονιδίου, δηλαδή στα ιντρόνια 

(intronic variants). Οι παραλλαγές αυτές είναι δύσκολο να αξιολογηθούν ως προς αποτέλεσμα που θα 

δημιουργήσουν στην παραγόμενη πρωτεΐνη [119].  

 

6.2. Γονιδιακές Αναδιατάξεις 

 

Με τον όρο "γονιδιακές αναδιατάξεις" αναφερόμαστε  στην έλλειψη ή στον διπλασιασμό (ή 

τριπλασιασμό σε κάποιες περιπτώσεις) μεγάλων τμημάτων ενός γονιδίου συμπεριλαμβανομένων των 

εξονίων και των ιντρονικών περιοχών του τμήματος αυτού.   

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια BRCA1 και BRCA2 είναι τα σημαντικότερα γονίδια που έχουν 

συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του  μαστού ή/και των ωοθηκών. Στις μέρες μας 

είναι πλέον γνωστό ότι το εύρος των μεταλλάξεων στα γονίδια αυτά χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ποικιλομορφία. Αν και οι σημειακές μεταλλάξεις αποτελούν την κύρια αιτία απενεργοποίησης των 

γονιδίων BRCA1 και BRCA2 εντούτοις, έχει αναφερθεί και η ύπαρξη μεγάλων γονιδιακών 

αναδιατάξεων. Γονιδιακές αναδιατάξεις έχουν ανιχνευθεί σε όλο το μήκος των γονιδίων με πάνω από 

το 60% αυτών να θεωρούνται αποκλειστικές για την οικογένεια που τις φέρει.  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί διερεύνηση των γονιδιακών αναδιατάξεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ειδικές τεχνικές καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό οι 

κλασικές μεθόδοι που βασίζονται στην τεχνική της PCR. Οι κύριες τεχνικές ανίχνευσης μεγάλων 

γονιδιακών ανάδιατάξεων είναι η πολλαπλή και ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

μικρών φθοριζόντων τμημάτων (QMPSF, παράγραφος 7.1) και η πολλαπλή ενίσχυση τμημάτων DNA 

εξαρτώμενων από τη σύνδεση ιχνηθετών (MLPA, παράγραφος 7.2).  
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Τα τελευταία χρόνια έχουν ανιχνευθεί μεγάλες γονιδιακές απαλοιφές και διπλασιασμοί στο 

γονιδίο BRCA1, ενώ ο αριθμός αυτών είναι αρκετά μικρότερος στο γονίδιο BRCA2 [120-128]. Οι 

περισσότερες από αυτές οφείλονται σε λάθη που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ομόλογου 

ανασυνδυασμού εντός των επαναλαμβανόμενων ακολουθιών Alu (Alu repeats), οι οποίες συνιστούν 

περίπου το 42% της αλληλουχίας του γονιδίου BRCA1 [129]. Επιπροσθέτως, μία αναδιπλασιασμένη 

(duplicated) περιοχή στο 5΄άκρο του BRCA1 που περιέχει το ψευδογονίδιο BRCA1 (ψBRCA1) πιστεύεται 

ότι μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο ανασυνδυασμό [129, 130]. 

Τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία Alu στοιχειοθετούν μία οικογένεια μικρών διεσπαρμένων 

νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, οι οποίες εντοπίζονται σε πολλά αντίγραφα τόσο στο ανθρώπινο όσο και 

σε αυτό άλλων θηλαστικών. Η ονομασία τους οφείλεται στην περιοριστική ενδονουκλεάση AluI καθώς 

μια αλληλουχία αναγνώρισης του ενζύμου αυτού παρατηρείται στην αλληλουχία των στοιχείων Alu. 

Κάθε αλληλουχία Alu έχει μέγεθος 300 bp περίπου και παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε ιντρονικές 

περιοχές, στην 3΄ - αμετάφραστη περιοχή και σε διαγονιδιακές περιοχές. Θεωρούνται μεταθετά 

στοιχεία και στο γονιδίωμα του ανθρώπου βρίσκονται σε περίσσια (περίπου 1 εκατομμύριο αντίγραφα) 

[131]. Τα ψευδογονίδια πολλών γονιδίων συνιστούν παράδειγμα επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Τα 

ψευδογονίδια προκύπτουν από την ανάστροφη μεταγραφή του mRNΑ και αναγνωρίζονται μέσω του 

τερματικού τους άκρου, που είναι είναι πλούσιο σε αδενίνες αλλά και μέσω των ιντρονίων που 

υπήρχαν στα αντίστοιχα φυσιολογικά γονίδια και τα οποία αφαιρέθηκαν κατά τη μεταγραφή του 

mRNA [132]. 

 

 

6.3. Ιδρυτικές μεταλλάξεις 

 

Έχουν παρατηρηθεί διαφορές στην επικράτηση πολλών ασθενειών μεταξύ των διαφορετικών 

πληθυσμών, με αποτέλεσμα κάποιες ασθένειες να εμφανίζονται πιο συχνά σε συγκεκριμένους 

πληθυσμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε 

άτομα αφρικανικής καταγωγής καθώς και η ασθένεια Tay–Sachs σε Εβραίους Ασκενάζι με πολύ υψηλά 

ποσοστά εμφάνισης σε σχέση με άλλους πληθυσμούς. Η πιο πιθανή αιτιολόγηση του φαινομένου 

αυτού στους πληθυσμούς αυτούς είναι η "Αρχή του Ιδρυτή" (founder effect). Το φαινόμενο της «Αρχής 

του Ιδρυτή» λαμβάνει χώρα όταν ένας πληθυσμός "ιδρύεται" από έναν μικρό αριθμό ατόμων ή όταν 

λόγω κάποιου γεγονότος που μειώνει δραστικά τον πληθυσμό αυτό (bottleneck) [133]. Καθώς ο 

πληθυσμός αυτός αυξάνεται, η μετάλλαξη του κοινού προγόνου - ιδρυτή εμφανίζεται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού γεγονός που οδηγεί στην γενετική και φαινοτυπική διαφοροποίηση του 

πληθυσμού. Επιπλέον, μπορεί το άτομο που φέρει τη μετάλλαξη του ιδρυτή να παρουσιάζει κάποια 

εξελικτικά πλεονεκτήματα. Το φαινόμενο του ιδρυτή είναι πιο έντονο σε γεωγραφικά, πολιτιστικά ή 

θρησκευτικά απομονωμένους πληθυσμούς που υπόκεινται σε ταχεία αύξηση του πληθυσμού τους από 

έναν μικρό αριθμό προγόνων, όταν, ως αποτέλεσμα της μικρής γενετικής ποικιλομορφίας κάποια 

αλληλόμορφα απαντώνται συχνότερα [134]. Όταν ανιχνευθεί μετάλλαξη, η οποία εμφανίζεται συχνά 

σε έναν πληθυσμό, τότε θα πρέπει να εξεταστεί προκειμένου να  αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για 

ιδρυτική μετάλλαξη (οι φορείς της θα έχουν τον ίδιο απλότυπο) ή είναι προϊόν τυχαίων γεγονότων. 
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Ιδρυτικές μεταλλάξεις στα BRCA1 και BRCA2 έχουν ανιχνευθεί σε πολλούς πληθυσμούς [133, 

135, 136]. Στον πίνακα 4 παρατίθεται οι ιδρυτικές μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 στους 

πληθυσμούς αυτούς. 

 

 

Πίνακας 4. Ιδρυτικές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (Τροποποίηση από [133, 134, 136]).  

 

 

            

  πληθυσμός γονίδιο BRCA1 γονίδιο BRCA2 Βιβλιογραφία   

           ΕΥΡΩΠΗ         

  Αυστριακοί c.2676_2679del4   [137]   

  Γάλλοι c.3481_3491del11   [138]   

  Εβραίοι Ασκενάζι 
c.68_69delAG,   

c.5266dupC 
c.5946delT [139-141]   

  
Ιταλοί 

(Καλαβρία) 
c.4964_4982del19   [142]   

  Ιταλοί (Σαρδηνία)   c.8537_8538delAG [143]   

  Ιταλοί (Τοσκάνη) 

c.3228_3229delAG, 

c.3285delA,       

c.1380dupA, 

c.5062_5064del3 

  [144, 145]   

  Ισπανοί 

c.68_69delAG,        

c.211A>G (Γαλικία),  

c.5153-1G>A 

c.5146_5149del4 [146]   

  Βέλγοι 
c.212+3A>G,      

c.2359dupG, c.3661G>T 

c.516+1G>A, 

c.6275_6276delTT, 

c.8904delC 

[147, 148]   

  Ολλανδοί c.2685_2686delAA 
c.5351dupA, 

c.6275_6276delTT 
[148, 149]   

  Γερμανοί c.5266dupC   [150]   

  Τσέχοι c.5266dupC 
c.7913_7917del5, 

c.8537_8538del2 
[151]   

  Ούγγροι c.5266dupC, c.181T>G c.5946delT  [152, 153]   
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  Κύπριοι   c.8755delG  [154]   

  Δανοί c.2475delC   [155]   

  Σουηδοί 

c.3171_3175dup, 

c.2475delC, 

c.1082_1092del11, 

c.3626delT 

  [156, 157]   

  Νορβηγοί 

c.1556delA, c.1016dupA, 

c.3228_3229delAG, 

c.697delGT, c.3178G>T, 

c.4745delA, c.2351del7, 

c.3084del11 

c.2808del4, 

c.3847delGT 
 [158, 159]   

  Φινλανδοί c.4096+3A>G 
c.7480C>T, c.8327T>G, 

c.9117+1G>A 
[160, 161]   

  Σκωτσέζοι c.2681_2682delAA   [162]   

  Ισλανδοί c.5074G>A c.771_775del5 [163]   

  Ιρλανδοί c.427G>T      

  Πολωνοί c.5266dupC, c.181T>G    [164]   

  Λετονοί c.4035delA    [165]   

  Λιθουανοί c.4035delA   [166]   

  Λευκορώσοι c.5266dupC    [167]   

  Ρώσοι c.5266dupC    [168]   

  ΑΣΙΑ         

  Ιάπωνες c.188T>A, c.2800C>T 
S2834X, 

c.5574_5577delAAΤΤ 
 [169, 170]   

  Κινέζοι 
c.470_471delCT, 

c.962delG, c.442-27del10 
   [171]   

  Μαλαισιανοί  c.2727dupA    [172]   

  Πακιστανοί 

c.4065_4068del4, 

c.1961dupA, 

c.3770_3771delAG, 

c.4165_4166delAG,   

c.4485-1G>A 

c.3109C>T  [173]   

  Φιλιππινέζοι c.5335delC 
c.4631delA, 

 [174]   
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c.4037_4038delCT 

  ΑΦΡΙΚΗ         

  Νότια Αφρική c.2641G>T    [175]   

  ΑΜΕΡΙΚΗ         

  Αφροαμερικάνοι 

c.824ins10, 

c.1713_1717del5, 

c.5177_5180del4  

c.7007+1G>A  [176]   

  
Ισπανόφωνοι 

ΗΠΑ 

c.2433delC, 

c.3331_3334delCAAG, 

c.5123C>A 

c.2806_2809delACAA  [177]   

  Γαλλο – Καναδοί   

c.8537_8538delAG, 

c.3170_3174delAAAAG, 

c.5857G>T 

 [178, 179]   

      

 

 

6.4. Ιδρυτικές γονιδιακές αναδιατάξεις 

 

Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περισσότερες από 28 γονιδιακές αναδιατάξεις στο γονίδιο 

BRCA1, εννιά από τις οποίες αποτελούν ιδρυτικές γονιδιακές αναδιατάξεις. Μια τέτοια γονιδιακή 

αναδιάταξη θεωρείται ο διπλασιασμός του εξονίου 13 στο γονίδιο BRCA1, που έχει παρατηρηθεί σε 91 

διαφορετικές οικογένειες. Παρόλο που η αναδιάταξη αυτή έχει ανιχνευθεί και σε άλλους πληθυσμούς, 

θεωρείται ότι είναι ιδρυτική μετάλλαξη των Βρετανών [135, 180-182] και συνιστά την έβδομη σε 

συχνότητα μετάλλαξη της διεθνούς βάσης δεδομένων BIC (Breast Cancer Information Core Database). 

Η ύπαρξη ιδρυτικών γονιδιακών αναδιατάξεων έχει επιβεβαιωθεί σε πολλούς πληθυσμούς 

αλλά το ποσοστό που αυτές απαντώνται σε κάθε πληθυσμό διαφέρει. Συγκεκριμένα, στον ολλανδικό 

πληθυσμό έχουν παρατηρηθεί 6 ιδρυτικές γονιδιακές αναδιατάξεις, με δύο από αυτές (απαλοιφή 

εξονίου 13 και απαλοιφή εξονίου 22) να συνιστούν το 23% των μεταλλάξεων του BRCA1 στον 

ολλανδικό πληθυσμό [183, 184]. Μία ιδρυτική γονιδιακή αναδιάταξη έχει ανιχνευθεί στους Δανούς 

(απαλοιφή των εξονίων 3-16 στο γονίδιο BRCA1) [185, 186]. Ιδρυτικές γονιδιακές αναδιατάξεις έχουν 

επίσης περιγραφεί στον αμερικάνικο πληθυσμό (απαλοιφή των εξονίων 8-9 στο γονίδιο BRCA1) [187], 

στον γαλλικό πληθυσμό (απαλοιφή των εξονίων 8-13 στο γονίδιο BRCA1) [181], στον ισπανικό 

πληθυσμό (απαλοιφή των εξονίων 9-12 του BRCA1) [188], στον πληθυσμό των Βέλγων (προσθήκη στο 

εξόνιο 11 του BRCA1) [189] καθώς και στον γερμανικό και ιταλικό πληθυσμό  (απαλοιφή του εξονίου 17 

του BRCA1) [190, 191]. Οι ιδρυτικές γονιδιακές αναδιατάξεις στο γονίδιο BRCA2 δεν απαντώνται με την 

ίδια συχνότητα αυτών του γονιδίου BRCA1 αφού 1 ιδρυτική αναδιάταξη έχει ανιχνευθεί στο γονίδιο 

αυτό στο γονίδιο BRCA2. Η συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη (προσθήκη στο εξόνιο 3 του BRCA2)  

είναι ιδρυτική του πορτογαλικού πληθυσμό και συνιστά το 25% του συνόλου των μεταλλάξεων που 
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ανιχνεύονται στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 [192]. Κάποιες γονιδιακές αναδιατάξεις που έχουν 

παρατηρηθεί σε διάφορους πληθυσμούς δεν οφείλουν την ύπαρξη τους στο φαινόμενο του ιδρυτή. 

Μια τέτοια γονιδιακή αναδιάταξη είναι η έλλειψη 37 kb των εξονίων 1 και 2 στο γονίδιο BRCA1, η 

οποία οφείλεται στο ψευδογονίδιο του BRCA1. 

 Οι πληθυσμοί που χαρακτηρίζονται από την παρουσία ιδρυτικών μεταλλάξεων είναι πολύ 

σημαντικοί σε γενετικές μελέτες και κυρίως στη χαρτογράφηση πολύπλοκων χαρακτηριστικών. 

Επιπλέον, η ύπαρξη ιδρυτικών μεταλλάξεων βοηθά στην βελτιστοποίηση του γενετικού ελέγχου, 

καθιστώντας τον αποδοτικότερο και πιο οικονομικό. 

 

6.4.1. Συχνότητα αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2  

 

Έχει υπολογιστεί ότι οι μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 

αποτελούν περίπου το 5 - 10% του συνόλου των μεταλλάξεων σε ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο 

μαστού και ωοθηκών (HBOC). 

H πρώτη γονιδιακή αναδιάταξη ανιχνεύτηκε στο γονίδιο BRCA1 το 1997 (1kb ελλειψη του 

εξονίου 17) [193] και ακολούθησε η εύρεση μιας δεύτερης γονιδιακής αναδιάταξης στο ίδιο γονίδιο 

κατά την οποία απαλείφονταν τα εξόνια 1 και 2 του γονιδίου [194]. Πολλές ομάδες έχουν υπολογίσει 

την συνεισφορά των μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων και έχουν καταλήξει ότι αυτή διαφέρει μεταξύ 

των πληθυσμών. Συγκεκριμένα, η συνεισφορά των μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων κυμαίνεται από 

ποσοστό 0 έως 27% του συνόλου των BRCA1 μεταλλάξεων. Στον ολλανδικό πληθυσμό οι γονιδιακές 

αναδιατάξεις συνιστούν το 27.3% του συνόλου των μεταλλάξεων στο γονίδιο  BRCA1 [183], στον 

ιταλικό πληθυσμό  το 19% [195], 15% σε άτομα αμερικάνικης καταγωγής [181], 14.9 % σε Αυστραλία 

και Νέα Ζηλανδία [127], 12% στον γαλλικό πληθυσμό [196], 12.3% σε τσέχικες οικογένειες [197], 8.2% 

στους Ισπανούς [198], 9.6% στη Γερμανούς [199] και 12.5% στη Δυτική Δανία [185]. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τους πληθυσμούς της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης είναι 8% [200] και 10% [201] 

αντίστοιχα. Οι γονιδιακές αναδιατάξεις στον φιλανδικό πληθυσμό φαίνεται να συνιστούν το 14.3% του 

συνόλου των μεταλλάξεων στο BRCA1 [202].  

Το ποσοστό συνεισφοράς των γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA2 δεν είναι ξεκάθαρο 

καθώς δεν έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες πάνω στο αντικείμενο αυτό.  Παρόλα αυτά, έχει 

υπολογιστεί το ποσοστό των αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA2 σε μερικούς πληθυσμούς και αυτό είναι 

2% στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία [127], 7.7% στην Γαλλία [121] και 11% στην Ιταλία [120] ενώ 

μόνο 1 γονιδιακή αναδιάταξη ανιχνεύθηκε στους Πορτογάλους [192]. Τα αποτελέσματα της 

συνεισφοράς των γονιδιακών αναδιατάξεων και σε άλλους πληθυσμούς, όπως στους Ολλανδούς [189], 

στους Γερμανούς [190] και τους Δανούς [186], καταδεικνύουν ότι σε ορισμένους πληθυσμούς δεν 

υπάρχουν γονιδιακές αναδιατάξεις στο γονίδιο αυτό.  

 

 

6.5. Μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 στον Ελληνικό πληθυσμό 

 

 Το εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ασχολείται τα τελευταία 15 με 

την γενετική ανάλυση των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό. Κατά την αρχή της 
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διατριβής αυτής είχαν αναλυθεί περισσότερες από 300 υψηλού ή/και μέτριου κινδύνου [203-210] ενώ 

στην γενετική τράπεζα του εργαστηρίου συγκαταλέγονται δείγματα DNA περισσοτέρων των 1500 

διαφορετικών οικογενειών με καρκίνο μαστού/ωοθηκών υψηλού ή/και μέτριου κινδύνου, όπως και 

5000 δείγματα ασθενών με σποραδικό καρκίνο μαστού - ωοθηκών.  

Ως υψηλού ή μέτριου κινδύνου θεωρούνται οι ασθενείς που παρουσιάζουν κατ'ελάχιστο 

κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια:  

• οικογενειακό ιστορικό με δύο, το λιγότερο, συγγενείς 1ου βαθμού με καρκίνο μαστού ή/και 

ωοθηκών, όπου ο ένας θα πρέπει να έχει εμφανιστεί πριν τα 50 έτη 

• καρκίνο μαστού σε νεαρή ηλικία (<40 έτη) 

• καρκίνο μαστού και ωοθηκών στο ίδιο άτομο 

• αμφοτερόπλευρος καρκίνος μαστού 

• τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού 

• άνδρας με καρκίνο του μαστού. 

 

Συνολικά είχαν ανιχνευθεί 26 ξεχωριστέςμεταλλάξεις στον ελληνικό πληθυσμό, 15 από τις 

οποίες αφορούσαν το γονίδιο BRCA1 ενώ 11 το γονίδιο BRCA2 (σχήμα 7). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταλλάξεων αυτών είναι αποκλειστικές για την οικογένεια που τις φέρει, κατά 

κύριο λόγο στο γονίδιο BRCA2, με μόλις 8 να αφορούν μεταλλάξεις που έχουν ανιχνευθεί σε 

περισσότερες των δύο μη συγγενικές οικογένειες [209]. Τα δεδομένα πέντε μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν σε Έλληνες ασθενείς [203, 204, 206, 208, 210], και αφορούν σε 287 οικογένειες, 

έδειξαν ότι σε 59 (20.5%) από αυτές ανιχνεύθηκε κάποια παθογόνος μετάλλαξη είτε στο γονίδιο BRCA1 

είτε στο γονίδιο BRCA2. Οι μεταλλάξεις στο BRCA1 είναι σχεδόν τριπλάσιες σε αριθμό σε σχέση με 

αυτές που ανιχνεύονται στο  BRCA2 (78% - 22%). Επιπλέον, το 56% των συνολικών μεταλλάξεων που 

ανακαλύφθηκαν βρίσκονται στο εξόνιο 20 του BRCA1, ενώ το 64% των μεταλλάξεων βρίσκονται στο 3’ 

άκρο του γονιδίου (περιλαμβάνει τα εξόνια 20-24) [209].    

 

Σχήμα 7. Φάσμα μεταλλάξεων των γονιδίων (α) BRCA1 και (β) BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό. Κάθε κύκλος 

χαρακτηρίζει μία οικογένεια με μετάλλαξη. Με μαύρο παρουσιάζονται οι οικογένειες με περιστατικά καρκίνου 

μαστού, με γκρίζο οι οικογένειες με περιστατικά καρκίνου μαστού και ωοθηκών, ενώ με λευκό οι οικογένειες με 

περιστατικά καρκίνου ωοθηκών. Αντίστοιχα, με τρίγωνο συμβολίζεται κάθε οικογένεια η οποία φέρει κάποια 

γονιδιακή αναδιάταξη (Ανατύπωση από [58]). 
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Η μετάλλαξη που ανιχνεύεται στο γονίδιο BRCA1, c.5266dupC, αν και συχνά αναφέρεται ως 

ιδρυτική μετάλλαξη στον εβραϊκό πληθυσμό, είναι επίσης και η πιο συχνή μετάλλαξη παγκοσμίως με 

την συχνότητα αυτής να ποικίλλει στους διαφορετικούς πληθυσμούς. Στην Ευρώπη, η συχνότητα της 

c.5266dupC είναι σημαντικά υψηλότερη στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η 

Ρωσία, η Ουγγαρία και άλλες, ενώ στις χώρες της δυτικής Ευρώπης η συχνότητά της ποικίλλει. Τα 

τελευταία δημοσιευμένα δεδομένα του εργαστηρίου έδειξαν ότι η εν λόγω μετάλλαξη συνιστά και την 

πιο συχνή μετάλλαξη στους Έλληνες ασθενείς καθώς έχει ανιχνευθεί σε 18 μη συγγενικές οικογένειες 

ελληνικής καταγωγής (31%). Η δεύτερη πιο συχνή μετάλλαξη που ανιχνεύθηκε σε ελληνικές οικογένειες 

με καρκίνο μαστού ή/και ωοθηκών είναι η παρανοηματική p.Gly1738Arg του γονιδίου BRCA1 με 
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συχνότητα 15% [209]. Η μετάλλαξη αυτή αποτελεί ελληνική ιδρυτική μετάλλαξη [211]. Άλλες 

μεταλλάξεις που εμφανίζονται στον ελληνικό πληθυσμό σχετικά συχνά είναι στο γονίδιο BRCA1 η 

p.Arg1751X στο εξόνιο 20, η c.5467G>A που οδηγεί σε εναλλακτικό μάτισμα του mRNA [212] και στο 

γονίδιο BRCA2 η c.1796del5 και η c.3919delG [209]. 

Επιπλεόν έχει βρεθεί ότι οι μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις συνιστούν ένα μεγάλο ποσοστό 

των μεταλλάξεων που ανιχνεύονται στο BRCA1 (11%) [209]. Αντίστοιχα δεν έχουν βρεθεί γονιδιακές 

αναδιατάξεις στο  γονίδιο BRCA2 [203]. Οι γονιδιακές αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1 συνίσταται από 

δύο διαφορετικές απαλοιφές του εξονίου 20 [203], μία απαλοιφή των εξονίων 23 και 24 ([128], Pertesi, 

Tsitlaidou et al., υπό προετοιμασία) και μία απαλοιφή του εξονίου 24 [203].  

 Η ανεύρεση σημειακών μεταλλάξεων όπως και γονιδιακών αναδιατάξεων στα BRCA1 και 

BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό συνιστά αντικείμενο της συγκεκριμένης διατριβής. Τα αποτελέσματα 

προηγούμενων μελετών [58, 203, 204, 207, 208, 213] συμπληρώνονται με τα αποτελέσματα της 

παρούσας διατριβής, τα οποία παρουσιάζονται στα κεφάλαια "Αποτελέσματα" και "Συζήτηση".  

 

 

7. Τεχνικές μελέτης γονιδιακών αναδιατάξεων 

 

Αν και τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 κλωνοποιήθηκαν το 1994 [214] και 1995 [215], αντιστοίχως, 

η πρώτη γονιδιακή αναδιάταξη στο BRCA1 παρατηρήθηκε το 1997 [193]. Προφανώς, η μελέτη των 

γονιδιακών αναδιατάξεων περιορίζεται κατά κύριο λόγο, από την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία 

της τεχνικής που χρησιμοποιείται για την ανεύρεσή τους.  

Στις συνηθέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την εύρεση των 

γονιδιακών αναδιατάξεων συγκαταλέγονται η αποτύπωση κατά Southern, η ανάλυση φθοριζόντων 

μικροσυστοιχιών DNA, η τεχνική του combing DNA, η μέθοδος MLPA (multiplex ligation - dependent 

probe amplification) και διάφορες μορφές πολλαπλής PCR φθορισμού (fluorescent multiplex PCR). 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανοσοτύπωσης κατά Southern (Southern blot) για την 

εύρεση γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1, μαζί σε κάποιες περιπτώσεις με τη χρήση της 

δοκιμασίας πρόωρου τερματισμού της πρωτεϊνοσύνθεσης (PTT, protein truncation test) ή την τεχνική 

της RT-PCR [181, 187, 191, 194, 216, 217]. Επιπλέον, με την βοήθεια της τεχνικής σήμανσης του DNA με 

χρώματα (Color bar coding of the BRCA1 gene on combed DNA) ανιχνεύθηκαν και άλλες γονιδιακές 

αναδιατάξεις [196, 218, 219]. Αυτές οι τεχνικές είναι αρκετά χρονοβόρες και παράλληλα απαιτούνται  

μεγάλες ποσότητες DNA υψηλής ποιότητας. Κατά την ανοσοτύπωση κατά Southern απαιτείται η χρήση 

ιχνηθετών και πολλών περιοριστικών ενζύμων. Με την τεχνική της σήμανσης του DNA με χρώματα 

υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην εύρεση των γονιδιακών  αναδιατάξεων, αλλά είναι απαραίτητη η 

χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς δεν υφίσταται κατάλληλο υπολογιστικό 

πρόγραμμα, εμπορικά διαθέσιμο, που να αυτοματοποιεί την μέθοδο και να αναλύει τα σήματα των 

αποτελεσμάτων [219]. Τεχνικές ανίχνευσης που στηρίζονται στην ανάλυση του cDNA, είναι αξιόπιστες 

μόνο όταν η αποικοδόμηση του mRNA αναστέλλεται πριν την έξοδο του RNA από τον πυρήνα [220]. 

Παρόλα αυτά, το RNA απομονώνεται δύσκολα και απαιτεί αρκετό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η 

ανάλυση μικροσυστοιχιών είναι μια ευαίσθητη μέθοδος ανίχνευσης αναδιατάξεων και μπορεί να 

αναλύσει ταυτόχρονα πολλά τμήματα  DNA, αλλά οικονομικά είναι ασύμφορη[221]. 
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Επομένως υπήρχε η ανάγκη να υπάρξουν τεχνικές, οι οποίες να είναι γρήγορες και 

χρησιμοποιούν ως υλικό ανάλυσης μικρές ποσότητες DNA.  Τέτοιες τεχνικές είναι η QMPSF [121, 222] 

και η MLPA [223, 224].  

 

7.1. Πολλαπλή, ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης μικρών φθοριζόντων 

τμημάτων (Quantitative Multiplex PCR of Short Fluorescent Fragments, QMPSF) 

 

Προκειμένου να μελετηθούν οι γονιδιακές αναδιατάξεις σε ποικίλα γονίδια αναπτύχθηκε μια 

τεχνική που ονομάζεται "πολλαπλή, ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης μικρών 

φθορίζοντων τμημάτων" (Quantitative Multiplex PCR of Short Fluorescent Fragments, QMPSF). Η 

συγκεκριμένη τεχνική στηρίζεται στην ενίσχυση συγχρόνως πολλών αλληλουχιών - στόχων σε συνθήκες 

που επιδέχονται την γρήγορη, φερέγγυα και ποσοτική σύγκριση του φθορισμού κάθε τμήματος DNA 

που ενισχύεται στα εξεταζόμενα δείγματα και στα δείγματα αναφοράς [222].  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ανάλυσης των αποτελεσμάτων της 

τεχνικής QMPSF.  

Σχήμα 8. Χρωματογραφήματα των 4 πολλαπλών αντιδράσεων QMPSF. Στην αντίδραση 1 ενισχύονται τα εξόνια 1-

2, 16 καθώς και η περιοχή του υποκινητή στο γονίδιο NBR2. Στην αντίδραση 2 ενισχύονται τα εξόνια 3, 6, 10, 17, 

22 και 24. Στην αντίδραση 3 τα εξόνια 5, 9, 11Α, 12, 13, 15, 19 και 20, ενώ στην αντίδραση 4 τα εξόνια 7, 8, 11Β, 

14, 18, 21 και 23. Το C2 αποτελεί το εξόνιο αναφοράς, με το οποίο γίνεται η σύγκριση του σήματος φθορισμού 

[222]. 
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Με την τεχνική αυτή πραγματοποιείται η εύρεση γονιδιακών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 

και BRCA2 και η μεθοδολογία είναι κοινή και για τα δύο γονίδια [124, 225]. Η συγκεκριμένη τεχνική 

χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής προκειμένου να ανιχνευθούν γονιδιακές 

αναδιατάξεις μόνο για το γονίδιο BRCA1.  Η μέθοδος QMPSF περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

"Υλικά και Μέθοδοι".  

Ουσιαστικά, η τεχνική της QMPSF βασίζεται στην αντιπαραβολή της ποσότητας φθορισμού των 

υπό εξέταση εξονίων του DNA σε εξεταζόμενα δείγματα και σε δείγματα αναφοράς.  Συγκρίνοντας τα 

χρωματογραφήματα των εξεταζόμενων δειγμάτων με τα αντίστοιχα των δειγμάτων αναφοράς, 

επισημαίνονται τυχόν διαφορές στο μέγεθος των κορυφών που αντιστοιχούν σε κάθε εξόνιο. Το 

παρακάτω σχήμα απεικονίζει τα χρωματογραφήματα των αντιδράσεων της εν λόγω τεχνικής για το 

BRCA1 σε δείγμα με διπλασιασμό των εξονίων 3 έως και 8. Οι ελλείψεις σε ένα ή περισσότερα εξόνια 

συμπεραίνονται από μείωση της έντασης του φθορισμού στο μισό σε σχέση με το δείγμα αναφοράς, 

και όταν λαμβάνει χώρα προσθήκη τότε έχουμε αύξηση της έντασης του φθορισμού. 

 

 

Σχήμα 9. Χρωματογραφήματα που αντιστοιχούν στις 4 αντιδράσεις QMPSF για το γονίδιο BRCA1 σε ένα δείγμα 

αναφοράς (μπλε χρώμα) και σε δείγμα που φέρει μία γονιδιακή αναδιάταξη και συγκεκριμένα διπλασιασμό των 

εξονίων 3 - 8 (κόκκινο χρώμα). Για την ευκολότερη σύγκριση των αποτελεσμάτων, έχει γίνει αλληλεπικάλυψη των 

χρωματογραφημάτων, ενώ  με τα κόκκινα βέλη παρουσιάζονται τα εξόνια που εμπλέκονται στον διπλασιασμό. 

(Ανατύπωση από [222]) 
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Τα κύρια πλεονεκτήματα της τεχνικής QMPSF, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι ότι δεν 

είναι χρονοβόρα ενώ επιπλέον πρόκειται για αρκετά ευαίσθητη και χαμηλού κόστους μέθοδο.  

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων σε 

μεγάλα γονίδια [121]. 

 

 

7.2. Πολλαπλή ενίσχυση τμημάτων DNA εξαρτώμενων από τη σύνδεση ιχνηθετών  

 

 Μια ακόμα τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των γονιδιακών αναδιατάξεων είναι 

και αυτή της πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων DNA εξαρτώμενων από τη σύνδεση ιχνηθετών (Multiplex 

Ligation-Dependent Probe Amplification, MLPA®). Η συγκεκριμένη τεχνική στηρίζεται στην μέθοδο της 

ημιποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ταυτόχρονη 

ενίσχυση πολλαπλών τμημάτων DNA σε μία αντίδραση.  Έτσι, χρησιμοποιούμε 1 ζεύγος εκκινητών και 1 

μείγμα ιχνηθετών για κάθε εξόνιο των εξεταζόμενων δειγμάτων και των δειγμάτων αναφοράς [224, 

226].  

 Η τεχνική του MLPA® χρησιμοποιήθηκε κατά την παρούσα διατριβή προκειμένου να 

ανιχνευθούν μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στο γονίδιο BRCA2 και περιγράφεται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο "Υλικά και Μέθοδοι".  

 Η συγκεκριμένη τεχνική στηρίζεται στην αντιπαράθεση της έντασης φθορισμού των 

εξεταζόμενων δειγμάτων και των δειγμάτων αναφοράς. Έλλειψη έχουμε όταν η ένταση του φθορισμού 

μειώνεται, ενώ όταν αυξάνεται έχουμε διπλασιασμό στο συγκεκριμένο τμήμα του γονιδίου. Για την 

σύγκριση των τιμών φθορισμού έχουν αναπτυχθεί και κατάλληλα υπολογιστικά προγράμματα. Στο 

σχήμα 10 παρατίθεται ένα χρωματογράφημα των αποτελεσμάτων της μεθόδου για το γονίδιο  BRCA2. 

Η κάθε κορυφή αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο τμήμα του DNA.  

 

Σχήμα 10. Χρωματογράφημα που αντιστοιχεί στα εξόνια του γονιδίου BRCA2 μετά από ανάλυση με την τεχνική 
MLPA (Ανατύπωση από [226]).  
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 Η τεχνική MLPA έχει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία και 

ακρίβεια ενώ χρειάζεται μικρές ποσότητες DNA. Αν και συνίσταται από πολλά πειραματικά στάδια, δεν 

είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα  ως τεχνική μιας και η ανάλυση του υπο εξέταση γονιδίου λαμβάνει χώρα σε 

μία αντίδραση και μόνο.  Επιπλέον, μπορεί και αυτή να εφαρμοστεί για την εύρεση μεγάλων 

γονιδιακών ανδιατάξεων αλλά και σημειακών μεταλλαγών.  

 

8. Μαζική παράλληλη αλληλούχιση (massive parallel sequencing) 
  

 Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα άτομα, τα οποία έχουν κληρονομήσει μεταλλάξεις στα 

γονίδια BRCA1 και BRCA2 παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού και ωοθηκών. Ο 

κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μαστού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή (lifetime risk) γυναικών με 

μετάλλαξη σε αυτά τα γονίδια είναι περίπου 80% ενώ για καρκίνο ωοθηκών είναι πάνω από 40% για 

γυναίκες που φέρουν μεταλλάξη στο BRCA1 και μεγαλύτερο από 20% για γυναίκες που φέρουν 

μεταλλάξη στο BRCA2 [41]. Μεταλλάξεις στα γονίδια που έχουν σχετιστεί με την αναιμία Fanconi, BRIP1 

(FANCJ) και PALB2 (FANCN) έχουν συσχετιστει με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού που φθάνει το 

50% [227, 228] ενώ μεταλλάξεις στα TP53, PTEN, STK11 και CDH1 έχουν συσχετιστεί με μέτριο προς 

υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου μαστού στα πλαίσια των συνδρόμων Li-Fraumeni, Cowden, Peutz-

Jeughers και κληρονομικού καρκίνου στομάχου διαχύτου τύπου [229-232]. Κληρονομούμενες 

μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια που είναι υπεύθυνα για τον κληρονομούμενο μη – πολυποδιακό 

καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ωοθηκών 

[233].  

Ο γενετικό έλεγχος για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 είναι, σε πολλές χώρες, πλέον 

μέρος της κλινικής πρακτικής για γυναίκες που παρουσιάζουν σημαντικό οικογενειακό ιστορικό 

καρκίνου μαστού ή ωοθηκών, είτε έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα είτε όχι. Παρόλα αυτά, το 50% των 

ασθενών με καρκίνο του μαστού που φέρουν μεταλλάξεις στα BRCA1 και BRCA2, δεν παρουσιάζουν 

οικογενειακό ιστορικό γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι η μετάλλαξη κληρονομείται από την 

πλευρά του πατέρα, η οικογένεια είναι μικρή, και λόγω τύχης κανένα θηλυκό άτομο από την πλευρά 

του πατέρα δεν έχει κληρονομήσει την μετάλλαξη [41]. Οι γυναίκες αυτών των οικογενειών που 

φέρουν μεταλλάξεις είτε στο BRCA1 είτε στο BRCA2 παρουσιάζουν εξίσου υψηλό κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου μαστού και ωοθηκών με τις γυναίκες που προέρχονται από οικογένειες με πολλαπλά 

περιστατικά καρκίνου. Οι γυναίκες αυτές όμως σπάνια υποβάλλονται σε γενετικό έλεγχο.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο γενετικός έλεγχος των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 γίνεται 

σχεδόν αποκλειστικά από μία μόνο εταιρεία, το πρωτόκολλο της οποίας βασίζεται στην ενίσχυση των 

εξονίων των γονιδίων με αλυσιδωτη αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και αλληλούχιση κατά Sanger των 

προϊόντων [234]. Το 2007, προστέθηκε μια δοκιμασία ποσοτικής μέτρησης DNA (assay) (BART) 

προκειμένου να ανιχνευθούν μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να ανιχνευθούν 

με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

(http://www.myriadtests.com/provider/doc/BRACAnalysis-Technical-Specifications.pdf). Η 

διαθεσιμότητα του γενετικού ελέγχου των BRCA1 και BRCA2 στην Ευρώπη είναι σαφώς μεγαλύτερη σε 

σχέση με αυτή στις ΗΠΑ [235]. Η αλληλούχιση των περισσότερων γονιδίων μέτριας διεισδυτικότητας 

http://www.myriadtests.com/provider/doc/BRACAnalysis-Technical-Specifications.pdf
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διατίθεται σε πολλά δημόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, αλλά δεν αποτελεί διαδικασία 

ρουτίνας. 

Η πρόοδος στην τεχνολογία αλληλούχισης τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει δραστικά την 

ταχύτητα και την αποδοτικότητα των γενετικών ελέγχων [236-240]. Ένα βασικό βήμα πριν την 

αλληλούχιση γονιδίων είναι το στάδιο της ενίσχυσης [241]. Η ενίσχυση αυτή αυξάνει την ακρίβεια 

ανίχνευσης μεταλλάξεων καθώς παράλληλα μειώνει το κόστος της αλληλούχισης. Προκειμένου να 

ανιχνευθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μεταλλάξεις, στις οποίες οφείλεται η προδιάθεση για 

καρκίνο μαστού ή ωοθηκών, θα πρέπει να αναλυθούν πολλά γονίδια και όχι μόνο τα BRCA1 και BRCA2. 

Το εύρος των μεταλλάξεων των γονιδίων αυτών περιλαμβάνει παραλλαγές ενός νουκλεοτιδίου (SNPs), 

μικρές ενθέσεις και απαλοιφές βάσεων καθώς και μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις. Μια προσέγγιση 

ανίχνευσης μεταλλάξεων, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία αλληλούχισης επόμενης γενιάς, θα 

πρέπει να ανιχνεύει με ακρίβεια και χαμηλό κόστος όλες αυτές τις μεταλλάξεις. Μια προσέγγιση 

ανίχνευσης μεταλλάξεων που βασίζεται στην τεχνολογία αλληλούχισης νέας γενεάς θα πρέπει να 

μπορεί με ακρίβεια και χαμηλό κόστος να ανιχνεύει όλους τους παραπάνω τύπους μεταλλάξεων πριν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως στην κλινική διαγνωστική.  

Με την πάροδο των ετών έχουν προταθεί διάφορες εφαρμογές αλληλούχισης επόμενης γενιάς 

για τον γενετικό έλεγχο των BRCA1 και BRCA2 καθώς και άλλων γονιδίων [242-244]. Έτσι λοιπόν 

δημιουργήθηκε μια νέα εφαρμογή, η οποία βασίστηκε στην τεχνική μαζικής παράλληλης αλληλούχισης 

και ονομάστηκε BROCA, προς τιμήν του Paul Broca, που ασχολήθηκε τον 19ο αιώνα με την 

νευροχειρουργική, ογκολογία, ανατομία και εξέλιξη, και επιπλέον περιέγραψε για πρώτη φορά τον 

κληρονομικό καρκίνο μαστού και ωοθηκών [245]. Η εφαρμογή αυτή συνδυάζει την στόχευση 

συγκεκριμένων περιοχών ενδιαφέροντος των γονιδίων υπό εξέταση (περιοχές εξονίων, περιοχές 

ιντρονίων και αλληλουχίες 10kb εκατέρωθεν κάθε γονιδίου) με την ακόλουθη αλληλούχιση 

χρησιμοποιώντας πλατφόρμα αλληλούχισης επόμενης γενεάς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται αλληλουχίες πολύ καλής ποιότητας και έτσι να υπάρχει στόχευση που μπορεί να 

φτάσει και σε 1854x σε κάθε νουκλεοτίδιο που αναλύεται [246].  

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται από το πάνελ BROCA διαφέρει από τις προηγούμενες 

καθώς μελετά πολλά γονίδια (21 συνολικά) (πίνακας 5), συμπεριλαμβανομένων των BRCA1 και BRCA2, 

και επιπλέον αξιολογεί όλους τους τύπους μεταλλάξεων [246]. Επομένως, με την μέθοδο αυτή 

ανιχνεύεται ένα ευρύ φάσμα μεταλλάξεων σε πολλά γονίδια με 0% ποσοστό ψευδών αποτελεσμάτων. 

Το φάσμα αυτό, περιλαμβάνει αντικατάσταση μιας και μόνο βάσης καθώς και ενθέσεις και απαλειφές 

διαφόρων μεγεθών [246]. 

Λόγω του ότι ο γενετικός έλεγχος γονιδίων πέρα των BRCA1 και BRCA2 γίνεται επιλεκτικά, το 

ποσοστό των καρκίνων του μαστού και των ωοθηκών που οφείλεται σε κληρονομικές μεταλλάξεις στα 

γονίδια αυτά δεν είναι γνωστό. Με τον παράλληλο έλεγχο πολλαπλών γονιδιών που σχετίζονται με τον 

καρκίνο, θα μπορούμε με σιγουριά να ταυτοποιήσουμε το ποσοστό των γυναικών με καρκίνο μαστού ή 

ωοθηκών που φέρουν μια γαμετική παραλλαγή σε κάποιο αλληλόμορφο που σχετίζεται με τον καρκίνο 

καθώς και τα χαρακτηριστικά των όγκων των ασθενών με κληρονομικές μεταλλάξεις σε ποικίλα γονίδια 

[246].  
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Πίνακας 5. Γονιδιακές περιοχές στόχου της μαζικής παράλληλης αλληλούχισης για γονίδια που έχουν συσχετιστεί 
με προδιάθεση για καρκίνο μαστού ή/και ωοθηκών (Ανατύπωση από [246]).   

 

Η πειραματική πορεία της τεχνικής αυτής περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 16 του 

κεφαλαίου "Υλικά και Μέθοδοι".  

 

9. Αλληλούχιση επόμενης γενεάς (Next generation sequencing) 
 
Τα τελευταία 6 χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική αλλαγή στην εφαρμογής της 

αλληλούχισης κατά Sanger για την γονιδιωματική ανάλυση. Η αυτοματοποιημένη μέθοδος 

αλληλούχισης κατά Sanger είχε κυριαρχήσει την βιομηχανία για περίπου δύο δεκαετίες και οδήγησε σε 

έναν αριθμό κορυφαίων ανακαλύψεων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της αλληλούχισης 

ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος [247]. Παρά τις τεχνικές βελτιστοποιήσεις αυτής της εποχής, 

οι περιορισμοί της αυτοματοποιημένης μεθόδου αλληλούχισης κατά Sanger έκαναν απαραίτητη την 

ανάγκη για νέες βελτιωμένες τεχνολογίες αλληλούχισης μεγάλου αριθμού ανθρώπινων γονιδιωμάτων. 

Πρόσφατες προσπάθειες κινούνται προς την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αφήνοντας την αλληλούχιση 

κατά Sanger πίσω.  

Η αυτοματοποιημένη μέθοδος αλληλούχισης κατά Sanger θεωρείται ως τεχνολογία «πρώτης 

γενιάς», ενώ οι νεότερες μέθοδοι χαρακτηρίζονται αλληλούχιση επόμενης γενιάς (next-generation 

sequencing – NGS). Οι νέες τεχνολογικά μέθοδοι αποτελούνται από διάφορες στρατηγικές που 

βασίζονται σε έναν συνδυασμό προετοιμασίας του εκμαγείου, αλληλούχισης και οπτικοποίησης, καθώς 

και γονιδιωματικής στοίχισης. Η άφιξη της τεχνολογίας αλληλούχισης επόμενης γενιάς στην αγορά 

άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι ερευνητές στην βασική, εφαρμοσμένη και κλινική 

έρευνα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι δυνατότητες που προσφέρει η NGS είναι άπειρες, με την φαντασία 

να είναι το μόνο όριο της χρήσης της. Το κύριο πλεονέκτημα που προσφέρει η NGS είναι η ικανότητα 
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να παράγει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων με χαμηλό κόστος – σε ορισμένες περιπτώσεις παράγει άνω 

του ενός δισεκατομμυρίου διαφορετικών αναγνώσεων μικρού μήκους (βραχέων - σύντομων 

αναγνώσεων) σε κάθε ένα κύκλο ανάλυσης του Γενετικού Αναλυτή. Αυτή η ικανότητα διευρύνει το 

«βασίλειο» του πειραματισμού πέρα από την απλή ταυτοποίηση της αλληλουχίας των βάσεων. 

Παραδείγματος χάρη, σε μελέτες γονιδιακής έκφρασης οι μικροσυστοιχίες αντικαθίσταται από 

μεθόδους βασισμένες στην αλληλούχιση, οι οποίες μπορούν να ταυτοποιήσουν και να 

ποσοτικοποιήσουν σπάνια μετάγραφα και να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν το εναλλακτικό 

μάτισμα και την παραλλαγή της αλληλουχίας στα ταυτοποιημένα γονίδια [248, 249]. Η ικανότητα 

αλληλούχισης ολοκληρου του γονιδιώματος πολλών συγγενικών εξελεκτικά οργανισμών επιτρέπει να 

λαμβάνουν χώρα μεγάλης κλίμακας συγκριτικές και εξελικτικές μελέτες, γεγονός το οποίο ήταν 

απίθανο πριν λίγα χρόνια. Η σπουδαιότερη εφαρμογή της NGS φαίνεται να είναι η αλληλούχιση του 

ανθρώπινου γονιδιώματος προκειμένου να εμπλουτιστεί η κατανόηση του πως διαφορές σε γενετικό 

επίπεδο επηρεάζουν την υγεία και την ασθένεια. Η ποικιλότητα των χαρακτηριστικών της NGS κάνει 

δυνατή την ύπαρξη πολλαπλών πλατφόρμων στην αγορά, με κάποιες από αυτές να παρουσιάζουν 

πολλά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες εφαρμογές.  

 Οι τεχνολογίες αλληλούχισης περιλαμβάνουν μια σειρά από μεθόδους που περιλαμβάνουν την 

προετοιμασία του εκμαγείου, την αλληλούχιση και οπτικοποιήση, και τέλος την ανάλυση των 

δεδομένων. Ο συνδυασμός συγκεκριμένων πρωτοκόλλων διαχωρίζει ουσιατικά τις διάφορες 

τεχνολογίες μεταξύ τους και καθορίζει τον τύπο των δεδομένων που θα παρέχει η κάθε πλατφόρμα. 

Αυτές οι διαφορές στα δεδομένα εξόδου (data output) παρουσιάζουν πραγματικό ενδιαφέρον κατά την 

σύγκριση των πλατφορμών βάσει της ποιότητας των δεδομένων και το κόστος. Παρόλο που η ποιότητα 

των αποτελεσμάτων και οι μετρήσεις ακρίβειας παρέχονται από κάθε κατασκευαστή, δεν υπάρχει 

απόλυτη ομοφωνία έτσι ώστε μία βάση, ποιοτικά, που έχει προκύψει από μία πλατφόρμα να είναι 

αντίστοιχη με μία βάση που έχει προκύψει από μία διαφορετική πλατφόρμα. 

 

9.1. Προετοιμάσια του εκμαγείου 

 Η ανάγκη για εύρωστες μεθόδους που να παρέχουν μια ικανή ποσότητα του γενετικού υλικού 

που εξετάζεται είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι σύγχρονες μέθοδοι περιλαμβάνουν το σπάσιμο του 

γενωμικού DNA σε μικρότερα κομμάτια από τα οποία δημιουργούνται θρυμματισμένα εκμαγεία 

(fragment templates). Μια κοινή τεχνική ανάμεσα στις διάφορες τεχνολογίες NGS είναι ότι το εκμαγείο 

εφάπτεται ή ακινητοποιείται σε μία στέρεη επιφάνεια. Η ακινητοποίηση του κομματιασμένου 

εκμαγείου επιτρέπει να λάβουν χώρα χιλιάδες έως δισεκατομμύρια αντιδράσεις αλληλούχισης 

ταυτοχρόνως.  

9.1.1. Εκμαγεία που έχουν ενισχυθεί μέσω κλωνοποιήσης (Clonally amplified templates). 

 Τα περισσότερα συστήματα οπτικοποιήσης δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν μία μόνο 

φθορίζουσα βάση, επομένως απαιτείται η ενίσχυση του εκμαγείου. Οι δύο πιο κοινοί μέθοδοι είναι η  

emulsion PCR (emPCR) [250] και η ενίσχυση στερεής φάσης (solid-phase amplification) [251]. Η τεχνική 

της emPCR χρησιμοποιείται για να προετοιμάσει το εκμαγείο σε ένα σύστημα μελέτης εκτός του 

κυττάρου (cell-free system), γεγονός το οποίο μας αποτρέπει από την απώλεια μέρους της αλληλουχίας 

– ένα πρόβλημα που είναι σύνηθες στις μεθόδους κλωνοποήσης με βακτήρια. Δημιουργείται μια 
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βιβλιοθήκη ενός στόχου, και οι ειδικοί προσαρμογείς (adaptors) που περιέχουν περιοχές αναγνώρισης 

ειδικών εκκινητών συνδέονται στα άκρα των περιοχών-στόχων, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο να 

ενισχύονται πολύπλοκα γονιδιώματα με κοινούς PCR εκκινητές. Μετά την αντίδραση λιγάσης, το DNA 

διαχωρίζεται σε μονές αλυσίδες και δεσμεύεται σε σφαιρίδια σε συνθήκες τέτοιες που ευνοούν την 

πρόσδεση ενός μορίου DNA ανα σφαιρίδιο. Μετά την επιτυχημένη ενίσχυση των σφαιριδίων emPCR, 

εκατομμύρια σφαιρίδια μπορούν να ακινητοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την 

πλατφόρμα επιλογής προκειμένου να λάβει χώρα η αντίδραση της NGS [252-254]. Η τεχνική της 

ενίσχυσης στερεής-φάσης (Solid-phase amplification) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία 

τυχαία κατανεμημένων, ενισχυμένων με κλωνοποιήση συστάδων (clusters) από εκμαγεία που έχουν 

προκύψει από τμήματα σε γυάλινο πλακίδιο. Εκκινητές υψηλής πυκνότητας προσδένονται ομοιοπολικά 

στο πλακίδιο, και ο λόγος εκκινητές προς εκμαγείο καθορίζει την επιφανειακή πυκνότητα των 

ενισχυμένων τμημάτων. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου ενίσχυσης μπορούν να παραχθούν 100–200 

εκατομμύρια εκμαγεία (Illumina/Solexa), παρέχοντας ελεύθερα άκρα στα οποία ένας universal 

εκκινητής μπορεί να υβριδιοποιηθεί προκειμένου να ξεκινήσει η αντίδραση της NGS. 

 

9.1.2. Eκμαγεία ενός μορίου (Single-molecule templates) 

Παρόλο που οι μέθοδοι ενίσχυσης μέσω κλωνοποίησης (clonally amplified methods) 

προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι της κλωνοποιήσης με βακτήρια, κάποια από τα πρωτόκολλα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην εφαρμογή τους και απαιτούν μεγάλη ποσότητα γενωμικού 

DNA (3–20 μg). Η προετοιμασία των εκμαγείων ενός μορίου (single-molecule templates) είναι πιο 

εύκολη και απαιτεί λιγότερη ποσότητα DNA (<1 μg). Οι μέθοδοι αυτές δεν απαιτούν PCR, η οποία 

μπορεί να δημιουργήσει μεταλλάξεις στα εκμαγεία που ενισχύονται με κλωνοποίηση και οι οποίες 

μπορεί να θεωρηθούν ως παραλλαγές της αλληλουχίας κατά την ανάλυση. Οι αλληλουχίες – στόχοι 

που είναι πλούσιες σε βάσεις AT και GC μπορούν να δώσουν μεροληψία ενισχύσεως στην απόδοση του 

προϊόντος, η οποία οδηγεί σε μη σωστή παρουσίαση των βάσεων αυτών κατά την στοίχιση του 

γονιδιώματος.  

Πριν διεξαχθεί η αντίδραση της NGS, τα εκμαγεία ενός μορίου (single molecule templates) 

συνήθως ακινητοποιούνται σε στέρεα υποστρώματα χρησιμοποιώντας μία εκ των τριών διαφορετικών 

προσεγγίσεων. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, οι εκκινητές προσδένονται ομοιοπολικά στο 

στέρεο υπόστρωμα [255]. Το εκμαγείο, το οποίο έχει θρυμματιστεί σε μικρά τμήματα (π.χ. ~200–250 

bp) και  στο οποίο έχουν προστεθεί κοινοί προσαρμογείς στα άκρα των τμημάτων αυτών, 

υβριδοποιείται με τον ακινητοποιημένο εκκινητή. Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, το εκμαγείο 

προσδένεται ομοιοπολικά στο στέρεο υπόστρωμα μέσω υβριδοποιήσης του με τους 

ακινητοποιημένους στο υπόστρωμα εκκινητές. Ακολούθως ένας κοινός εκκινητής υβριδοποιείται με το 

εκμαγείο. Και στις δύο προσεγγίσεις, η DNA πολυμεράση μπορεί να προσδεθεί στον εκκινητή που 

βρίσκεται ακινητοποιημένος στο υπόστρωμα προκειμένου να ξεκινήσει η αντίδραση της NGS. Σύμφωνα 

με την τρίτη προσέγγιση, μόρια πολυμεράσης είναι προσδεδεμένα στο στέρεο υπόστρωμα, στο οποίο 

προσδένεται το εκμαγείο [256]. Με την τεχνική αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα μόρια 

DNA (μέχρι και δεκάδες χιλιάδες ζεύγη βάσεων) και επιπλέον  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με 

μεθόδους πραγματικού – χρόνου, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερο μήκος αλληλουχιών διαβάσματος 

(read lengths), κάτι που δεν είναι εφικτό με τις προαναφερθείσες δύο μεθόδους. 
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9.2. Αλληλούχιση και οπτικοποιήση  

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αλληλούχιση εκμαγείων που έχουν ενισχυθεί μέσω 

κλωνοποίησης και αυτών μέσω ενός μορίου (single-molecule templates). Η αλληλούχιση εκμαγείων 

που έχουν ενισχυθεί με κλωνοποίηση έχει ως αποτέλεσμα έναν πληθυσμό πανομοιότυπων εκμαγείων, 

καθένα από τα οποία έχει αλληλουχηθεί. Κατά την οπτικοποίηση, το σήμα που παρατηρούμε είναι μια 

ομοφωνία νουκλεοτιδίων ή ανιχνευτών που προστίθενται στα εκμαγεία σε κάθε κύκλο. Το γεγονός 

αυτό, κάνει απαραίτητη την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πρόσθεσης, και ανεπαρκής 

επιμήκυνση του εκμαγείου έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφοράς φάσης των δύο κλώνων 

(lagging-strand dephasing). Η προσθήκη πολλαπλών νουκλεοτιδίων ή ανιχνευτών μπορεί επίσης να 

συμβεί σε οποιοδήποτε κύκλο, και επομένως να προκαλέσει και πάλι τη διαφορά αυτή. Η διαφορά 

φάσης του σήματος αυξάνει τον θόρυβο φθορισμού, δημιουργώντας έτσι λάθη ανάγνωσης των 

βάσεων [257]. Λάθη φάσης δεν συμβαίνουν με τα εκμαγεία που έχουν ενισχυθεί μέσω ενός μορίου 

(single-molecule templates). Τα μονά μόρια, είναι επιρρεπή σε προσθήκες νουκλεοτιδίων ή ανιχνευτών 

σε κάθε κύκλο. Λάθη απαλοιφών μπορούν να συμβούν σε αυτή την περίπτωση.  

 

9.2.1. Κυκλικός αντιστρεπτός τερματισμός (Cyclic reversible termination).  

Όπως υποδηλώνει και το όνομα του, ο CRT χρησιμοποιεί αντιστρεπτούς τερματιστές (reversible 

terminators) σε μια μέθοδο κυκλοποίησης που συνδυάζει την ενσωμάτωση των νουκλεοτιδίων, 

απεικόνιση φθορισμού και διάσπαση [258]. Στο πρώτο βήμα, μια DNA πολυμεράση, προσδένεται στο 

εκμαγείο, προσθέτει ή ενσωματώνει μόνο ένα φθορίζον νουκλεοτίδιο (BOX 1), συμπληρωματικό με το 

νουκλεοτίδιο του εκμαγείου. Ο τερματισμός την σύνθεσης του DNA μετά την προσθήκη ενός 

νουκλεοτιδίου είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του CRT. Μετά την ενσωμάτωση, ακολουθεί η 

απομάκρυνση με πλύση των εναπομείναντων νουκλεοτιδίων που δεν έχουν ενσωματωθεί. Στην 

συνέχεια λαμβάνει χώρα η οπτικοποίηση προκειμένου να προσδιοριστούν τα νουκλεοτίδια που 

ενσωματώθηκαν κατά το πρώτο στάδιο. Το βήμα αυτό ακολουθείται από ένα επιπλέον βήμα, κατά το 

οποίο απομακρύνονται η φθορίζουσα χρωστική και η ομάδα τερματισμού/αναστολέων. Μία επιπλέον 

πλύση λαμβάνει χώρα πριν το επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης.  

Το βασικό στοιχείο της μεθόδου CRT είναι ο αντιστρεπτός τερματιστής (reversible terminator).  

Η χρήση ενός διδεόξυ-νουκλεοτιδίου, που δρα σαν τερματιστής της δημιουργίας της αλυσίδας DNA 

(chain terminator) στην αλληλούχιση κατά Sanger, χρησιμοποιείται σαν βάση για την ανάπτυξη των 

ομάδων που προσδένονται στο 3′ άκρο των νουκλεοτιδίων [259, 260].  

Προσφάτως, ο γενετικός αναλυτής της Illumina/Solexa άρχισε να κυριαρχεί στην αγορά της NGS 

[261]. Ο αναλυτής αυτός χρησιμοποιεί εκμαγείο που έχει ενισχυθεί με τη μέθοδο της κλωνοποίησης σε 

συνδυασμό με την μέθοδο τεσσάρων χρωμάτων (CRT). Τα τέσσερα χρώματα ανιχνεύονται μέσω 

οπτικοποίησης χρησιμοποιώντας δύο λέιζερ. Το πλακίδιο χωρίζεται σε οκτώ κανάλια, γεγονός που 

επιτρέπει σε διαφορετικά δείγματα να αναλύονται ταυτοχρόνως. Ο πίνακας 7 δείχνει τα στατιστικά 

στοιχεία αλληλούχισης για την πλατφόρμα της Illumina/Solexa GAII που λειτουργεί στο Baylor College 

[262]. Αντικαταστάσεις είναι το πιο συχνό λάθος που συμβαίνει, με υψηλό ποσοστό λαθών να 

συμβαίνουν όταν το προηγούμενο νουκλεοτίδιο που έχει ενσωματωθεί είναι μία βάση ‘G’ [263]. Οι 

παραλλαγές εντοπίζονται κατά την στοίχιση των βραχέων αλληλουχιών (reads) με μια αλληλουχία 
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αναφοράς χρησιμοποιώντας εργαλεία βιοπληροφορικής [261, 264], με το ποσοστό ψευδών θετικών 

αποτελεσμάτων να φθάνει στο 2.5% ή και περισσότερο [261, 265].  

Η δυσκολία στην ταυτοποίηση ενός ενζύμου που ενσωματώνει επιτυχώς 3′-τερματιστές — μια 

διαδικασία που συνεπάγεται τον έλεγχο μεγάλων βιβλιοθηκών μεταλλαγμένων DNA πολυμερασών — 

έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων 3′- τερματιστών (unblocked reversible terminators).  

Η Helicos BioSciences ήταν η πρώτη εταιρεία που εμπορευματοποίησε έναν γενετικό αναλυτή  

single-molecule, το HeliScope, το οποιό βασίζεται στην εργασία της ομάδας του Quake [266]. Το 

HeliScope χρησιμοποιεί την μεθοδο ενίσχυσης εκμαγείου single-molecule που φαίνονται στην εικόνα 

μαζί με τη μέθοδο μιας χρωστικής (χρωστική Cy5) CRT. Η ενσωμάτωση ενός νουκλεοτιδίου οδηγεί σε 

ένα σήμα φθορισμού. 

 
 
9.2.2. Αλληλούχιση μέσω αντίδρασης λιγάσης (sequencing by ligation – SBL) 

H SBL είναι μία ακόμη μέθοδος κυκλοποίησης που διαφέρει από την CRT καθώς χρησιμοποιεί 

DNA λιγάση και είτε ανιχνευτές μίας βάσης (one-base-encoded probes) ή ανιχνευτές δύο βάσεων (two-

base-encoded probes) [267]. Στην πιο απλή της μορφή, ένας ανιχνευτής ιχνηθετημένος με φθορόχρωμα 

υβριδοποιείται με το συμπληρωματικό του τμήμα στο εκμαγείο. Η DNA λιγάση προστίθεται στη 

συνέχεια. Ανιχνευτές οι οποίοι δεν έχουν υποστεί επιτυχώς αντίδραση λιγάσης εκπλένονται και 

ακολουθεί οπτικοποίηση προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο ανιχνευτής (ligated probe) [268]. Τα στάδια 

αυτά μπορούν να επαναληφθούν είτε χρησιμοποιώντας ανιχνευτές που μπορούν να απομακρυνθούν 

είτε απομακρύνοντας και υβριδοποιώντας έναν νέο εκκινητή στο εκμαγείο.  

Η εταιρεία Life/APG έχει εμπορευματοποιήσει την SBL πλατφόρμα με το όνομα Support 

Oligonucleotide Ligation Detection (SOLiD) [269]. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ανιχνευτές 2-βάσεων, 

παρέχοντας το πλεονέκτημα της ακρίβειας κατά την ταυτοποίηση των χρωμάτων και των παραλλαγών 

των βάσεων. Το διάστημα μεταξύ των χρωμάτων είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που μπορούμε να 

βρούμε μόνο στο σύστημα SOLiD. Ένας εκκινητής υβριδοποιείται με εκμαγεία που έχουν ενισχυθεί 

μέσω emPCR. Κάθε κύκλος του SOLiD επαναλαμβάνεται 10 φορές. Ο εκκινητής, που έχει ήδη 

επιμηκυνθεί, απομακρύνεται τότε από τα εκμαγεία. Μια δεύτερη αντίδραση λιγάσης λαμβάνει χώρα 

με  έναν ‘n – 1’ εκκινητή, που μετακινεί τις βάσεις υπο αναζήτηση μια θέση προς τα αριστερά. Οι δέκα 

κύκλοι αντίδρασης λιγάσης ακολουθούνται από τρεις επιπλέον κύκλους αντίδρασης λιγάσης. Τότε τα 

αποτελέσματα των χρωστικών των πέντε αυτών κύκλων αντίδρασης λιγάσης τοποθετούνται σε μια 

γραμμική ακολουθία και στοιχίζονται με μια ακουλουθία αναφοράς προκειμένου να 

αποκωδικοποιηθεί η DNA αλληλουχία. Ο SOLiD χρησιμοποιεί δύο πλακίδια ανά κύκλο ανάλυσης του 

γενετικού αναλυτή, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να χωριστεί σε 4 με 8 περιοχές, οι οποίες 

ονομάζονται spots. Στον πίνακα 6 φαίνονται τα στατιστικά στοιχεία αλληλούχισης της πλατφόρμας 

αυτής [262]. Αντικαταστάσεις είναι ο πιο συχνός τύπος λάθους που παρουσιάζεται σε αυτό το 

μηχάνημα.   

 

 

9.2.3. Προσθήκη ενός νουκλεοτιδίου: πυροαλληλούχιση (Single-nucleotide addition:  

pyrosequencing) 
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 Η πυροαλληλούχιση είναι μία μη-ηλεκτροφορητική μέθοδος βιοφωταύγειας που μετράει την 

απελευθέρωση ανόργανου πυροφωσφορικού μετατρέποντας το αναλογικά σε ορατό φως με την χρήση 

μιας σειράς ενζυμικών αντιδράσεων [270, 271]. Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους αλληλούχισης που 

χρησιμοποιούν τροποποιημένα νουκλεοτίδια προκειμένου να τερματίσουν την σύνθεση του DNA, η 

μέθοδος της πυροαλληλούχισης χρησιμοποιεί την DNA πολυμεράση για την προσθήκη ενός και μόνο 

dNTP σε περιορισμένες ποσότητες. Κατά την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού νουκλεοτιδίου, η 

DNA πολυμεράση επιμηκύνει τον εκκινητή και σταματά. Η σύνθεση του DNA ξεκινά και πάλι μετά την 

προσθήκη του επόμενου συμπληρωματικού dNTP. Η σειρά και η ένταση των κορυφών του φωτός 

καταγράφονται σαν διαγράμματα ροής (flowgrams), τα οποία αποκαλύπτουν την αλληλουχία DNA υπό 

αναζήτηση.  

 Το μηχάνημα αυτό διατίθεται στο εμπόριο από την Roche/454, και χρησιμοποιεί εκμαγεία DNA 

που έχουν ενισχυθεί μέσω emPCR, με 1–2 εκατομμύρια σφαιρίδια μέσα σε πηγαδάκια. Η Roche/454 

παρουσίασε πρόσφατα ένα καινούριο μοντέλο που αυξάνει σημαντικά το μήκος των αλληλουχιών που 

διαβάζονται και βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων [262]. Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες που 

παράγουν πιο μικρές αλληλουχίες, η πλατφόρμα Roche/454 δεν απαιτεί τον διπλασιασμό του χρόνου 

ανάλυσης για την αλληλούχιση των εκμαγείων. Ο πιο συχνός τύπος λάθους που συναντάμε με την 

μέθοδο αυτή είναι οι ενθέσεις και οι απαλοιφές.   

 

9.2.4. Αλληλούχιση σε πραγματικό χρόνο (Real-time sequencing).  
 Η επόμενη τεχνολογική μέθοδος που θα εμφανιστεί στο εμπόριο είναι πολύ πιθανό να είναι η 

αλληλούχιση σε πραγματικό χρόνο (real-time sequencing), και η εταιρεία Pacific Biosciences κινείται 

προς αυτή την κατεύθυνση [256]. Εν αντιθέσει με τους αντιστρεπτούς τερματιστες (reversible 

terminators), τα νουκλεοτίδια σε αυτή τη μέθοδο δεν σταματούν την διαδικασία της σύνθεσης του 

DNA. Η μέθοδος της αλληλούχισης σε πραγματικό χρόνο περιλαμβάνει την οπτικοποίηση της συνεχούς 

ενσωμάτωσης των σημασμένων με χρωστική νουκλεοτιδίων κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του DNA 

[272]. Με την πλατφόρμα της Pacific Biosciences, μόρια DNA πολυμεράσης προσδένονται στην 

επιφάνεια ειδικών ανιχνευτών (zero-mode waveguide detectors – Zmw detectors) [273] που μπορούν 

να λαμβάνουν τις πληροφορίες της αλληλουχίας καθώς τα νουκλεοτίδια ενσωματτώνονται στην 

αυξανόμενη αλυσίδα του εκκινητή [256].  

 Η Pacific Biosciences χρησιμοποιεί την φ29 DNA πολυμεράση επειδή ενσωματώνει επιτυχώς 

νουκλεοτίδια και επιτρέπει την αλληλούχιση κλειστών κυκλικών εκμαγείων [256].  

 

9.3. Γονιδιωματική στοίχιση (Genome alignment and assembly) 

 Μετά την δημιουργία των αλληλουχιών NGS, οι μικρές αλληλουχίες που δημιουργούνται 

στοιχίζονται με μία γνωστή αλληλουχία αναφοράς είτε στοιχίζονται de novo [274-276]. Η απόφαση για 

το ποια στρατηγική θα ακολουθηθεί βασίζεται τόσο στην βιολογική εφαρμογή που θέλουμε να 

πραγματοποιήσουμε όσο και στο κόστος, την προσπάθεια και τον χρόνο. Παραδείγματος χάριν, η 

ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση γενετικών παραλλαγών σε διάφορα είδη-στελέχη που σχετίζονται 

γενετικά, όπως σε διάφορα είδη βακτηρίων, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω στοίχισης των 

αλληλουχιών της NGS με ακολουθίες αναφοράς [262]. Αυτή η προσέγγιση είναι σημαντικά πιο φθηνή 

και γρήγορη από την αλληλούχιση κατά Sanger. Παραλλαγές ενός νουκλεοτίδου (SNVs) μπορούν να 

ταυτοποιηθούν, αν και σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.  
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 Υπάρχουν περιορισμοί στην μέθοδο της στοίχισης των ακολουθιών, όπως είναι η τοποθέτηση 

των βραχέων αλληλουχιών (reads) σε επαναλαμβανόμενες περιοχές στο γονιδίωμα αναφοράς ή σε 

άλλες γενετικές περιοχές που μπορεί να μην υπάρχει στην αλληλουχία αναφοράς [277]. Η τελευταία 

προσέγγιση μπορεί να δημιουργηθεί λόγω κενών στην αλληλουχία αναφοράς ή από την παρουσία 

δομικών παραλλαγών (SVs) στο γονιδίωμα που αναλύεται. Μια μελέτη των Egholm και Snyder [278] 

έδειξε ότι τα δεδομένα της Roche/454 (περίπου 258 βάσεις), μπορούσαν να καλύψουν ένα μεγαλύτερο 

ποσοστό των δομικών παραλλαγών (SVs) του ανθρώπινου γονιδιώματος, παρόλο που με αυτή την 

προσέγγιση ανιχνεύθηκαν λιγότερες δομικές παραλλαγές σε σχέση με την κλασική προσέγγιση 

αλληλούχισης [279].  

De novo στοίχιση έχει δημοσιευθεί για βακτηριακά γονιδιώματα και βακτηριακά τεχνητά 

χρωμοσώματα θηλαστικών [262], αλλά η βασική πρόκληση βρίσκεται στην εφαρμογή τους στα 

ανθρώπινα γονιδιώματα. Μια λογική στρατηγική για την βελτίωση της ποιότητας της στοίχισης είναι η 

αύξηση της κάλυψης των αλληλουχιών Reads. Προσφάτως, δημοσιεύτηκε ότι ανάμειξη των δεδομένων 

ακολουθιών (read data) της Roche/454 και της Illumina/Solexa είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση των 

de novo στοιχίσεων των μικροβιακών γονιδιωμάτων σε σχέση με τις στοιχίσεις που βασίζονται σε 

δεδομένα μόνο της μιας πλατφόρμας [280, 281]. 

 

9.4. Ενίσχυση του γονιδιώματος (Genome enrichment) 

 Παρόλη τη μείωση του κοστους που σχετίζεται με την τεχνολογία της NGS σε σύγκριση με την 

αυτοματοποιημένη αλληλούχιση κατά Sanger, η αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος παραμένει 

μια ακριβή προσπάθεια. Μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να αποτελέσει η χρήση των 

πλατφόρμων NGS για στόχευση συγκεκριμένων γενετικών περιοχών ενδιαφέροντος. Αυτή η στρατηγική 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει όλα τα εξόνια ενός γονιδιώματος, συγκεκριμένες οικογένειες 

γονιδίων που αποτελούν στόχους φαρμάκων ή πολύ μεγάλες γενετικές περιοχές που σχετίζονται με μία 

ασθένεια [282] ή με επιδράσεις φαρμακογονιδιωματικής [283] μέσω μελετών συσχέτισης ολόκληρου 

του γονιδιώματος (genome-wide association studies). Η λογική της στόχευσης συγκεκριμένων 

γενετικών περιοχών είναι πολύ καλά μελετημένη, με την PCR να είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος, αν και σε μικρή κλίμακα. Η μέθοδος της PCR συνδυασμένη με την αλληλούχιση κατά Sanger 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση πολλών υποψηφίων γονιδίων, αλλά ο συνδυασμός της PCR με 

υψηλής απόδοσης πλατφόρμες NGS για στρατηγικές στόχευσης δεν είναι πρακτικός, καθώς η 

προετοιμασία του δείγματος θα απαιτούσε τον χειρισμό δεκάδων χιλιάδων εκκινητών ξεχωριστά ή σε 

μεγάλες ομάδες για κάθε μηχάνημα [284].  

 Μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων σχεδιασμένες μετά από ειδική παραγγελία και 

στρατηγικές υβριδισμού βασισμένες σε διάλυμα (solution-based hybridization strategies) έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την στόχευση γενετικών περιοχών ενδιαφέροντος. Παραδείγματος χάριν, οι 

μικροσυστοιχίες της Roche/ NimbleGen [285].  

 Παρόλο που οποιαδήποτε από τις NGS πλατφόρμες μπορεί να πραγματοποιήθει στην 

αλληλούχιση στοχευμένων περιοχών, κάποιες μπορεί να καταλληλότερες σε σχέση με άλλες (Πίνακας 

6).  

 

 

9.5. Εφαρμογές της αλληλούχισης επόμενης γενιάς  
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 Η ικανότητα παραγωγής μεγάλων αριθμών αναγνώσεων (reads) με χαμηλό κόστος κάνει τις 

πλατφόρμες NGS χρήσιμες για πολλές εφαρμογές.  Αυτές οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την 

ανακάλυψη παραλλαγών μέσω της αλληλούχισης περιοχών – στόχων ή ολόκληρων γονιδιωμάτων, την 

de novo στοίχιση βακτηριακών και κατώτερων ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων, την κατηγοριοποίηση των 

μεταγραφημάτων (transcriptomes) κυττάρων, ιστών και οργανισμών (RNA–seq) [249], τη δημιουργία 

προφίλ ολόκληρου του γονιδιώματος με χρήση επιγενετικών δεικτών (ChIP–seq, methyl– seq and 

DNase–seq) [248], και ταξινόμηση ειδών και/ή ανακάλυψη γονιδίων με τη βοήθεια μελετών [286]. Με 

αυτό το εύρος των εφαρμογών δημιουργείται το εξής ερώτημα: ποια πλατφόρμα είναι καλύτερη για 

κάθε πείραμα; Παραδείγματος χάριν, οι πλατφόρμες της Illumina/Solexa και Life/APG είναι πολύ 

αποτελεσματικές για την ανίχνευση παραλλαγών κατά την αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος 

καθώς παράγουν τεράστιο όγκο υψηλής ποιότητας βάσεων ανά κύκλο ανάλυσης του γενετικού 

αναλυτή (πίνακας 6). Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα της Helicos BioSciences χρησιμοποιείται καλύτερα 

για εφαρμογές που απαιτούν ποσοτικές πληροφορίες για την αλληλουχία του RNA ή απευθείας 

αλληλούχιση RNA, καθώς αλληλουχεί το εκμαγείο του RNA απευθείας χωρίς να έχει την ανάγκη να το 

μετατρέψει σε cDNAs [287, 288].  

 

9.5.1. Προσωπικά γονιδιώματα (Personal genomes)  

 Οι μελέτες του ανθρώπινου γονιδιώματος στοχεύουν στην ταξινόμηση των SNVs και SVs και  

της σχέση τους με τον διαφορετικό φαινότυπο, με τελικό σκοπό την προσωποιημένη γονιδιωματική 

(personalized genomics) για ιατρικούς λόγους. Το 2004, εκδόθηκε από το International Human Genome 

Sequencing Consortium το πρώτο και μοναδικό ολοκληρωμένο ανθρώπινο γονιδίωμα αναφοράς [247]. 

Το κόστος του υπολογίστηκε 300 εκατομμύρια δολάρια. Τον Oκτώβριο του 2007, η ομάδα του Venter 

[289] περιέγραψε την αλληλουχία του γονιδιώματος του J. Craig Venter χρησιμοποιώντας μια τεχνική 

αλληλούχισης ολόκληρου του γονιδιώματος (whole-genome shotgun approach) συνδυασμένη με 

αυτοματοπιημένη αλληλούχιση κατά Sanger (πίνακας 7). Όταν το γονιδίωμα του Venter συγκρίθηκε με 

το γονιδίωμα αναφοράς ταυτοποιήθηκαν 3.2 εκατομμύρια SNVs.  

 Η πρώτη ομάδα που εφάρμοσε την NGS σε ολόκληρο το γονιδίωμα του ανθρώπου ήταν η 

Roche/454 σε συνεργασία με την ομάδα του Gibbs στο BCm-HGSC, και ανέλυσαν το γονιδίωμα του D. 

Watson (Πίνακας 7) [290]. Κατά την σύγκριση του γονιδιώματος του Watson με γονιδίωμα αναφοράς, 

περίπου 3.3 εκατομμύρια SNVs ταυτοποιήθηκαν, αλλά πολύ λιγότερα SVs σε σχέση με αυτά που 

βρέθηκαν στην μελέτη του Venter. Αυτό το γεγονός είναι πολύ σημαντικό, καθώς μη ταυτοποιημένα 

SVs μπορεί να αποτελούν ένα πολύ ουσιατικό κομμάτι του συνολικού αριθμού των παραλλαγών και 

πολλά από αυτά θα μπορούσαν να σχετίζονται και με την εμφάνιση μιας ασθένειας [291-293]. Μέσα 

στο 2010 δημοσιεύτηκε η ανάλυση άλλων 5 ανθρώπινων γονιδιωμάτων, ένα από τα οποία 

αλληλουχήθηκε με τη χρήση 2 διαφορετικών πλατφόρμων NGS (Πίνακας 7) [261, 283, 294-297]. Όπως 

και με το γονιδίωμα του Watson, πολύ λιγότερα SVs παρατηρήθηκαν σε σχέση με την μελέτη του 

Venter.  

 Η πρoσωποιημένη γονιδιωματική (Personal genomics) βρίσκει εφαρμογή και στην μελέτη των 

ασθενειών. Παραδείγματος χάριν, η ομάδα του Μardis δημοσίευσε την αλληλουχία του γονιδιώματος 2 

ασθενών με οξεία μυελοειδή λευχαιμεία (ΟΜΛ) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της Illumina/Solexa 

[298]. Και στους δύο αυτούς ασθενείς βρέθηκαν σωματικές μεταλλάξεις που ενδέχεται να σχετίζονται 

με την ασθένεια. Η ομάδα του Gibbs περιέγραψαν τη μελέτη δύο παραλλαγών σε μια οικογένεια με την 
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άσθένεια Charcot–Μarie–Tooth with a recessive form of χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της Life/APG 

(Πίνακας 7) [299]. 

 Πολλές μελέτες έχουν σαν στόχο την αλληλούχιση και άλλων ατόμων όπως το «Genome Atlas» 

και το «1000 Genomes Project», στα οποία χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες της Illumina/Solexa και 

της Life/454 για την αλληλούχιση των γονιδιωμάτων. Η Complete Genomics πρόσφατα περιέγραψαν 

την πρώτη αλληλουχία ολόκληρου του γονιδιώματος ενός καυκάσιου άνδρα (PGP1) που πήρε μέρος 

στο πρόγραμμα του «Personal Genome Project». Αυτά τα προγράμματα θα οδηγήσουν σε αύξηση του 

αριθμού των προσωπικών γονιδιωμάτων που θα αναλύονται στο άμεσο μέλλον.  

 Σε σύγκριση με την αυτοματοποιημένη αλληλούχιση κατά Sanger, οι πλατφόρμες NGS έχουν 

αυξήσει δραστικά την απόδοση και ταυτοχρόνως έχουν μειώσει πολύ το κόστος, με πολλές ομάδες να 

δηλώνουν ότι το κόστος για τα αναλώσιμα κυμαίνονται κάτω από τα 100,000$ (Πίνακας 7). Παρόλα 

αυτά, η ποικιλότητα στις πλατφόρμες NGS, σε ότι αφορά το μέγεθος και την προετοιμασία του 

εκμαγείου, το μήκος των βραχείων αλληλουχιών (read-length), την απόδοση και την κάλυψη των 

βάσεων και του γονιδιώματος (πίνακας 7), κάνει δύσκολο να υπολογιστεί η ποιότητα (όπως, η ακρίβεια 

της κάθε βάσης, η γονιδιωματική κάλυψη και η συνέχεια του γονιδιώματος) των γονιδιωμάτων βάσει 

του κόστους. Τον Ιούνιο του 2009, η Illumina ανακοίνωσε μια υπηρεσία αλληλούχισης γονιδιωμάτων 

ανθρώπων που παρέχει 30x καλύψη βάσεων στην τιμή των uS$48,000. Η Complete Genomics 

προσφέρει μια παρόμοια υπηρεσία με 40x κάλυψη στην τιμή των uS$5,000. Προσφάτως, οι Drmanac 

και Ballinger αλληλούχισαν ολόκληρο το γονιδίωμα 3 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του PGP1, 

χρησιμοποιώντας έναν τροποποιημένο ανιχνευτή. Ο αριθμός των SNVs που ταυτοποιήθηκαν ήταν 

παρόμοιος με αυτόν άλλων μελετών και το κόστος των αναλώσιμων ανερχόταν στα uS$4,400 [300]. Αν 

και είναι πολύ εντυπωσιακό, παρόλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή η τιμή θα μπορει να υπάρξει 

στην αγορα ή αν οι υπηρεσίες αυτές θα αποφέρουν κέρδη μακροπρόθεσμα στις εταιρείες Illumina και 

Complete Genomics [301]. Επιπλέον, η επίτευξη χαμηλότερου κόστους ενδέχεται να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές, όπως η χαμηλότερη ποιότητα των γονιδιωμάτων. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις 

σύγχρονες εταιρείες ανάπτυξης τεχνολογίας φαίνεται να είναι η μείωση του χάσματος μεταξύ $10,000 

και $1,000, μέσω ανάπτυξης καινούριων καινοτομιών.  
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Πίνακας 6. Σύγκριση πλατφόρμων NGS. Τροποποίηση από [262].  

Frag: τμήμα, MP: mate pair, N/A: μη διαθέσιμο στοιχείο, NGS: αλληλούχιση επόμενης γενεάς, PS: πυρο-αλληλούχιση, RT: 
αντιστρεπτός τερματιστής (reversible terminator), SBL: αλληλούχιση με αντίδραση λιγάσης  

 

 

Πλατφόρμα

Βιβλιοθήκη/ 

προετοιμασία 

εκμαγείου

Χημεία 

NGS

Μήκος αλληλ. 

(read length)

Χρόνος 

αλληλούχισης 

(μέρες)

 Κόστος 

μηχανήματος 

(δολάρια) 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές

Roche/454              

GS FLX Titanium

Frag, MP/ 

emPCR 
PS 330 0.35 500.000

Οι μεγαλύτερες 

αλληλουχίες βελτιώνουν 

την αλληλούχιση 

περιοχών με επαναλήψεις 

- μικρός χρόνος 

ανάλυσης δειγμάτων

Υψηλό κόστος 

αναλώσιμων, υψηλό 

ποσοστό λαθών σε 

επαναλήψεις 

ομοπολυμερών 

Μετρίου μεγέθους εξομική 

ανάλυση

Il lumina/ Solexa
Frag, MP/ 

στερεάς φάσης 
RT 75 ή 100

 4 (fragment run) 

9 (mate pair run) 
540.000

Χρησιμοποιείται 

ευρέως

Χαμηλή ικανότητα 

πολλαπλών αναλύσεων 

δειγμάτων

Εύρεση παραλλαγών μέσω 

αλληλούχισης ολόκληρου 

του γονιδιώματος ή μόνο 

των εξονίων 

Life/APG SOLiD 3
Frag, MP/ 

emPCR 

Ανιχνευτής 

SBL
50

7 (fragmnet run) 

14 (mate pair run)
595.000

Αυτόματη διόρθωση 

λαθών

Μεγάλος χρόνος 

ανάλυσης των 

δειγμάτων

Εύρεση παραλλαγών μέσω 

αλληλούχισης ολόκληρου 

του γονιδιώματος ή μόνο 

των εξονίων 

Polonator G.007
μόνο MP/ 

emPCR

Ανιχνευτής 

SBL
26 5 170.000

Η πιο φθηνή 

πλατφόρμα 

Απαιτείται συχνός 

έλεγχος των 

αντιδραστηρίων, μικρό 

μήκος αλληλουχιών 

ανάγνωσης

Αλληλούχιση βακτηριακών 

γονιδιωμάτων για εύρεση 

παραλλαγών.

Helicos 

BioScienses 

HeliScope

Frag, MP/ ενός 

μορίου
RT 32 8 999.000

Μη βεβιασμένη 

αντιπροσώπευση των 

εκμαγείων κατά την 

αλληλούχιση 

γονιδιωμάτων ή άλλων 

εφαρμογών 

Υψηλό ποσοστό 

λάθους 

Μέθοδοι νασισμένες στην 

αλληλούχιση.

Pacific Biosciences
μόνο frag/ ενός 

μορίου

Πραγματικού 

χρόνου
964 N/A N/A

Παρουσιάζει μεγάλες 

δυνατότητες για 

βραχέες αλληλουχίες 

που υπερβαίνουν 1kb

Υψηλό ποσοστό 

λάθους 

Αλληλούχιση ολόκληρου 

μεταγραφημάτων, 

συμπληρωματική προς 

άλλες προσπάθειες 

αλληλούχισης για την 

εύρεση παραλλαγών και 

απλοτύπων.
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Πίνακας 7. Στατιστικά στοιχεία αλληλούχισης προσωπικών γονιδιωμάτων. Τροποποίηση από [262].  

 

AML: Οξεια Μυελοειδής Λευχαιμία (ΟΜΛ), BACs: βακτηριακά τεχνητά χρωμοσώματα, CMT: ασθένεια Charcot-Marie-Tooth, 

Frag: τμήμα, ΜP: mate-pair, N/A: μη διαθέσιμο στοιχείο,  SNV: παραλλαγή ενός νουκλεοτιδίου (single-nucleotide variant), 

Αligned: στοιχιση ακολουθίας με γνωστή ακολουθία αναφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσωπικό 

γονιδίωμα
Πλατφόρμα Βιβλιοθήκες εκμαγείων

Αρ. αλληλουχιών 

ανάλυσης 

(εκατομμύρια)

Μήκος 

αλληλουχιών 

ανάγνωσης 

(βάσεις)

 Κάλυψη 

βάσεων  
Στοίχιση

Κάλυψη 

γονιδιώματος 

(%)

SNVs 

(εκατομμύρια)

Αρ. 

αναλύσεων 

γενετικού 

αναλυτή 

Εκτιμώμενο κόστος 

(δολλάρια)

J. Craig Venter
Αυτοματοποιήμενη 

Sanger

MP από BACs, φοσμίδια 

& πλασμίδια 
31.9 800 7.5x De novo N/A 3.21 >340,000 70,000,000

James D. Watson Roche/454 Frag: 500bp 93.2 250 7.4x Aligned 95 3.32 234 1,000,000

Yoruban αρσενικό 

άτομο (ΝΑ18507)
Il lumina/Solexa MP: 200bp 3.410 35 40.6x Aligned 99.9 4.14 40 250.000

Χαν (Κίνα) 

αρσενικό άτομο
Il lumina/Solexa

66% Frag: 150-250bp / 

34% MP: 135bp & 440bp
2.950 35 36x Aligned 99.9 3.07 35 500.000

Κορέα αρσενικό 

άτομο (ΑΚ1)
Il lumina/Solexa

21% Frag: 130bp & 440bp 

/ 79% MP: 130bp, 390bp & 

2.7kb
1.545 27.8 27.8x Aligned 99.8 3.45 30 200.000

Κορέα αρσενικό 

άτομο (SJK)
Il lumina/Solexa

MP: 100bp, 200bp & 

300bp
1.647 29 29x Aligned 99.9 3.44 15 250.000

Yoruban αρσενικό 

άτομο (ΝΑ18507)
Life/APG

9% Frag: 100-500bp / 91% 

MP: 600-3,500bp 
2.286 17.9 17.9x Aligned 98.6 3.87 9.5 60.000

Stephen R. Quake Helicos BioSciences Frag: 100-500bp 2.725 28 28x Aligned 90 2.81 4 48.000

AML θηλυκό άτομο Il lumina/Solexa Frag: 150-200bp 2.730 32.7 32.7x Aligned 91 3.81 98 1.600.000

AML αρσενικό 

άτομο
Il lumina/Solexa MP: 200-250bp 1.620 23.3 23.3x Aligned 98.5 3.46 16.5 500.000

James R. Lupski Life/APG
16% Frag: 100-500bp / 

84% MP: 600-3,500bp
1.449 29.6 29.6x Aligned 99.8 3.42 3 75.000
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ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟΔΟΙ 
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10.  Ανίχνευση μεταλλάξεων και γονιδιακών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 
καθώς και σε άλλα γονίδια που έχουν συσχετιστεί με την προδιάθεση για καρκίνο 

μαστού ή/και ωοθηκών με χρήση συμβατικής και επόμενης γενεάς τεχνολογίας.  

Ένας από τους κύριους σκοπούς της παρούσας διατριβής είναι η ανίχνευση και ο 

χαρακτηρισμός των μεταλλάξεων και των μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και 

BRCA2, στις ελληνικές οικογένειες που εμφανίζουν ιστορικό καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, οι 

ασθενείς, οι οποίοι βρέθηκαν να είναι αρνητικοί για μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά ελέγχτηκαν για 

μεταλλάξεις στο μέτριας διεισδυτικότητας γονίδιο RAD51C. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και ακολούθως πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση 

της αλληλουχίας του DNA σε γενετικό αναλυτή προκειμένου να προσδιοριστούν σημειακές και 

πλαισιοτροποποιητικές μεταλλάξεις. Ακόμα, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολλαπλής, ποσοτικής 

αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης μικρών φθοριζόντων τμημάτων (QMPSF) και η τεχνική της 

πολλαπλής ενίσχυσης μέσω ιχνηθετών (MLPA). Σε επιλεγμένα δείγματα τα οποία παρουσίαζαν 

σημαντικό ατομικό ή/και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού ή/και ωοθηκών έγινε ανάλυση 

επιπλέον 20 γονιδίων χρησιμοποιώντας τεχνικές τεχνολογίας επόμενης γενεάς. Τα δείγματα αυτά είχαν 

ελεγχθεί τόσο για παθογόνους μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 όσο και για μεγάλες 

γονιδιακές αναδιατάξεις στα εν λόγω γονίδια και ήταν αρνητικά. Από τα παραπάνω δείγματα 

επιλέχθηκε αυτό με το σοβαρότερο ιστορικό, το οποίο βρέθηκε αρνητικό για παθογόνους μεταλλάξεις 

και μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις και στα 20 γονίδια, προκειμένου να γίνει ανάλυση των 

κωδικοποιητικών περιοχών (εξονίων) ολόκληρου του γονιδιώματος (εξομική αλληλούχιση). Στο σχήμα 

11 φαίνεται  η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε.  
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Σχήμα 11. Διαγραμματική απεικόνηση των σταδίων της πειραματικής διαδικασίας. 

 

 

10.1.  Απομόνωση γενωμικού DNA 

 

Υλικά: 

• SDS 10%, Sigma 

• Πρωτεϊνάση Κ, Lab Supplies  

• Χλωροφόρμιο, Merck 

• Ισοαμυλική αλκοόλη,  

• Αιθανόλη,  Merck 

• Ρυθμιστικό Διάλυμα Λύσης: 10mM Tris-HCl, pH 7.5, 5mM MgCl2, 1% v/v Triton X-100, 0.32M 

σακχαρόζη 

• Ρυθμιστικό Διάλυμα SET: 10mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl, 1mM EDTA 

• Διάλυμα ΤΕ: 10mM TrisHCl pH 8, 1mM EDTA 

 

Οργανολογία: 

• Φυγόκεντρος, Universal 32R Hettich 
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• Υδατόλουτρο, Bioline 

 

Μεθοδολογία: 

Για την απομόνωση DNA απαιτείται ποσότητα ολικού περιφερειακού αίματος 5-10mL, το οποίο 

τοποθετείται σε ειδικά σωληνάρια με αντιπηκτικό Na2EDTA, προκειμένου να πραγματοποιηθεί  

απομόνωση των λεμφοκυττάρων, καθώς τα κύτταρα αυτά διαθέτουν πυρήνα και ως εκ τούτου DNA. Το 

δείγμα μπορεί να φυλαχθεί στους -80oC ή να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Στο δείγμα του ολικού αίματος 

προστίθενται 20mL διάλυμα λύσης και φυγοκεντρείται για 20 λεπτά στα 710g σε θερμοκρασία 4oC. 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού απομακρύνονται τα ερυθροκύτταρα. Στη συνέχεια το υπερκείμενο 

απομακρύνεται και προστίθεται στο ίζημα 12.5mL ρυθμιστικό διάλυμα λύσης. Το δείγμα 

φυγοκεντρείται για 10min στα 710g. Το υπερκείμενο και πάλι απομακρύνεται και στο ίζημα 

προστίθενται 1.5ml διάλυμα SET, 40μL SDS 10% και 80μL πρωτεϊνάση Κ (10 mg/mL). Ακολουθεί ισχυρή 

ανακίνηση προκειμένου να διαλυθεί πλήρως και να ομογενοποιηθεί το ίζημα. Στη συνέχεια ακολουθεί 

επώαση του δείγματος για 16 ώρες στους 37oC. Ακολούθως προστίθεται 300μL NaCl 6M και 1.5mL 

μίγματος χλωροφορμίου και ισοαμυλικής αλκοόλης με αναλογία 24:1. Το χλωροφόρμιο συμβάλλει 

στην απομάκρυνση των πρωτεϊνών και λιπιδίων που βρίσκονται στην υδατική φάση, η οποία περιέχει 

το DNA, ενώ η ισοαμυλική αλκοόλη βοηθάει τον διαχωρισμό των δύο φάσεων. Το δείγμα στη συνέχεια 

αναδεύεται ισχυρά, μέχρις ότου δημιουργηθεί γαλάκτωμα, και ανακινείται για 30 min σε θερμοκρασία 

δωματίου. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 1000 g για 15 λεπτά στους 4oC. Στο στάδιο αυτό 

πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των φάσεων. Μεταφέρεται η υπερκείμενη υδατική φάση σε 

καινούριο eppendorf 1.5ml, και το DNA στη συνέχεια καταβυθίζεται με προσθήκη 2 όγκων παγωμένης 

αιθανόλης 100%. Ακολουθεί ανακίνηση του δείγματος και φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στα 2.000g στους 

4oC. Το DNA ξηραίνεται στους 70°C και επαναδιαλύεται σε 100-150μl διάλυμα ΤΕ.  

 

 

10.2. Απομόνωση γενωμικού DNA για χρήση στην τεχνική QMPSF 

 

Καθώς για την τεχνική της πολλαπλής και ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

μικρών φθοριζόντων τμημάτων (QMPSF) απαιτείται DNA υψηλής καθαρότητας χρησιμοποιείται το 

σύστημα απομόνωσης DNA της Roche High Pure PCR Template Preparation Kit.  

 

Υλικά: 

• Πρωτεϊνάση Κ  

• Ισοπροπανόλη 

• Διάλυμα δέσμευσης (Binding buffer): 6 M guaninidine-HCl, 10 mM urea, 10 mM Tris-HCl, 20% 

Triton X-100 (v/v) 

• Διάλυμα απομάκρυνσης αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer): 5 M guanidine-HCl, 20 mM 

Tris-HCl pH 6.6 (25°C)  

• Διάλυμα έκπλυσης (Wash Buffer): 20 mM NaCl, 2 mM Tris-HCl, pH 7.5 (25°C) 

• Διάλυμα έκλουσης (Elution Buffer): 10 mM Tris-HCl, pH 8.5 (25°C)  
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Οργανολογία: 

• Φυγόκεντρος, Universal 32R Hettich 

• Επωαστήρας, Bioline 

 

Μεθοδολογία: 

Αρχικά 200μl ολικό αίμα προσθέτονται σε αποστειρωμένο σωληνάριο 1.5ml μαζί με 200μl 

διάλυμα δέσμευσης και 40μl πρωτεϊνάσης Κ. Ακολουθεί επώαση του δείγματος για 10 λεπτά στους 70ο 

C. 100μl ισοπροπανόλης προσθέτονται μετά το πέρας της επώασης. Μεταφέρεται το δείγμα σε ειδική 

στήλη με φίλτρο και ακολουθεί φυγοκέντρηση φυγοκεντρείται για 1 λεπτό στα 8000g. Η στήλη 

μεταφέρεται σε καινούριο αποστειρωμένο σωληνάριο των 2 ml και προσθέτονται 500μl διάλυμα 

απομάκρυνσης αναστολέων. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στα 8000g. Στα 2 ακόλουθα στάδια, 

προσθέτονται 500μl διάλυμα έκπλυσης και το δείγμα φυγοκεντρείται για 1 λεπτό στα 8000g. Στη 

συνέχεια η επιπλέον ποσότητα της αιθανόλης απομακρύνεται με φυγοκέντρηση στα 14000g για 20 sec. 

Το τελευταίο στάδιο της μεθόδου περιλαμβάνει την μεταφορά της στήλης σε καινούριο 

αποστειρωμένο σωληνάριο των 1.5ml, την προσθήκη 80μl διαλύματος έκλουσης, το οποίο έχει 

θερμανθεί στους 70οC. Το δείγμα παραμένει για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια 

φυγοκεντρείται  για 1 λεπτό στα 8000g.   

 

 

10.3. Απομόνωση ολικού RNA  

 

Υλικά: 

• Ficoll®, Biochrom 

• TRIzol®, Ιnvitrogen 

• Χλωροφόρμιο 

• Ισοπροπανόλη 

• Αιθανόλη 70% 

• Διάλυμα PBS 1X, pH 7.4: 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 4.3 mM Na2HPO4, 1.47 mM KH2PO4 

 

 

Μεθοδολογία: 

Στην μέθοδο απομόνωσης ολικού RNA θα πρέπει αρχικά να διαχωριστούν τα λευκά 

αιμοσφαίρια, τα οποία διαθέτουν πυρήνα από τα ερυθρά, που δεν διαθέτουν πυρήνα. Ο διαχωρισμός 

αυτός πραγματοποιείται με φυγοκέντρηση σε Ficoll®, ένα μείγμα ισότονο με τα έμμορφα συστατικά 

του αίματος (ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια) και πυκνότητας 1,077gr/ml. Αρχικά, επιστοιβάζεται 

ποσότητα 5ml φρέσκου ολικού περιφερικού αίματος σε 3ml Ficoll® σε αποστειρωμένο σωληνάριο των 

15 ml. Το δείγμα φυγοκεντρείται για 15 λεπτά στα 1.000g στους 4oC, προκειμένου να διαχωριστεί το 

δείγμα σε τέσσερις στοιβάδες, οι οποίες με σειρά από πάνω προς τα κάτω είναι: το πλάσμα, η 

στοιβάδα λευκοκυττάρων, Ficoll και τα ερυθροκύτταρα. Μεταφέρεται προσεκτικά η στοιβάδα των 

λευκοκυττάρων σε καινούριο αποστειρωμένο σωληνάριο των 15ml και σε αυτό προστίθενται 10ml 

διαλύματος PBS. Ακολουθεί ανάδευση του δείγματος και φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στα 1.000g στους 
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4oC. Ακολούθως μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε απομόνωση του RNA είτε φύλαξη του ιζήματος στους 

-80 oC. 

 Η χρήση TRIzol® κατά την απομόνωση ολικού RNA, έχει την ικανότητα να καταστρέφει τις 

κυτταρικές μεμβράνες ενώ η όξινη φαινόλη διαλύει τις πρωτεΐνες και το DNA και αφήνει το RNA στην 

υδατική φάση. Το χλωροφόρμιο συντελεί στην απομάκρυνση των λιπιδίων και η υδροχλωρική 

γουανιδίνη είναι αναστολέας των ριβονουκλεασών.  

 Μεταφέρεται σε μεταφέρεται αποστειρωμένο σωληνάριο του 1,5ml το ίζημα των 

λευκοκυττάρων και για κάθε 106 κύτταρα προστίθενται 200μl Trizol και 40μl χλωροφόρμιο. Ακολουθεί 

ισχυρή ανάδευση του δείγματος, έως ότου αυτό γίνει γαλακτώδες και επώαση σε πάγο για 15 λεπτά. 

Στη συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στα 12.000g στους 4oC. Μεταφέρεται η υδατική 

φάση σε καινούριο σωληνάριο, και προστίθεται ίσος όγκος παγωμένης ισοπροπανόλης, η οποία 

κατακρημνίζει το RNA. Αφήνεται το δείγμα για μια ώρα στους -20oC και φυγοκεντρείται για 15 λεπτά 

στα 12.000g στους 4oC. Απορρίπτεται το υπερκείμενο και προστίθεται 1ml παγωμένη αιθανόλη 70%. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στα 12.000g στους 4oC, απομάκρυνση το υπερκειμένο και 

ξήρανση του ιζήματος (RNA). Το RNA επαναδυαλύεται σε 100μl αποστειρωμένου νερού και 

φυλλάσεται στους -80oC. 

 

10.4. Φωτομέτρηση νουκλεϊκών οξέων  

 Προκειμένου να προσδιοριστεί τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των νουκλεϊκών οξέων 

πραγματοποιείται φωτομέτρηση καθώς τα νουκλεϊκά οξέα εμφανίζουν μέγιστη απορρόφηση στα 

260nm (υπεριώδες φως). Ο προσδιορισμός της καθαρότητας του δείγματος πραγματοποιείται με μια 

δεύτερη μέτρηση της απορρόφησης στα 280nm και υπολογίζεται ο δείκτης καθαρότητας από τον λόγο 

των απορροφήσεων αυτών. Καθαρό κρίνεται το DNA του οποίου ο λόγος βρίσκεται μεταξύ 1.7 και 1.9, 

ενώ για το RNA αντίστοιχα ο λόγος των δύο απορροφήσεων βρίσκεται μεταξύ 1.8 και 2.1. Για την 

φωτομέτρηση των δειγμάτων DΝΑ χρησιμοποιήθηκε το φωτόμετρο NanoDrop (Thermo Fisher 

Scientific, USA). 

 

 

10.5. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

 

Υλικά: 

• Εκκινητές, MWG Biotech AG 

• Taq πολυμεράση 5U/μL, Biotools 

• Τριφωσφορικά δεοξυνουκλεοτίδια (dNTPs), Invitrogen 

• 10X ρυθμιστικό διάλυμα με 2mM MgCl2, Biotools 

 

Οργανολογία: 

• Θερμοκυκλοποιητής Veriti, Applied Biosystems 
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Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction-PCR) 

εφαρμόζεται προκειμένου να ενισχυθούν συγκεκριμένες περιοχές του γονιδιωματικού DNA in vitro. 

Γίνεται χρήση αφενός κατάλληλων συνθετικών εκκινητών (πρόσθιων και ανάστροφων), οι οποίοι είναι 

συμπληρωματικοί με έναν από τους 2 κλώνους του DNA, αφετέρου της θερμοσταθερής DNA 

πολυμεράσης Taq. Επιπλέον είναι απαραίτητη και η προσθήκη στην αντίδραση τριφωσφορικών 

δεοξυνουκλεοτιδίων (dNTPs) που παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια και τα νουκλεοτίδια για τη 

σύνθεση του νεοσυντιθέμενου DNA.  Για την ενίσχυση του αρχικού τμήματος DNA, επιβάλλεται η 

επανάληψη (30-35 φορές) των παρακάτω σταδίων:  

 

i. Aποδιάταξη του δίκλωνου DNA στους 95οC, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το μονόκλωνο 

DNA ως μήτρα για την αντίδραση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.  

ii. Yβριδοποιήση των εκκινητών στο συμπληρωματικό μονόκλωνο λόγω της αποδιάταξης DNA. Στο 

στάδιο αυτό η θερμοκρασία που επιλέγεται εξαρτάται από το μήκος και τη σύσταση των 

εκκινητών που χρησιμοποιούνται καθώς οι παράγοντες αυτοί ορίζουν τη θερμοκρασία 

αποδιάταξης (Tm) του κάθε εκκινητή. Πιο συχνά χρησιμοποιούνται θερμοκρασίες που 

κυμαίνονται μεταξύ 50oC και 60oC, και επιλέγεται η υψηλότερη θερμοκρασία προκειμένου να 

αποφευχθεί η δημιουργία μη ειδικών προϊόντων. 

iii. Eπιμήκυνση  των εκκινητών με μήτρα το αρχικό DNA στους 72οC, προκειμένου να επιτευχθεί η 

δημιουργία νέων DNA μορίων.  

 

 

 

Μεθοδολογία: 

Για τελικό όγκο κάθε αντίδρασης PCR 20μL, χρησιμοποιήθηκαν οι ποσότητες και οι τελικές 

συγκεντρώσεις του ακόλουθου πίνακα:  

 

 

Αντιδραστήριο 
Αρχική 

συγκέντρωση 
Όγκος 

Τελική 

συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα  10x 2 μl 1x 

dNTPs 2.5 mM 0.8 μl 0.1 μM 

Πρόσθιος εκκινητής 10 μM 0.6 μl 0.3 μM 

Ανάστροφος εκκινητής 10 μM 0.6 μl 0.3 μM 

Taq πολυμεράση 5 U/μl 0.1 μl 0.025 U 

DNA 25 ng/μl 2.0 μl 50 ng 

Η2Ο  13.9 μl  

 

 

Τα δείγματα προετοιμάζονται στον πάγο προκειμένου να  αποφευχθεί η σύνθεση μη ειδικών 

προϊόντων. Σε κάθε αντίδραση προστίθεται και ένας αρνητικός μάρτυρας, στον οποίον προστίθενται 
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όλα τα αντιδραστήρια εκτός του DNA. Ακολουθεί τοποθέτηση των αντιδράσεων σε θερμικό 

κυκλοποιητή, του οποίου η θερμοκρασία είναι στη θερμοκρασία αρχικής αποδιάταξης (PCR θερμής 

έναρξης-hot start PCR).  

Κατά τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας υβριδισμού υπολογίζεται ο μέσος όρος των 

θερμοκρασιών αποδιάταξης (Τm) των δύο εκκινητών. Αν ο μέσος όρος αυτός είναι παρόμοιος τότε 

λαμβάνει χώρα  το κλασσικό πρωτόκολλο κυκλοποίησης (conventional PCR): 

         

 

 

 

 

 

 

ΔΙαφορετικά, όταν  οι Tm των δύο εκκινητών παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά στην τιμή τους 

τότε λαμβάνει χώρα το τροποποιημένο πρόγραμμα PCR (touchdown PCR): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Αντίστροφη μεταγραφή (Reverse Transcription-RT) 

 

Για την πραγματοποίηση της αντίστροφης μεταγραφής χρησιμοποιείται το ένζυμο αντίστροφη 

μεταγραφάση (Reverse Transcriptase), η οποία μπορεί να συνθέτει cDNA έχοντας ως μήτρα RNA. 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο MMLV (Moloney-Murine Leukemia Virus, Roche, 

Germany). Αρχικά σε αποστειρωμένο σωληνάριο των 0.2μl προστίθενται 1000ng ολικού RNA, 

100pmoles τυχαίων εξαμερών εκκινητών (Random Hexamers) και νερό μέχρι τελικού όγκου της 

αντίδρασης 11μl. Στην συνέχεια το δείγμα αποδιατάσσεται για 10 λεπτά στους 650C. Μεταφέρονται οι 

αντιδράσεις στον πάγο και ακολουθεί προσθήκη 9μl από το ακόλουθο μίγμα αντίδρασης: 

Αντιδραστήριο 

Αρχική 

συγκέντρωση Όγκος 

Τελική 

συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα 5x 4,0 μl 1x 

dNTPs 10 mM 2,0 μl 1 μM 

DTT 100 mM 1,0 μl 5 mM 

αναστολέας RNάσης 40 U/μl 0,5 μl 20 U 

MMLV πολυμεράση 20 U/μl 1,0 μl 20 U 

4oC  
30sec  

45sec  
30sec   5min  

72oC  72oC    x
o
C  

94
o
C  94

o
C  

7min  

   35 

κύκλοι 

∞ 

  (x-7)oC  

30sec  
45sec  

30sec  
72oC  

94oC  

35 - x 

κύκλοι 

 5min  

94oC  

 
∞ 

7min  4oC  

72oC  

30sec  
45sec  

30sec  
72oC    xoC  

94oC  

x 

κύκλοι 

- 0.5οC/ 

  κύκλο 
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 Ακολουθεί επώαση του μίγματος για 30 λεπτά στους 500C. Η αντίδραση αναστέλλεται μεσω 

θέρμανσης για 5 λεπτά στους 850C, προκειμένου να λάβει χώρα η απενεργοποιήση του ένζυμου. Η 

φύλαξη του cDNA γίνεται στους - 200C. 

 

10.7. Σχεδιασμός εκκινητών για την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

 Για την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι 

εκκινητές, οι οποίο σχεδιάστηκαν βάσει των αλληλουχιών αναφοράς του γενωμικού DNA κάθε 

γονιδίου: BRCA1 - NG_005905.2, BRCA2 - NG_012772.1 , RAD51C - NG_023199.1 (πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8. Αλληλουχίες εκκινητών. Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το μήκος 

του κάθε προϊόντος της PCR για τα γονίδια: BRCA1, BRCA2, και RAD51C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εξόνιο πρόσθιος εκκινητής ανάστροφος εκκινητής
μέγεθος 

προϊόντος (bp)

2 GAAGTTGTCATTTTATAAACCTTT TGTCTTTTCTTCCCTAGTATGT 253

3 AACGAACTTGAGGCCTTATG TTGGAΤTTTTCGTTCTCACTT 308

5 CTCTTAAGGGCAGTTGTGAG ATGGTTTTATAGGAACGCTATG 278

6 TTTCTACTGTTGCTGCATCT TAATTTGCAAACTTCCTGAG 274

7 CACAACAAAGAGCATACATAGGG CCACAGAGCAAGACTCCATC 327

8 GCTGACTGATGATGGTCAATTT GCTGCCTACCACAAATACAAA 321

9 CCTGCCACAGTAGATGCT ACACCAAATCCCAAGTCGTGTG 336

10 CCCAGCAACCATTTCATTTC AAGGTCCCAAATGGTCTTCA 351

11.1 GGAATTAAATGAAAGAGTATGAGC TCTGTGGCTCAGTAACAAATGCTC 976

11.2 GCCAGTGATCCTCATGAGGC AGGTACCAATGAAATACTGCTAC 1027

11.3 CCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGC CTTCATTAATATTGCTTGAGCTGGC 1051

11.4 TCAATGTCACCTGAAAGAGAAATGG GAAGCAGTTCCTTTAACTATACTTGG 1194

12 GTCCTGCCAATGAGAAGAAA TGTCAGCAAACCTAAGAATGT 265

13 AATGGAAAGCTTCTCAAAGTA ATGTTGGAGCTAGGTCCTTAC 320

14 CTAACCTGAATTATCACTATCA GTGTATAAATGCCTGTATGCA 312

15 TGGCTGCCCAGGAAGTATG AACCAGAATATCTTTATGTAGGA 338

16 AATTCTTAACAGAGACCAGAAC AAAACTCTTTCCAGAATGTTG 450

17 GTGTAGAACGTGCAGGATTG TCGCCTCATGTGGTTTTA 263

18+19 GGCTCTTTAGCTTCTTAGGAC CATTGTTAAGGAAAGTGGTGC 799

20 ATATGACGTGTCTGCTCCAC GTATTCCACTCCCCTTTGCAGAG 234

21 TTCACTCTTCCATCCCAACC CATCGTGGGATCTTGCTTAT 249

22 TCCCATTGAGAGGTCTTGCT GAGAAGACTTCTGAGGCTAC 297

23 CAGAGCAAGACCCTGTCTCA TCAAAAAGACATTTTAGCCATTCA 307

24 ATGAATTGACACTAATCTCTGC GTAGCCAGGACAGTAGAAGGA 280

γονίδιο BRCA1
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εξόνιο πρόσθιος εκκινητής ανάστροφος εκκινητής
μέγεθος 

προϊόντος (bp)

2 GTTCCAGGAGATGGGACTGA TGGGTTTTTAGCAAGCATTTTT 303

3 TGGTTAAAACTAAGGTGGGATTTT ACACAATTAATGAATGAGCT 377

4 CCAAAGAATGCAAATTTATAATCCA TCTACCAGGCTCTTAGCCAAA 287

5,6,7 TTCCAACAATTTATATGAATGAGAATC CCTTTTAACAGAAGTATTAG 696

8 TGTGCTTTTTGATGTCTGACAAA AAGGCATTCCAAAATTGTTAGC 382

9 GATTGCAGATAACTGAAATC GGGTGACAGAGCAAGACTCC 312

10A,B TGTTTCTATGAGAAAGGTTGTGAGA TTGCCTGCTTTACTGCAAGA 753

10C,D CTTTGCCACGTATTTCTAGCC AAAAACACAGAAGGAATCGTCA 645

11A,B CACTGTGCCCAAACACTACC GGCAACAGCTCAACGTTTTT 693

11C AAAATGTCAGACAAGCTCAAAGG TCCTCTGCAAGAACATAAACCA 485

11D,E CGAACCCATTTTCAAGAACTC AATCGATGGGGCATTCATTA 766

11F ACACCTAGCCAAAAGGCAGA TTGAAACGACAGAATCATGACA 505

11G TGAAGCTCTGCAAAAAGCTG GCTTCTTGAGCTTTCGCAAC 501

11H GAATTTGATGGCAGTGATTCAA TTCCCGCTAGCTGTATGAAAA 587

11I,J CCCAGTTGGTACTGGAAATCA TGGCTCAATACCAGAATCAAGTT 838

11K,L TCATCTCTCCGAAAAACAAGA TGAGCTGGTCTGAATGTTCG 887

11M,N TGGGATTTTTAGCACAGCAA TTGTTAGCATACCAAGTCTACTGAA 996

12 AAACTGATATTATTTGCCTTAAAAACA GGATCCACCTGAGGTCAGAA 220

13 CATTCACTGAAAATTGTAAAGCCTA TCATTTATAAAAACGAGACTTTTCTCA 251

14 ATGAGGGTCTGCAACAAAGG GGGGAAAACCATCAGGACAT 595

15 GCCAGGGGTTGTGCTTTTTA AGCCATTTGTAGATACTAGT 322

16 TTTGGTAAATTCAGTTTTGGTTTG GAAGAAAGAGGGATGAGGGAAT 348

17 + 18 TGATCTTGAACAATGTAGTTTTTGT ACATCTAAGAAATTGAGCATCCTT 1225

19 + 20 GGCAGTTCTAGAAGAATGAAAACT TTGTTGCTATTCTTTGTCTAACACC 966

21 TGGGTGTTTTATGCTTGGTTC TCCTGTGATGGCCAGAGAGT 288

22 + 23 + 24 TTTGTCCTGTTTAAAGCCATCT GTAGCCAGGACAGTAGAAGGA 1010

25 TTGGAAAACCTGAGCTTTCG CTGAGGTTCATGGGCAATTA 552

26 TGGGTTTGCAATTTATAAAGCAG CAGAATATACGATGGCCTCCA 254

27 GTGTAATATTTGCGTGCTTA GTTTTAAGATATGCAACTGA 924

γονίδιο BRCA2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εξόνιο πρόσθιος εκκινητής ανάστροφος εκκινητής
μέγεθος 

προϊόντος (bp)

1 CTTCCGCTTTACGTCTGACG GAAGCAGAATCTAACGGAGACT 395

2 CATTCCTAGCATCACTGTTGTC TATTTGGTTTCCTGACGATAGTAC 480

3 GTGATACCTAACTTGTCATTATCTG CTAGTTAACTGTCCAGTAATTAGGCT 408

4 TCAGTTAAAGAATTTTGTTATCCA AGAGATTTTCTCAATTGGCTTTGAC 373

5 GTCCCTGCTCTCTTGGAGAG CAGGAAAACTGACACTTATGACCA 428

6 GCTGTGGGCAGAGATTGT TAGTGCTAAGATTAACCAGTGAAC 592

7 ACCTTGTAATCTCAGGATATTACT TGTCACTTCATGGGTCACTGTAT 345

8 AGCATAAGTAATATCTCATCATATGT TATGCTTGCTGCCTACAGAAGT 441

9 GCTTTGGCACGTATCCATGAG TCATTCATGCCATAGTGTGTTTAT 676

γονίδιο RAD51C
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10.8 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα  αγαρόζης 

 

Υλικά: 

• Αγαρόζη 

• Ρυθμιστικό Διάλυμα TBE (10x) - 1L: 121,4 gr Tris-HCl (Sigma), 51,35 gr βορικού οξέος (Panreac), 

3,72 gr EDTA (Riedel de Haen) 

• Ρυθμιστικό Διάλυμα φόρτωσης (6x): 0,25% (w/v) κυανούν της βρωμοφαινόλης, 0.25% (w/v)  

κυανούν του ξυλενίου, 30% (v/v) γλυκερόλη, Carlo Erba 

 

Οργανολογία: 

• Ζυγός, Denver Instrument Company 

• Συσκευή ηλεκτροφόρησης, Biorad 

• Συσκευή για φωτογράφιση των πηκτών αγαρόζης (MiniBis Pro, DNR Bio-Imaging Systems Ltd.) 

 

Μεθοδολογία: 

Το αρνητικά φορτισμένο DNA έχει την ικανότητα να μετακινείται προς τον θετικό πόλο όταν 

δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. Στην ικανότητα αυτή στηρίζεται και η μέθοδος της ηλεκτροφόρησης 

του DNA σε πήκτωμα αγαρόζης. Η κίνηση του DNA εξαρτάται από το μέγεθός του. Η ύπαρξη 

βρωμιούχου αιθιδίου (EtBr) συνεισφέρει στον προσδιορισμό της θέση του DNA στο πήκτωμα καθώς η 

ουσία αυτή παρεμβάλλεται των αζωτούχων βάσεων στο δίκλωνο μόριο κατά την παρατήρηση του 

πηκτώματος με υπεριώδη φως. 

Το πήκτωμα αγαρόζης 1%(w/v) παρασκευάζεται με την διάλυση ενός γραμμαρίου αγαρόζης σε 

ρυθμιστικό διάλυμα 1xTBE με θέρμανση. Ακολουθεί η προσθήκη του βρωμιούχου αιθίδιου τελικής 

συγκέντρωσης 0.5μg/ml. 

Αναμιγνύονται 4μL του μίγματος της αντίδρασης με 1μL 6x ρυθμιστικού διαλύματος φόρτωσης 

και το δείγμα φορτώνεται στην ειδικά διαμορφωμένη θέση στο πήκτωμα της αγαρόζης. Ασκούνται  

120V για 15min.  

 

10.9. Καθαρισμός των προϊόντων της αλυσιδωτής αντίδρασης  της πολυμεράσης 

 

Υλικά: 

• πιάτο 96 θέσεων (MultiScreen® PCRµ96 96-well plate), Millipore 

 

Μεθοδολογία: 

Για την αλληλούχιση των προϊόντων της τεχνικής PCR θα πρέπει αυτά να απαλλαχθούν από τα  

επιπλέον αντιδραστήρια. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος η οποία στηρίζεται στην 

ικανότητα εξειδικευμένων ρητινών, ειδικού διαμορφωμένου πιάτου 96 θέσεων, να συγκρατούν 

επιλεκτικά το DNA. Ο συνολικός όγκος του προϊόντος της αντίδρασης (20μl) τοποθετείται σε μία πλάκα 

96 θέσεων και φιλτράρεται μέσω ειδικής αντλίας κενού. Το καθαρό προϊόν της αντίδρασης 

επαναδιαλύεται σε 20μL διαλύματος ΤΕ μετά από έντονη ανάδευση.  
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10.10. Ανάγνωση της αλληλουχίας του DNA  

 

Οργανολογία: 

• Θερμοκυκλοποιητής Veriti, Applied Biosystems 

• Αυτόματος γενετικός αναλυτής, ABI PRISM 3130XL genetic analyzer, Applied Biosystems 

 

Μεθοδολογία: 

H τεχνική της αλληλούχισης του DNA στον αυτόματο γενετικό αναλυτή ABI PRISM 3130XL 

στηρίζεται στη μέθοδο αλληλούχισης κατά Sanger [302], σύμφωνα με την οποία ο ένας κλώνος του 

DNA λειτουργεί ως "καλούπι" για τη σύνθεση του συμπληρωματικού κλώνου με τη βοήθεια των 

εκκινητών. Το μίγμα της αντίδρασης περιέχει, εκτός των δεοξυνουκλεοτιδίων, και δι-δεοξυ ανάλογα 

(τριφωσφορικά 2’,3’ διδεόξυ-νουκλεοτίδια- ddNTPs), τα οποία δεν φέρουν το 3'ΟΗ και σημαίνονται με 

τέσσερις φθορίζουσες ουσίες, καθεμιά από τις οποίες εκπέμπει σε διαφορετικό μήκος κύματος, και 

επομένως διαφορετικό χρώμα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ταυτοποιηθεί το τελευταίο νουκλεοτίδιο 

κάθε καινούριας αλυσίδας (πίνακας 9).  

Προκειμένου να συντεθεί μια αλυσίδα DNA απαιτείται ο σχηματισμός τριφωσφορικών δεσμών. 

Όταν κατά την δημιουργία του καινούριου μορίου DNA εισάγονται διδεοξυνουκλεοτίδια, τότε καθώς 

αυτά δεν διαθέτουν 3’-OH, σταματάει η επιμήκυνση του μορίου και έτσι δημιουργούνται μόρια που 

διαφέρουν κατά ένα νουκλεοτίδιο. Στη συνέχεια αυτά τα τμήματα DNA που συνθέτονται 

τοποθετούνται στον γενετικό αναλυτή και διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση ειδικού τριχοειδούς 

πηκτώματος. Ακολούθως τα σήματα ανιχνεύονται από μια σειρά laser αισθητήρων και τα 

αποτελέσματα αποθηκεύονται πριν την ανάλυσή τους. 

 

Πίνακας 9. Βάσεις και φθορίζουσες ουσίες που είναι συνδεδεμένες με αυτές. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την αντίδραση αλληλούχισης χρειάζονται αρχικά 50ng καθαρού PCR προϊόντος. Ακολουθεί 

ανάμειξη του προϊόντος PCR με το μίγμα αντίδρασης Big Dye Ready Reaction Mix, version 3.1, που 

εμπεριέχει την πολυμεράση Taq, dNTPs και ddNTPs. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 10μl. 

Επιπλέον στο μίγμα υπάρχει και ειδικό ρυθμιστικό διάλυμα (sequencing buffer: Tris-HCl 200mM, MgCl2 

10mM, pH 9) καθώς και ο κατάλληλος εκκινητής.  

 

βάση φθορίζουσα χρωστική χρώμα

Αδενίνη - Α dR6G πράσινο

  Θυμίνη - Τα dTAMRA κόκκινο

Γουανίνη - G dR110 μαύρο 

Κυτοσίνη - C dROX μπλε
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Αντιδραστήριο Όγκος Τελική συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα 

αλληλούχισης 
1.8 μl 1x 

Έτοιμο μίγμα αντίδρασης 

v.3.1 
0.5 μl - 

Εκκινητής 0.5 μl 0.5 μM 

Προϊόν PCR  x μl 50 ng 

Η2Ο 7,15-x μl - 

 

 

Το πρόγραμμα κυκλοποίησης που ακολουθείται στη συνέχεια είναι το παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία στον θερμικό κυκλοποιητή, το προϊόν αυτής 

καθαρίζεται με τη βοήθεια της στήλης Sephadex™ G-50, προκειμένου να απομακρυνθούν  τα 

διδεοξυνουκλεοτίδια τα οποία δεν ενσωματώθηκαν στην αντίδραση. Ο καθαρισμός αυτός βασίζεται 

στη μοριακή διήθηση καθώς μόρια μικρότερα των 20bp απομακρύνονται αργότερα από τη στήλη, σε 

σχέση με τα μεγαλύτερα μόρια που απομακρύνονται νωρίτερα.   

Για την κατασκευή της στήλης απαιτείται η επιστοίβαξη 1ml διογκωμένου Sephadex G-50 (σε 

διάλυμα ΤΕ) σε στήλες που βρίσκονται εντός σωληναρίων των 2ml. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 2 

λεπτά στα 1.600g. Το έκλουσμα απομακρύνεται και η πακεταρισμένη στήλη μεταφέρεται σε καινούριο 

αποστειρωμένο σωληνάριο των 1,5 ml και προσθέτουμε όλη την αντίδραση αλληλούχισης. 

Φυγοκεντρείται το δείγμα για 2 λεπτά στα 1.300g. Απομακρύνεται και πάλι το έκλουσμα και 

προστίθενται 50μL αιθανόλης 100%. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 12000g για 10 min. Στη συνέχεια 

απορρίπτεται το υπερκείμενο και το μη ορατό ίζημα ξηραίνεται για 2-3min στους 70°C. Μετά την 

ξήρανση προστίθεται 20μL Hi-Di™ Formamide και το δείγμα θερμαίνεται στους 95°C για 5min. Το  

δείγμα τοποθετείται στην κατάλληλη υποδοχή του αυτόματου γενετικού αναλυτή προκειμένου να 

λάβει χώρα η αλληλούχιση του DNA. 

Η ηλεκτροφόρηση που λαμβάνει χώρα στον αυτόματο γενετικό αναλυτή είναι τριχοειδούς σε 

πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου. Τα μόρια κατά την έξοδό τους από το τριχοειδές περνάνε από δέσμη 

laser, και με τον τρόπο αυτό προκαλείται διέγερση των φθοριζουσών ουσιών. Ειδική καταγραφική 

μηχανή (CCD camera) ανιχνεύει το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Τελικά, λαμβάνεται 

χρωματογράφημα αποτελούμενο από τις βάσεις της αλληλουχίας DNA που αναγνώσθηκε.  

 

   8oC     4 min   

25 κύκλοι 

  96oC 

∞ 
     5 sec  

    50 oC 1 min  

   96oC  

  10 sec  

 

60oC  
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10.11. Ταυτοποίηση των Μεταλλάξεων 

 

 Προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης διατριβής έγινε χρήση του ειδικού λογισμικού στοίχισης αλληλουχιών νουκλεϊκών 

οξέων SeqMan (DNASTAR Lasergene). Οι αλληλουχίες που προέκυψαν μετά την ανάλυση με τον 

αυτόματο γενετικό αναλυτή συγκρίθηκαν με μια αλληλουχία αναφοράς για κάθε γονίδιο της βάσης 

δεδομένων GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Οι μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν ονοματίστηκαν 

βάσει των διεθνών κανόνων του Human Genome Variation Society (http://www.hgvs.org). Η 

μοναδικότητα της κάθε μετάλλαξης διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο στην βάση δεδομένων PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) όπως επίσης στις βάσεις δεδομένων BIC (Breast Cancer Information Core 

Database) και  kConFab (Kathleen Cuningham Foundation Consortium for research into Familial Breast 

cancer). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κωδικοί αναφοράς τον γονιδίων που μελετήθηκαν.  

 

Πίνακας 10. Αλληλουχίες αναφοράς γονιδίων. 

 

                  

   κωδικός αναφοράς     

   γονίδιο  γενωμικό DNA  cDNA  πρωτεΐνη     

   BRCA1  NG_005905.2  NM_007294.3  NP_009225.1     

   BRCA2  NG_012772.1  NM_000059.3  NP_000050.2     

   RAD51C  NG_023199.1  NM_058216.1  NP_478123.1     

                  

 

 

11. Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων με διαγνωστικούς εκκινητές 
 

Προκειμένου να μελετήσουμε τις πιο συχνά απαντώμενες γονιδιακές αναδιατάξεις που έχουν 

ανιχνευθεί μέχρι σήμερα στον ελληνικό πληθυσμό χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της PCR με τη χρήση 

ειδικών διαγνωστικών εκκινητών. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε για τέσσερις μεγάλες γονιδιακές 

αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1, δύο στο εξώνιο 20 (del4174Ex20[303], [304] και del3.2KbEx20, 

[305]), μία στα εξόνια 23 & 24 (g.80280_91331del11052, υπό προετοιμασία) και τέλος μία στο εξόνιο 24 

(del4429ins5Ex24,[303]).  

Η μεθοδολογία για την ανίχνευση αυτών των γονιδιακών αναδιατάξεων πραγματοποιήθηκε 

όπως περιφράφεται στην παράγραφο 10.5 για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.  

http://www.dnastar.com/t-products-lasergene.aspx
http://www.hgvs.org/
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Οι εκκινητές που σχεδιάστηκαν για την ανίχνευση των συγκεκριμένων απαλειφών φαίνονται 

στους πινακες 11, 12 και 13. 

 

 

Πίνακας 11: Εκκινητές για την ενίσχυση με απλή PCR του τμήματος DNA που περιλαμβάνει την απαλοιφή του 

εξονίου 20. 

 

 

 

Πίνακας 12: Εκκινητές για την ενίσχυση του τμήματος DNA που περιλαμβάνει την απαλοιφή του εξονίου 23-24, 

με απλή PCR. 

 

 

Πίνακας 13: Εκκινητές για την ενίσχυση του τμήματος DNA που περιλαμβάνει την απαλοιφή του εξονίου 24, με 

απλή PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

19F3  TCCTCCAGCTTCAGCTTTTC 20R1   GGTTGGGATGGAAGAGTGAA

19F5   TGACGTGTCTGCTCCACTTC 20R8  GAGCCAAATGCTGACATGAA

Πρόσθιος  Εκκινητής Ανάστροφος Εκκινητής

23intF AGAGAAAAGCTAGGTGCGGTG 23.24R AACTCCTCCTCCAGGACCAG

Πρόσθιος Εκκινητής Ανάστροφος Εκκινητής
23F CTCCCCCTCCTCTCTGTGACT 23intR TGGGAGGCAAAACTCCATCTCAA

23F2 AAACAATTAGCCTGGCATGG 24R4 GGCTGTTGCTGACTCTCACA

Πρόσθιος Εκκινητής Ανάστροφος Εκκινητής
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Για την ανίχνευση των παραπάνω γονιδιακών αναδιατάξεων χρησιμοποιήθηκε το κλασσικό 

πρωτόκολλο κυκλοποίησης (conventional PCR): 

 

 

 

 

 

 

 

Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει σε κάθε περίπτωση είναι η θερμοκρασία υβριδισμού (x). Η 

θερμοκρασία υβριδισμού για τις γονιδιακές αναδιατάξεις του εξονίου 20 και του εξονίου 24 είναι 60οC 

ενώ για την γονιδιακή αναδιάταξη των εξονίων 23-24 είναι 55.5οC. 

 

 

 12. Πολλαπλή και Ποσοτική Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης Μικρών 

Φθοριζόντων Τμημάτων (QMPSF) 

 Προκειμένου να μελετήσουμε την συνεισφορά των γονιδιακών αναδιατάξεων του γονιδίου 

BRCA1 στους Έλληνες ασθενείς εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολλαπλής και ποσοτικής αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης μικρών φθροριζόντων τμημάτων (QMPSF). Η συγκεκριμένη μέθοδος 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Απομόνωση DNA του δείγματος προς ανάλυση. 

 Ενίσχυση πολλαπλών αλληλουχίων-στόχων συγχρόνως μέσω της τεχνικής της πολλαπλής PCR. 

Για το σκοπό αυτό λαμβάνουν χώρα τέσσερις αντιδράσεις PCR. 

 Ηλεκτροφόρηση του παραγόμενου PCR προϊόντος. 

 Αλληλούχιση όλων των αντιδράσεων της πολλαπλής PCR στον αυτόματο γενετικό αναλυτή και 

στην συνέχεια ανάλυση των αποτελεσμάτων με κατάλληλο υπολογιστικό πρόγραμμα. 

 Εύρεση γονιδιακών αναδιατάξεων. 

 Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων με χρήση της PCR για την ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (long 

range PCR).  

 

 

 

4
o
C  

45sec  
45sec  

30sec   5min  
72

o
C  72

o
C    xoC  

94oC  94oC  

7min  

   35 

κύκλοι 

∞ 
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12.1. Επιλογή Εκκινητών για την QMPSF 

Κατά την μέθοδο της QMPSF λαμβάνουν χώρα 4 αντιδράσεις πολλαπλής PCR όπου ενισχύονται 

πολλαπλές αλληλουχίες - στόχοι συγχρόνως. Χρησιμοποιούνται χιμαιρικοί εκκινητές καθώς οι εκκινητές 

που χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται ως χιμαιρικοί, καθώς έχει επεκταθεί το 5΄ άκρο τους κατά 10 

νουκλεοτίδια. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται χιμαιρικοί εκκινητές είναι η παραγωγή όσο το 

δυνατό ομοιογενών θερμοκρασιών επαναδιάταξης (Τa) μετά το δεύτερο κύκλο της πολλαπλής PCR, ενώ 

επιπλέον είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν οι συγκεντρώσεις των εκκινητών προκειμένου να είναι 

παρόμοιες μεταξύ τους και έτσι τα επίπεδα φθορισμού να είναι επίσης παρόμοια.  

Ως αλληλουχία αναφοράς χρησιμοποιείται ένα τμήμα του εξονίου 14 του MLH1 (C2) που 

χρησιμεύει στην σύγκριση της έντασης φθορισμού των εξεταζόμενων δειγμάτων της ίδιας αντίδρασης.   

 Στον πίνακα 14 παρουσιάζονται οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε αντίδραση PCR, το 

μέγεθος αυτών καθώς και η τελική τους συγκεντρωση στην αντίδραση.  
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πολλαπλή 

αντίδραση 
εξόνιο πρόσθιος εκκινητής* ανάστροφος εκκινητής**

μέγεθος    

προϊόντος (bp)

τελική συγκ/ση 

εκκινητών (μΜ)

C2 ATTTTTTGTTTTGCAGTTCTCC GTAGTAGCTCTGCTTGTTCACACA 183 0,3

NBR2 CCCCCCCAACAATCCTTA CATAAAGTGCCTGCCCTCTA 214 0,8

1 + 2 GATCCATTTGCGCCATTGA GGGTAGGTGGTGGTAGCCT 259 0,5

16 TGTAATTCAACATTCATCGTTGT TGCATTATACCCAGCAGTATCA 278 0,8

C2 ATTTTTTGTTTTGCAGTTCTCC GTAGTAGCTCTGCTTGTTCACACA 183 0,3

3 ATTCTCTGCTGTATTCTCAGTTCCT ACTTACTTGCAAAATATGTGGTCA 264 0,6

6 GGAGCCTACAAGAAAGTACGAGA CCTAGACTAAAAGGTCTTATCACCA 217 0,6

10 TGGTCAGCTTTCTGTAATCG AGATTTTGTGGGTTGTAAAGG 319 0,3

17 TTCCAGGACACGTGTAGAACG TTATGCAGCAGATGCAAGGT 279 0,6

22 TTAAAATCCATACCCCTACTA GGGGCATCCATAGGGAC 353 0,3

24 GACCCTGGAGTCGATTGAT GGGACCCTTGCATAGCC 392 0,3

C2 ATTTTTTGTTTTGCAGTTCTCC GTAGTAGCTCTGCTTGTTCACACA 183 0,3

5 CAGCATCCAAAAACAATTAGG GAATGGTTTTTATAGGAACGCTA 363 0,6

9 GAAGATACCGTTAATAAGGCAA TCTATACACCAAATCCCAAGTC 225 0,3

11a TGATTTGAACACCACTGAGA CCGCCTATCATTACATGTTT 285 0,9

12 TTCACACAGCTAGGACGT GAATGTGGGATACATACTAC 419 0,3

13 GCAGGAAATGGCTGAACTA GTGCTGAGCAAGGATCATA 267 0,6

15 GTTTCATTTATGCTTTGGCTG TGTCCTTTGGAGCAGAGAGA 207 0,3

19 TGCTCTTTTGTGAATCGCTG TGGTCTTGAACTCCCGACAT 382 0,3

20 CCTGAATGCCTTAAATATGACG AACCTGTGTGAAAGTATCTAGC 334 0,3

C2 ATTTTTTGTTTTGCAGTTCTCC GTAGTAGCTCTGCTTGTTCACACA 183 0,2

7 CTAACTGCAAACATAATGTTTTCC GTCTTTTGGCACGGTTTCT 166 0,3

8 ACAAAGCAGCGGATACAACC TAACTCACCATAGGGCTCATAAA 210 0,3

11b ACAGTCGGGAAACAAGCATAG TGACCAACCACAGGAAAGC 306 0,3

14 AACCAATTTGTGTATCATAGATTGA TTACCTTTCCACTCCTGGTTCT 265 0,4

18 TCAACTTCTAATCCTTTGAGTGTTT GTAAAAATGCAATTCTGAGGTGT 193 0,6

21 CAACATGCCCACAGGTAAGA GAGAAGGGGGACAAGGTATAGT 237 0,2

23 CAATTGTGGTTGTGCAGTTCTCC CACCCCATGGAAACAGTTCA 273 0,2

QMPSF

1

2

3

4

*  Ο πρόσθιος εκκινητής είναι σημασμένος στο 5΄- άκρο με την φθορίζουσα χρωστική 6 - FAM και έχει 

επεκταθεί το 5΄άκρο του με την προσθήκη της αλληλουχίας CGTTAGATAG.  

**  Ο ανάστροφος εκκινητής επεκτείνεται στο 5΄ άκρο του με την αλληλουχία GATAGGGTTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 14. Αλληλουχίες και τελικές συγκεντρώσεις των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην πολλαπλή PCR 
για την τεχνική QMPSF. Ως C2 αναγράφεται το τμήμα του εξονίου 14 του γονιδίου MLH1, που είναι το γονίδιο 
αναφοράς. NBR2 είναι ο υποκινητής του γονιδίου BRCA1. 
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12.2. Πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης για την τεχνική QMPSF 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της "Εισαγωγής" η συγκεκριμένη τεχνική στηρίζεται στην 

ενίσχυση συγχρόνως πολλών αλληλουχιών - στόχων σε συνθήκες που επιδέχονται την γρήγορη, 

φερέγγυα και ποσοτική σύγκριση του φθορισμού κάθε τμήματος DNA που ενισχύεται στα εξεταζόμενα 

δείγματα και στα δείγματα αναφοράς [222] (παράγραφος 7.1). 

 Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία τεσσάρων δiαφορετικών 

αντιδράσεων πολλαπλής PCR προκειμένου να ενιχυθούν τα διαφορετικά εξόνια του υπο μελέτη 

γονιδίου δηλαδή του BRCA1.  

 

Υλικά: 

• Ampli Taq Gold πολυμεράση, Applied Biosystems 

• 10x ρυθμιστικό διάλυμα για το ένζυμο (Ampli Taq Gold πολυμεράση), Applied Biosystems 

• Δεοξυνουκλεοτίδια (dNTP), Invitrogen 

• Εκκινητές, MWG Biotech AG 

• DMSO, Sigma 

 

Οργανολογία: 

Θερμοκυκλοποιητής TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™, TAKARA BIO INC. 

 

Μεθοδολογία: 

• Πολλαπλή Αντίδραση 1 

 

Κατά την πολλαπλή αντίδραση 1 αναμιγνύονται τα υλικά που παρατίθονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Αντιδραστήριο 
Αρχική 

συγκέντρωση 
Όγκος 

Τελική 

συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα II 10x 2.5 μl 1x 

dNTPs 10 mM 0.4 μl 0.16 μM 

MgCl2 25mM 5 μl 1.2 mM 

DMSO  100% 1.9 μl 7.5% 

AmpliTaq Gold® DNA 

πολυμεράση (Applied 

Biosystems) 

5 U/μl 0.2 μl 1.0 U 

DNA 150 ng/μl 1.0 μl 150 ng 

Η2Ο  5.9 μl  

Μίγμα εκκινητών - 8.1 μl - 
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μίγμα εκκινητών 

(εξόνιο)

αρχική  

συγκέντρωση (μΜ)

τελική 

συγκέντρωση (μΜ)

προστιθέμενος  

όγκος (μL)

NBR2 7.5 0.8 2.7

16 7.5 0.8 2.7

1 + 2 7.5 0.5 1.7

C2 7.5 0.3 1

 

Το μίγμα εκκινητών της πολλαπλής αντίδρασης 1 εμπεριέχει εκκινητές που ενισχύουν τα ακόλουθα 

τμήματα της αντίδρασης 1 (πίνακας 15): 

Πίνακας 15. Μίγμα εκκινητών για την αντίδραση 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια τα δείγματα μεταφέρονται στον θερμικό κυκλοποιητή, ο οποίος βρίσκεται ήδη 

στην θερμοκρασία αποδιάταξης προκειμένου να ξεκινήσει η ενίσχυση. Το παρακάτω πρόγραμμα PCR 

αποτελεί το πρόγραμμα που ακολουθείται στην πολλαπλή αντίδραση 1.  

 

 

 

 

 

Το DMSO προστίθεται στην αντίδραση της πολλαπλής PCR λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 

των εξονίων 1Α και 1Β σε βασεις GC (60%).  

• Πολλαπλή Αντίδραση 2 και 3 

Για τις πολλαπλές αντιδράσεις 2 και 3 αναμιγνύονται τα αντιδραστήρια φαίνονται παρακάτω.  

 

 

 

 

 

20 sec  
25 sec  

15 sec  4 min  72oC

  

 5 min  

50oC  
94oC  94oC  

25 

κύκλοι 

κύκλοι 
72oC  
30 min  

4oC  
∞ 
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μίγμα εκκινητών 

(εξόνιο)

αρχική  

συγκέντρωση (μΜ)

τελική 

συγκέντρωση (μΜ)

προστιθέμενος  

όγκος (μL)

3 7.5 0.6 2

6 7.5 0.6 2

10 7.5 0.3 1

17 7.5 0.6 2

22 7.5 0.3 1

24 7.5 0.3 1

C2 7.5 0.3 1

μίγμα εκκινητών 

(εξόνιο)

αρχική  

συγκέντρωση (μΜ)

τελική 

συγκέντρωση (μΜ)

προστιθέμενος  

όγκος (μL)

5 7.5 0.6 2

9 7.5 0.3 1

11a 7.5 0.9 3

12 7.5 0.3 1

13 7.5 0.6 2

15 7.5 0.3 1

19 7.5 0.3 1

20 7.5 0.3 1

C2 7.5 0.3 1

Αντιδραστήριο 
Αρχική 

συγκέντρωση 
Όγκος 

Τελική 

συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα  10x 2.5 μl 1x 

dNTPs 10 mM 0.5 μl 0.2 μM 

MgCl2 50 mM 2 μl 4 mM 

Taq DNA πολυμεράση 

(Invitrogen) 
5 U/μl 0.25 μl 1.25 U 

DNA 150 ng/μl 1.0 μl 150 ng 

Η2Ο  13.9 μl  

Μίγμα εκκινητών - x μl - 

 

Για τις πολλαπλές αντιδράσεις 2 και 3 χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι εκκινητές (πίνακες 16 και 17). 

 

Πίνακας 16. Μίγμα εκκινητών για την αντίδραση 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 17. Μίγμα εκκινητών για την αντίδραση 3. 
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μίγμα εκκινητών 

(εξόνιο)

αρχική  

συγκέντρωση (μΜ)

τελική 

συγκέντρωση (μΜ)

προστιθέμενος  

όγκος (μL)

7 7.5 0.3 1

8 7.5 0.3 1

11b 7.5 0.3 1

14 7.5 0.4 1.35

18 7.5 0.6 2

21 7.5 0.2 0.7

23 7.5 0.2 0.7

C2 7.5 0.3 0.7

• Πολλαπλή Αντίδραση 4 

Για την πολλαπλή αντίδραση 4 αναμιγνύονται τα παρακάτω αντιδραστήρια.  

Αντιδραστήριο 
Αρχική 

συγκέντρωση 
Όγκος 

Τελική 

συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα II 10x 2.5 μl 1x 

dNTPs 10 mM 0.5 μl 0.2 μM 

MgCl2 25 mM 5 μl 5 mM 

AmpliTaq Gold® DNA 

πολυμεράση (Applied 

Biosystems) 

5 U/μl 0.25 μl 1.25 U 

DNA 150 ng/μl 1.0 μl 150 ng 

Η2Ο  7.3 μl  

Μίγμα εκκινητών - 8.45 μl - 

 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των τμημάτων της πολλαπλής αντίδρασης 4 
φαίνονται στον πίνακα 18.  

 

Πίνακας 18. Μίγμα εκκινητών για την αντίδραση 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρωτόκολλο κυκλοποίησης που ακολουθείται στις πολλαπλές αντιδράσεις 2, 3 και 4 παρουσιάζεται 

παρακάτω.  
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12.3. Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 

 Η διαδικασία της ηλεκτροφόρησης στην τεχνική QMPSF είναι ακριβώς ίδια με αυτήν που 

περιγράφεται στην παράγραφο 10.8. 

 

12.4. Ανάλυση των προϊόντων της τεχνικής της πολλαπλής και ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της 

πολυμεράσης μικρών  φθοριζόντων τμημάτων 

Υλικά: 

• Προϊόν της πολλαπλής αντίδρασης πολυμεράσης 

• Hi-Di™ Formamide, Applied Biosystems 

• Μίγμα τμημάτων DNA γνωστού μεγέθους (GeneScan® size standard ROX-500), Αpplied 

Biosystems 

• Πολυμερές POP-7™, Applied Biosystems 

 

Οργανολογία: 

Αυτόματος γενετικός αναλυτής, ABI PRISM 3130XL genetic analyzer, Applied Biosystems  

 

Μεθοδολογία: 

Κατά την αλληλούχιση των προϊόντων της πολλαπλής PCR προστίθεται 1μL προϊόντος σε 0.25μL 

μίγματος τμημάτων DNA γνωστού μεγέθους και 13.5 μL φορμαμιδίου. Το μίγμα αποδιατάσσεται για 5 

λεπτά στους 95οC και ακολούθως εισάγεται σε ειδική θέση του γενετικού αναλυτή για αλληλούχιση. Τα 

αποτελέσματα της αλληλούχισης ανλύονται με το ειδικό πρόγραμμα GeneScan™ 3.1 (Applied 

Biosystems). 

Τα μικρά φθορίζοντα τμήματα που χρησιμοποιούμε στην τεχνική της QMPSF προσφέρουν πολλά 

πλεονεκτήματα καθώς μπορούν να ενισχυθούν γρηγορότερα και επιπλέον κατά την ηλεκτροφόρηση 

διαχωρίζονται επίσης σε μικρό χρονικό διαστημα. Παράλληλα, κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

οι κορυφές που παιρνουμε είναι πιο "καθαρές".  

 

 

40 sec  
1 min  

30 sec  4 min  72
o
C

  

 5 min  

56oC  
94oC  94oC  

24 

κύκλοι 

κύκλοι 
72oC  
30 min  

4oC  
∞ 



| 93  

 

13. Πολλαπλή ενίσχυση τμημάτων DNA εξαρτώμενη από τη σύνδεση ιχνηθετών 

(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, MLPA) 

 

Προκειμένου να μελετήσουμε την συνεισφορά των γονιδιακών αναδιατάξεων του γονιδίου 

BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων 

εξαρτώμενη από τη σύνδεση ιχνηθετών (MLPA). Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε στο γονίδιο BRCA1, στην  

περίπτωση που απαιτούνταν επιβαίωση των αποτελεσμάτων της QMPSF.  

Η πειραματική διαδικασία της μεθόδου αυτής περιλαμβάνει : 

 

 Απομόνωση DNA του δείγματος προς ανάλυση. 

 Αποδιάξη του δίκλωνου DNA και υβριδοποίηση με την χρήση κατάλληλων ζευγών εκκινητών. 

 Αντίδραση σύνδεση (ligation). 

 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης για την ενίσχυση των κατάλληλων αλληλουχιών. 

 Αλληλούχιση εξεταζόμενων δειγμάτων και ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού.  

 

13.1. Γονίδιο BRCA2 

Για την μελέτη των γονιδιακών αναδιατάξεων στο BRCA2 με την τεχνική MLPA έγινε χρήση 

μίγματος 44 ιχνηθετών (SALSA MLPA KIT P045-B2 BRCA2/CHEK2, MRC-Holland) τα χαρακτηριστικά των 

οποίων παρατίθενται στον πίνακα 19.  

 

Πίνακας 19. Θέση των ιχνηθετών στο χρωμόσωμα και μέγεθος του PCR προϊόντος. 

          

  
ιχνηθέτης χρωμοσωμική θέση 

μέγεθος  

προϊόντος (nt*)   

  αναφοράς χρωμόσωμα 5q31 130   

  BRCA2 εξόνιο 1, υποκινητής 136   

  BRCA2 εξόνιο 1, υποκινητής 148   

  BRCA2 εξόνιο 14 154   

   γονίδιο FRY 20 Kb ανοδικά του BRCA2 161   

  BRCA2 εξόνιο 2 166   
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BRCA2 

BRCA2 ιντρόνιο 3 a                                    

(108 nt καθοδικά του εξονίου 3) 
170 

  

  BRCA2 εξόνιο 3 177   

  αναφοράς χρωμόσωμα 4q35 184   

  BRCA2 εξόνιο 23 191   

  BRCA2 εξόνιο 4 198   

  BRCA2 εξόνιο 7 202   

  αναφοράς χρωμόσωμα 12q23 211   

  
BRCA2 

BRCA2 ιντρόνιο 7                                   

(264 nt ανοδικά του εξονίου 8) 
220 

  

  BRCA2 εξόνιο 9 229   

  αναφοράς χρωμόσωμα 2q13 238   

  BRCA2 εξόνιο 10 247   

  BRCA2 αρχή εξονίου 11 b 256   

  CHEK2 υποκινητής 265   

  BRCA2 τέλος εξονίου 11  274   

  
BRCA2 

BRCA2 ιντρόνιο 11                               

(183 nt ανοδικά του εξονίου 12) 
283 

  

  αναφοράς χρωμόσωμα 12q13 292   

  BRCA2 εξόνιο 13 302   

  BRCA2 εξόνιο 5 310   

  BRCA2 εξόνιο 27 318   

  BRCA2 εξόνιο 15 337   

  BRCA2 εξόνιο 16 337   

  BRCA2 εξόνιο 6 346   

  BRCA2 εξόνιο 17 355   
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  BRCA2 εξόνιο 18 364   

  αναφοράς χρωμόσωμα 11q23 373   

  BRCA2 εξόνιο 19 382   

  BRCA2 εξόνιο 20 382   

  CHEK2 εξόνιο 9 401   

  BRCA2 εξόνιο 21 409   

  BRCA2 εξόνιο 22 418   

  αναφοράς χρωμόσωμα 11q12 427   

  BRCA2 εξόνιο 24 436   

  BRCA2 εξόνιο 25 445   

  γονίδιο CG018 9 Kb καθοδικά του BRCA2 454   

  BRCA2 εξόνιο 26 463   

  BRCA2 εξόνιο 27 475   

  αναφοράς χρωμόσωμα 2q32 486   

  CHEK2 ειδικός για την 1100delC 493   

          

 

*  nt = νουκλεοτίδια (nucleotides) 
a Η σύνδεση του ιχνηθέτη για το εξόνιο 3 του BRCA2, δε είναι δυνατόν να επιτευχθεί παρουσία της μετάλλαξης 

504del_5068inCCAT. Για αυτό το λόγο το σήμα φθορισμού, στις περιπτώσεις αυτές, μειώνεται κατά 50% σε σχέση 

με το φυσιολογικό. 
b Η ύπαρξη του πολυμορφισμού 2192C>G (p.Pro655Arg) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του σήματος 

φθορισμού του ιχνηθέτη για το εξόνιο 11 και ως εκ τούτου να οδηγήσει σε λάθος αποτέλεσμα. 

 

13.2. Γονίδιο BRCA1 

Αντίστοιχα, για την μελέτη των γονιδιακών αναδιατάξεων του γονιδίου BRCA1 με την μέθοδο 

της MLPA έγινε χρήση μίγματος 35 ιχνηθετών (SALSA MLPA KIT P087-Β1 BRCA1, MRC-Holland) τα 

χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθονται στον πίνακα 20. Επιπλέον, το μίγμα των ιχνηθετών περιέχει 

και εννιά αλληλουχίες αναφοράς: 4 τμήματα ελέγχου της ποσότητας του DNA (DNA Quantity 

fragments, Q-fragments) μεγέθους 64, 70, 76 και 82 nt αντίστοιχα, 3 τμήματα τα οποία ελέγχουν την 

αποδιάταξη του DNA (DNA denaturation control fragments, D-fragments) με μέγεθος 88, 92 και 96 nt, 1 
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τμήμα του χρωμόσωματος Χ με μέγεθος 100 nt και τέλος 1 τμήμα για το χρωμόσωμα Y με μέγεθος 105 

nt.  

 

Πίνακας 20. Χρωμοσωμική θέση των ιχνηθετών και μέγεθος προϊόντος που ενισχύεται με PCR. 

          

  
ιχνηθέτης χρωμοσωμική θέση 

μέγεθος  

προϊόντος (nt)   

  αναφοράς χρωμόσωμα 5q31 127   

  αναφοράς χρωμόσωμα 6p22 136   

  BRCA1 εξόνιο 1A 148   

  BRCA1 εξόνιο 1B 157   

  BRCA1 εξόνιο 2 166   

  BRCA1 εξόνιο 3 175   

  BRCA1 εξόνιο 5 184   

  αναφοράς χρωμόσωμα 7q31 198   

  BRCA1 εξόνιο 6 208   

  BRCA1 εξόνιο 7 216   

  BRCA1 εξόνιο 8 226   

  BRCA1 εξόνιο 9 236   

  BRCA1 εξόνιο 10 244   

  αναφοράς χρωμόσωμα 2q13 256   

  BRCA1 εξόνιο 11 266   

  BRCA1 εξόνιο 11 277   

  BRCA1 εξόνιο 12 285   

  BRCA1 εξόνιο 13 295   

  BRCA1 εξόνιο 14 305   
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  αναφοράς χρωμόσωμα 12p12 316   

  BRCA1 εξόνιο 15 328   

  BRCA1 εξόνιο 16 337   

  BRCA1 εξόνιο 17 346   

  BRCA1 εξόνιο 18 355   

  BRCA1 εξόνιο 19 364   

  αναφοράς χρωμόσωμα 4q26 374   

  BRCA1 εξόνιο 20 389   

  BRCA1 εξόνιο 21 399   

  BRCA1 εξόνιο 22 407   

  BRCA1 εξόνιο 23 415   

  BRCA1 εξόνιο 24 427   

  αναφοράς χρωμόσωμα 11p13 436   

  αναφοράς χρωμόσωμα 17q11 445   

  αναφοράς χρωμόσωμα 3p21 454   

  
BRCA1 

ιντρόνιο 13                                     

(159 nt καθοδικά του εξονίου 

13) 

463 

  

          

 

 

Τα χαρακτηριστικά των ιχνηθετών που χρησιμοποιούνται στην τεχνική MLPA® είναι τα 

ακόλουθα: 

• Η αλληλουχία υβριδισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 21 νουκλεοτιδίων και οι 

αλληλουχίες αυτές να βρίσκονται κοντά η μία την άλλη.  

• Η αλληλουχία υβριδισμού θα πρέπει να είναι αποκλειστική για τον κάθε ιχνηθέτη. 

• Το PCR προϊόν του κάθε ιχνηθέτη να είναι συγκεκριμένου μεγέθους.  
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• Η αλληλουχία της θέσης σύνδεσης του ιχνηθέτη θα πρέπει να μην έχει ομολογία με 

αλληλουχίες στόχους των υπόλοιπων ιχνηθετών. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει για να μην 

έχουμε μη ειδικό υβριδισμό του ιχνηθέτη στη θέση αναγνώρισης - σύνδεσης.  

• Οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στην αλληλουχία πρόσδεσης του ιχνηθέτη θα πρέπει 

να παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα στις βάσεις ΑΤ και CG αντίστοιχα προκειμένου να 

έχουμε μεγαλύτερη ειδικότητα σύνδεσης.  

Ένας τυπικός MLPA® ιχνηθέτης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

Σχήμα 12. Τυπικός MLPA® ιχνηθέτης  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13.3. Τεχνική της πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων DNA μέσω ιχνηθετών (MLPA®) 

  

Υλικά: 

• SALSA MLPA® KIT P045-B2 BRCA2/CHEK2, MRC-Holland 

• SALSA MLPA® KIT P087-B1 BRCA1, MRC-Holland 

• Διάλυμα ΤΕ pH 8.0 

 

Οργανολογία: 

• Θερμοκυκλοποιητής Veriti, Applied Biosystems 

 

Μήκος ιχνηθέτη MLPA®:  115-120bp 

Μέγεθος ολιγονουκλεοτιδίου: 55-60bp 

πρώτο νουκλεοτίδιο 

μετά τον εκκινητή: C 

το πρώτο νουκλεοτίδιο 

μετά τον εκκινητή: Τ περιοχή πλούσια σε ΑΤ 

στην αλληλουχία-στόχο 

περιοχή πλούσια σε GC στην αλληλουχία-στόχο 
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Μεθοδολογία: 

Αρχικά πραγματοποιείται η υβριδοποιήση των ιχνηθετών με τις αλληλουχίες - στόχους, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας κατασκευής. Έτσι, 500ng DNA προσθέτονται σε 5μL 

διαλύματος ΤΕ και ακολουθεί η αποδιάταξη του μίγματος για 5 λεπτά στους 98οC. Στη συνέχεια η 

θερμοκρασία των δειγμάτων πέφτει στους 25οC. Αφού πέσει η θερμοκρασία των δειγμάτων 

προστίθεται 1.5μl ρυθμιστικού διαλύματος MLPA και 1.5μl από το μίγμα των ανιχνευτών. Στη συνέχεια 

τα δείγματα τοποθετούνται στον θερμικό κυκλοποιητή και παραμένουν για 16 έως 18 ώρες 

τουλάχιστον στους 60οC. Παρακάτω δίνεται το πρόγραμμα της αντίδρασης υβριδισμού που 

ακολουθείται.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Το βασικό στοιχείο που κάνει την τεχνική MLPA να υπερτερεί σε σχέση με άλλες μεθόδους οφείλεται 

ουσιαστικά στην ύπαρξη των ιχνηθετών. Αυτοί οι ιχνηθέτες συνίστανται από δύο διαφορετικά 

ολιγονουκλεοτίδια, όπου καθένα από αυτά εμπεριέχει μία αλληλουχία του εκκινητή και μία 

αλληλουχία υβριδισμού συμπληρωματική της αλληλουχίας - στόχου. Oι ιχνηθέτες είναι 2 ειδών. Το 

πρώτο αφορά ιχνηθέτες που αποτελούνται από ένα συνθετικό και ένα M-13 ολιγονουκλεοτίδιο και τα 

προϊόντα τους είναι μεγέθους 130 - 481 νουκλεοτιδίων, και το δεύτερο αφορά ιχνηθέτες που 

αποτελούνται από δύο συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια και τα προϊόντα τους είναι μεγέθους 94 - 130 

νουκλεοτιδίων. Αυτό το είδος ιχνηθετών δεν φέρει την αλληλουχία stuffer. Οι ιχνηθέτες έχουν 

σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα προϊόντα της αντίδρασης να είναι διαφορετικού μεγέθους. Ο 

υβριδισμός πραγματοποιείται σε ειδικές περιοχές που βρίσκονται δίπλα η μία στην άλλη στην 

αλληλουχία - στόχο.  Μόνο όταν πραγματοποιηθεί ο υβριδισμός των ιχνηθετών λαμβάνει χώρα η 

αντίδραση σύνδεσης και μόνο για τους ιχνηθέτες που έχουν υβριδιστεί. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

ενίσχυση των ιχνηθετών με την τεχνική της PCR. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αντίδραση σύνδεσης 

παρουσιάζει μεγάλη ειδικότητα και επομένως μπορεί να διακρίνει αλληλουχίες που διαφέρουν ακόμα 

και κατά 1 νουκλεοτίδιο. Επιπλέον, ένας εκ των δύο εκκινητών έχει μία φθορίζουσα χρωστική 

προκειμένου να είναι δυνατή η  ανίχνευση της ενίσχυσης των προϊόντων του ιχνηθέτη.  

98
o
C  95

o
C  

25oC  

pause  

1 min  5 min 60
o
C  

16 – 18 

hours 
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Εικόνα 5. Το στάδιο της αποδιάταξης και του υβριδισμού.  

 

 

Στο δεύτερο στάδιο της τεχνικής MLPA λαμβάνει χώρα η αντίδραση σύνδεσης (ligation). Στο 

στάδιο αυτό, τα δύο μέρη κάθε ιχνηθέτη υβριδοποιούνται με την αλληλουχία - στόχο και συνδέονται 

με τη βοήθεια θερμοσταθερής λιγάσης (σχήμα 13). Ο θερμικός κυκλοποιητής ρυθμίζεται στην 

θερμοκρασία των 54οC, και στα δείγματα πραγματοποιείται προσθήκη 3μl ρυθμιστικό διαλύμα 

λιγάσης-65Α, 3μl ρυθμιστικό διαλύμα λιγάσης-65Β καθώς και 25μl αποσταγμένο νερό. Τελευταία 

προστίθεται 1μl θερμοσταθερή λιγάσης-65. Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα του 

θερμοκυκλοποιείται που ακολουθείται για αυτό το στάδιο της αντίδρασης.  

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 13. Στο στάδιο της αντίδρασης σύνδεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το επόμενο στάδιο της τεχνικής MLPA περιλαμβάνει την ενίσχυση των τμημάτων με την 

βοήθεια της PCR. Για το στάδιο αυτό θα πρέπει αρχικά να απενεργοποιηθεί η θερμοσταθερή λιγάση-

65. Για το σκοπό αυτό τα δείγματα αρχικά θερμαίνονται για 5 λεπτά στους 95οC. Στη συνέχεια 10μl από 

το προϊόν της αντίδρασης σύνδεσης μεταφέρονται σε καινούριο σωληνάριο των 200μl και ακολουθεί η 

54ο C 54ο C 

15o C   pause  15 min  

60ο C 

98o C  

5 min  

pause  

θερμοσταθερή λιγάση θερμοσταθερή λιγάση 

αλληλουχία-στόχος Α αλληλουχία-στόχος Β 
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προσθήκη 4μl ρυθμιστικό διάλυμα PCR και 26μl αποσταγμένο νερό. Τα δείγματα τοποθετούνται και 

πάλι στον θερμικό κυκλοποιητή στους 60οC και επιπλέον προστίθενται 2μl SALSA εκκινητές PCR, 2μl 

SALSA ρυθμιστικό διάλυμα για το ένζυμο, 5.5μl αποσταγμένο νερό και 0.5μl SALSA πολυμεράση. Οι 

εκκινητές που χρησιμοποιούνται για την αντίδραση PCR universal, όπου ο ένας είναι σημασμένος, ενώ 

ο άλλος δεν είναι. Τόσο ο σημασμένος όσο και ο μη σημασμένος εκκινητής φέρει αλληλουχία 

συμπληρωματική της αλληλουχίας των MLPA® ιχνηθετών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο κάθε 

ιχνηθέτης είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε κατά την ανάλυση των προϊόντων της PCR στον γενετικό 

αναλυτή, αυτά να διαχωρίζονται βάσει του μεγέθους τους (σχήμα 14). Παρακάτω παρατίθεται το 

πρόγραμμα του θερμικού κυκλοποιητή που ακολουθείται στο στάδιο αυτό.  

 

 

  

 

 

Σχήμα 14. Ενίσχυση των τμημάτων DNA στα οποία έχουν προσδεθεί οι ιχνηθέτες με τη χρήση universal εκκινητών 

Χ και Υ.  

 

 

13.4. Ανάλυση των προϊόντων της τεχνικής της πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων DNA μέσω ιχνηθετών 

 

Υλικά: 

• Προϊόν της πολλαπλής αντίδρασης πολυμεράσης MLPA 

• Hi-Di™ Formamide, Applied Biosystems 

• Μίγμα τμημάτων DNA γνωστού μεγέθους (GeneScan® size standard ROX-500), Αpplied 

Biosystems 

• Πολυμερές POP-7, Applied Biosystems 

 

Οργανολογία: 

Αυτόματος γενετικός αναλυτής, ABI PRISM 3130XL genetic analyzer, Applied Biosystems  

 

Μεθοδολογία: 

Για την ανάλυση των δειγμάτων που παρήχθησαν με την τεχνική MLPA χρησιμοποιείται 1μL 

του προϊόντος της πολλαπλής PCR στο οποίο προστίθεται 0.25μL από το μίγμα τμημάτων DNA γνωστού 

μεγέθους και 13.5μL φορμαμίδιο. Στη συνέχεια τα δείγματα αποδιατάσσονται για 5 λεπτά στους 95οC 

pause  8oC  
60oC  

30 sec  
60 sec  

30 sec  
72oC  72oC  

20 min  

35 

κύκλοι 

60oC  
95oC  

∞ 
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ενώ ακολουθεί η μεταφορά τους σε ειδική θέση του γενετικού αναλυτή, προκείμενου να 

ηλεκτροφορηθούν τα δείγματα και να διαχωριστούν τα προϊόντα.  Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιείται με την χρήση κατάλληλου προγράμματος (GeneScan™ 3.1). Στο σχήμα 15 

παρουσιάζεται ένα χρωματογράφημα που λαμβάνεται με την μέθοδο MLPA.  

 

Σχήμα 15. Χρωματογράφημα της αντίδρασης MLPA® του γονιδίου BRCA1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο δείγμα φέρει έλλειψη κάποιου εξονίου παρατηρείται 

μείωση 35 - 50% του σήματος (κορυφή) του εν λόγω εξονίου. Το σήμα του κάθε ιχνηθέτη καθορίζεται 

από τη διαίρεση του εύρους κάθε κορυφής με το συνολικό εύρος των κορυφών του δείγματος. 

Ακολουθεί η κανονικοποιήση του εύρους του ιχνηθέτη σύμφωνα με την τιμή του δείγματος αναφοράς.  

 

14. Ανάλυση απλοτύπου – Χαρακτηρισμός ιδρυτικών μεταλλάξεων 
 

Προκειμένου να μελετηθεί ο απλότυπος και χαρακτηριστούν συγκεκριμένες μεταλλάξεις ως 

ιδρυτικές εφαρμόστηκε η τεχνική των επαναλήψεων του μικροδορυφορικού DNA (microsatellite 

repeats). H συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε για να  επιβεβαιωθεί ότι η απαλοιφή των εξονίων 23 

και 24 του BRCA1 συνιστά ιδρυτική μετάλλαξη στους Έλληνες.  

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δέκα δείκτες μικροδορυφορικών επαναλήψεων 

(microsatellite markers), οι οποίοι βρίσκοταν κατά μήκος του γονιδίου BRCA1 (D17S1323, D17S1322, 

D17S855) αλλά και κάποιοι δείκτες που βρίσκοταν σε πιο απομακρυσμένες θέσεις του χρωμόσωματος 

17 (D17S579, D17S1861, D17S951, D17S1801, D17S1299, D17S800, D17S250) (σχήμα 16).  
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δείκτης

τύπος 

επαναλαμβανόμενης 

αλληλουχίας

πρόσθιος εκκινητής ανάστροφος εκκινητής

μέγεθος 

προϊόντος 

PCR (bp)
D17S579 δινουκλεοτίδιο FAM  -  AGTCCTGTAGACAAAACCTG CAGTTTCATACCAAGTTCCT 109 - 133

D17S1861 δινουκλεοτίδιο HEX - AGGGGCAGCAGTCCTGTA ACATCATCCTGAAATCTAATGGG 92 - 112

D17S951 δινουκλεοτίδιο TAMRA - GGCCTCCCAAACTGCTT TCTACCCCGATGAGCCA 170 - 188

D17S1323 δινουκλεοτίδιο FAM - TAGGAGATGGATTATTGGTG AAGAACTTTGCAATGAGTG 147 - 163

D17S1322 τρινουκλεοτίδιο FAM - CTAGCCTGGGCAACAAACGA CGAGGAAGCAGGAATGGAAC 115 - 139

D17S855 δινουκλεοτίδιο FAM - GGATGGCCTTTTAGAAAGTGG ACACAGACTTGTCCTACTGCC 141 - 155

D17S1801 δινουκλεοτίδιο HEX - ATCCTCCCACCTCAGC ATGAAAAATGAAATTACAAACAATC 231 - 247

D17S1299 τετρανουκλεοτίδιο FAM - TAGCACTTGAGCACACATGG GTGCATTATGGGGACCATTA 184 - 212

D17S800 δινουκλεοτίδιο FAM - GGTCTCATCCATCAGGTTTT ATAGACTGTGTACTGGGCATTGA 168 - 178

D17S250 δινουκλεοτίδιο FAM - GGAAGAATCAAATAGACAAT GCTGGCCATATATATATTTAAACC 147 - 169

Σχήμα 16. Η σειρά των δεικτών μικροδορυφορικού DNA που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη και οι 

αποστάσεις μεταξύ τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τους εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των τμημάτων DNA που 

εμπεριέχουν τις αλληλουχίες του μικροδορυφορικού DNA συμβουλευτήκαμε την Genome Database 

(http://gdbwww.gdb.org). Χαρακτηριστικό των εκκινητών αυτών είναι ότι οι πρόσθιοι εκκινητές φέρουν 

μια φθορίζουσα ομάδα στο 5’ άκρο τους (TAMRA, HEX, 6-FAM) κάτι που δεν ισχύει και για τους 

ανάστροφους. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθονται τα χαρακτηριστικά των εκκινητών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την τεχνική αυτή.  

 

Πίνακας 21. Εκκινητές ενίσχυσης τμημάτων DNA που περιλαμβάνουν τις αλληλουχίες μικροδορυφορικού DNA. 

  

 

Κατά την πειραματική διαδικασία της ενίσχυσης πραγματοποιήθηκαν επτά αντιδράσεις PCR, οι οποίες 

και παρουσιάζονται στο πίνακα 22.  

 

 

http://gdbwww.gdb.org/
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αντίδραση δείκτης
αρχική 

συγκέντρωση (μΜ)

τελική 

συγκέντρωση (μΜ)

προστιθέμενος 

όγκος (μl)

πρόγραμμα  

PCR

D17S855 10 0.6 0.6

D17S800 10 0.6 0.6

D17S1323 10 0.6 0.6

D17S1322 10 0.8 0.8

D17S579 10 0.6 0.6

D17S250 10 1 1

4 D17S951 10 0.8 0.8

5 D17S1861 10 0.8 0.8

6 D17S1801 10 0.8 0.8

7 D17S1299 10 0.8 0.8

MICROSAT-51

1

2

3

M
IC

R
O

SA
TE

LL
IT

ES

Πίνακας 22. Πολλαπλές αντιδράσεις ενίσχυσης των πολύμορφικών δεικτών μικροδορυφορικού DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τελικό όγκο αντίδρασης αναμιγνύονται τα αντιδραστήρια που παρατίθενται ακολούθως.  

 

Αντιδραστήριο 
Αρχική 

συγκέντρωση 
Όγκος 

Τελική 

συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα  10x 1 μl 1x 

dNTPs 2.5 mM 0.4 μl 0.1 μM 

Πρόσθιος εκκινητής 10 μM x μl 0.3 – 0.5 μM 

Ανάστροφος εκκινητής 10 μM x μl 0.3 – 0.5 μM 

Taq πολυμεράση 5 U/μl 0.05 μl 0.025 U 

DNA 25 ng/μl 1.0 μl 50 ng 

Η2Ο  (7.55 – 2x) μl  

 

Τα προγράμματα του θερμοκυκλοποιητή που χρησιμοποήθηκαν για την τεχνική αυτά είναι τα 

παρακάτω:  

• Πρόγραμμα MICROSATELLITES 

 

 

 

 

 

 

• Πρόγραμμα MICROSAT-51 

 

 

 

 

1 min 
1 min 

1 min 5 min  72oC

  

 5 min  

55oC  
94oC  94oC  

35 

κύκλοι 

κύκλοι 
72oC  
45 min  

8oC  
∞ 

30 sec  
30 sec  

30 sec  5 min  72oC

  

 5 min  

51oC  
94

o
C  94

o
C  

35 

κύκλοι 

κύκλοι 
72oC  
30 min  

8oC  
∞ 
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Τα προϊόντα της PCR οδηγούνται στον αυτόματο γενετικό αναλυτή για διαχωρισμό. Ακολουθεί 

ανάλυση των αποτελεσμάτων με κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα (GeneScanTM 3.1, 

GeneMapperTM). Η αρίθμηση των αλληλομόρφων πραγματοποιείται βάσει του μεγέθους της 

επαναλαμβανόμενης αλληλουχίας μικροδορυφορικού DNA σε σχέση με την αρίθμηση που δίνεται από 

την Genome Database.  

 

 

15. Μαζική παράλληλη αλληλούχιση (Massive parallel sequencing) 
 

Η παραλληλη αλληλούχιση πολλών γονιδίων τόσο των περιοχών που κωδικοποιούνται, 

δηλαδή των εξονίων, όσο και των περιοχών που δεν κωδικοποιούνται καθώς επίσης και μεγάλων 

γονιδιακών αναδιατάξεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλληλούχισης 

επόμενης γενεάς. Η ανάλυση αυτή έλαβε χώρα στο εργαστήριο της Καθηγήτριας Mary-Claire King 

του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, στο Σιάτλ.  

Κατά την παράλληλη μαζική αλληλούχιση μελετήθηκαν συνολικά 21 γονιδία 

συμπεριλαμβανομένων και των BRCA1 και BRCA2. Αναλυτικότερα μελετήθηκαν τα BRCA1, 

BRCA2,CHEK2, PALB2, BRIP1, p53, PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, 

MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50 και RAD51C. 

Εν συντομία η διαδικασία της ανάλυσης αυτής περιλαμβάνει τη χρήση γενωμικού DNA 

ποσότητας 3μg. Στην συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία βιβλιοθήκης με ζευγαρωμένα άκρα στην 

οποία τα ενθέματα είναι μεγέθους 200 ζ.β. Ακολουθεί η ενίσχυση της βιβλιοθήκης προκείμενου να 

πολλαπλασιαστούν επαρκώς οι στοχευμένες περιοχές και συνέχεια έχει η αλληλούχιση στο 

γενετικό αναλυτή επόμενης γενεάς. Κατά την βιοπληροφορική ανάλυση των αλληλουχιών έγινε 

σύγκριση με το ανθρώπινο γονιδίωμα και στην συνέχεια αξιολογήθηκαν οι παραλλαγές οι οποίες 

ανιχνεύτηκαν ανάλογα με την επίδραση τους στο mRNA και την λειτουργία της πρωτεΐνης. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυση αυτή 

περιγράφετε στο σχήμα 17.  
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Σχήμα 17. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της πειραματικής διαδικασίας κατά την μαζική παράλληλη αλληλούχιση.  

 
 

 

 

16. Εξομική αλληλούχιση  

Κατά την εξομική αλληλούχιση το γενωμικό DNA  (~3μg) προς ανάλυση τμηματοποιείται 

τυχαία από τη συσκευή κατάτμησης του DNA Covaris και τα θραύσματά του μεγέθους 200 – 300 

ζ.β. επιλέγονται προκειμένου στην συνέχεια να συνδεθούν με ειδικούς προσαρμογείς. Το 

απομονωμένο DNA ενισχύεται με τη βοήθεια αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης μέσω 

σύνδεσης (ligation-mediated PCR (LM-PCR)), καθαρίζεται και υβριδοποιείται στην συστοιχία 

NimbleGen 2.1M προκείμενου να ενισχυθεί. Τα θραύσματα τα οποία δεν υβριδοποιούνται 

εκπλένονται και με αυτό τον τρόπο απομακρύνονται.  

Τα προϊόντα της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης μέσω σύνδεσης υπόκεινται σε 

ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (quantitative PCR, qPCR) για να υπολογισθεί το 

μέγεθος της ενίσχυσης. Κάθε βιβλιοθήκη στην συνέχεια τοποθετείται στην πλατφόρμα Hiseq2000, 
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και πραγματοποιείται αλληλούχιση υψηλής απόδοσης για κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά 

προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάθε δείγμα θα έχει το επιθυμητό fold-coverage. Τα 

ακατέργαστα αρχεία επεξεργάζονται στην συνέχεια από το λογισμικό της Illumina Software 1.7. 

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξομική αλληλούχιση και η οποία 

περιγράφεται σχηματικά παρακάτω πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Beijing Genomics 

Institute - BGI. 

 

 
 

 

 

 

17. Ασθενείς 
 

17.1. Ανάλυση γονιδίου BRCA1 

Η ανάλυση του γονιδίου BRCA1 πραγματοποιήθηκε σε 200 ασθενείς που είτε παρουσίαζαν 

βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό καρκίνο μαστού ή/και ωοθηκών, είτε νόσησαν σε νεαρή 

ηλικία (<45 ετών), είτε εμφάνισαν και τους δύο τύπους καρκίνου.   

Η συλλογή των δειγμάτων έγινε μέσω των ογκολογικών κλινικών με τις οποίες 

συνεργάζεται το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής στα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Μεταξά, 

Υγεία, Ιασώ, Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέσω της Ελληνικής Συνεργαζόμενης 
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Ογκολογικής Ομάδας (HeCOG) (Πρόεδρος Γ. Φούντζηλας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ). Στη 

συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας των ασθενών που ελέγχθηκαν για το γονίδιο BRCA1 (πίνακας 23). 

 

 

Πίνακας 23. Ιστορικό ασθενών που ελέγχθηκαν για την ύπαρξη γαμετικών μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA1 

  

  

α/α 
ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

  

950 BrCa 48y  3ple negative άγνωστο 

951 OvCa 38y  ορώδες θηλώδες κυσταδένωμα μητέρα OvCa, γιαγιά (μ) OvCa 

952 OvCa 55y  
διαυγοκυτταρικο 

μεσονεφροειδές  

μητέρα BrCa / γιαγιά (π) 

γυναικολογικός ca 

953 OvCa 40y & BrCa 41y    γιαγιά (π) BrCa 90y  

954 OvCa 45y  ορώδες θηλώδες κυσταδένωμα  ελεύθερο ιστορικό 

955 OvCa 55y  ορώδες θηλώδες κυσταδένωμα ελεύθερο ιστορικό 

959 BrCa 40y  πορογενές διηθητικό  κόρη αδελφής μητέρας BrCa 32y  

960 BrCa 41y  3ple-negative άγνωστο 

961 bil BrCa 32y  
δ - σύγχρονο: πορογενές 

διηθητικό  α - λοβιακό in situ  
προγιαγιά (π) BrCa 70y  

962 BrCa 49y  πορογενές διηθητικό  ξαδέλφη (μ) BrCa (†36y) 

963 BrCa 40y   ER+, PR-, HER2- 

μητέρα OvCa 49y, αδελφή μητέρας OvCa 

60y,3 θείες (π) BrCa 45y, 60y, 60y, πατέρας 

PrCa  

964 BrCa 41y  3ple-negative ελεύθερο 

965 bil BrCa 47y & 54y  
δ - πορογενές in situ & εστίες 

λοβιακού  α - πορογενές διηθητικό  

αδελφή BrCa 53y (πορογενές 

διηθητικό) 

967 BrCa 30y  πορογενές διηθητικό  grade III ελεύθερο  

968 BrCa 31y  3ple-negative άγνωστο 
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969 BrCa 42y πορογενές διηθητικό  

αδελφή BrCa 44y, μητέρα BrCa, αδελφή 

μητέρας BrCa 50y, κόρη προηγούμενης 

ίσως BrCa 20y, γιαγιά (μ) BrCa (†67y), 

παπούς (μ) PrCa 70y (†75y) / πατέρας 

μελάνωμα 60y & ca ήπατος 63y (†), παπούς 

(π) ίσως PrCa (†74y), ξάδελφος (π) ca 

λάρυγγα (†35y)  

970 BrCa 48y  πορογενές διηθητικό 
αδελφή BrCa 48y, αδελφή μητέρας BrCa 

63y,αδελφή πατέρα ca παγκρέατος (†76y) 

971 BrCa 45y  πορογενές διηθητικό 

αδελφή BrCa 48y, μητέρα BrCa 56y (†64y) / 

αδελφή πατέρα ca στομάχου 58y & BrCa 

70y, γιαγιά (π) ca  στομάχου 85y 

972 OvCa  50y  δ- ορώδες-θηλώδες 

μητέρα ca νεφρού 65y (†67y-μετάσταση σε 

οστά, συκώτι) / πατέρας ca στομάχου 80y 

(†82y)  

973 
bil BrCa 37y & 42y 

μετάσταση στα οστά 49y 

& συκώτι 52y 

πορογενές διηθητικό, ER+, PR+, 

HER2- 
γιαγιά (μ) BrCa (?) 60-70y 

974 BrCa 52y  
πορογενές διηθητικό, ER+ , PR+, 

HER2- 

μητέρα BrCa 56y & πιθανό OvCa 40y  

(†75y)  

975 

από 20y συχνά 

αφαίρεση πολυπόδων 

ενδομητρίου , 

θυροειδεκτομή 28y , 

πολύποδες ενδομητρίου 

30y , σπίλος μαστού 30y 

, φλεγμονή & εξέλκωση 

ενδοτραχήλου 30y, BrCa 

30y , ca ενδομητρίου 

31y  

πορογενές διηθητικό, ER+, PR-, 

HER2- 
γιαγιά (π) BrCa 45y 

976 

BrCa 29y, μετάσταση 

στον πνεύμονα & 

διήθηση μεσοθωρακίων 

λεμφαδένων 30y 

3ple-negative, πορογενές 

διηθητικό  

αδελφή μητέρας BrCa 56y, γιαγιά (μ) 

BrCa 45y 

977 
bil BrCa 39y & ΟΚΥΜΕ 

41y  

α-3ple-negative, πορογενές 

διηθητικό / δ-3ple-negative, 

πορογενές διηθητικό 

1η ξαδέλφη (π) BrCa 32y / 2η ξαδέλφη 

μητέρας BrCa (†56y) 

978 BrCa 43y  
πορογενές διηθητικό, 3ple-

negative 

γιαγιά (π) BrCa 75y (DCIS?) (†89y), πατέρας 

ca εντέρου (?) 65y (†66y) / προγιαγιά (μ) ca 

μήτρας >60y 

979 bil BrCa 43y  
α-DCIS / δ-πορογενές 

διηθητικό,ER+, PR+, HER2+ 

αδελφή πατέρα BrCa 37y (†38y) /  αδελφή 

μητέρας BrCa 63y & γυναικολογικός ca 65y 

(†70y), 2 αδελφοί μητέρας PrCa >70y, 

αδελφός μητέρας ca παγκρέατος (†57y), 

μητέρα CRC 72y 
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980 bil BrCa 36y  

δ-πορογενές & λοβιακό 

διηθητικό NOS grade II  ER+ 

(30%), PR+ (40%), HER2+ / α-

πορογενές & λοβιακό κυρίως in 

situ & 20% διηθητικό,  ER+ (70%), 

PR+ (50%), HER2+ 

μητέρα BrCa 58y, αδελφή γιαγιάς (μ) 

BrCa <40y (†<40y)  

981 bil BrCa 46y & 70y 

α-πορογενές διηθητικό,ER, PR 

οριακά θετικά,  δ-πορογενές 

διηθητικό, ER, PR οριακά θετικά, 

HER2- 

αδελφή BrCa 65y (†69y), 2η αδελφή 

γυναικολογικός ca ~65y (OKYME), αδελφός 

PrCa ~70y - κόρη του BrCa 34y (†44y), 2ος 

αδελφός ca εγκεφάλου >70y (†73y)  

982 ΥΓΙΗΣ    

μητέρα BrCa 34y (μετάσταση οστά-ήπαρ-

πνεύμονες, †38y), γιαγιά (μ) BrCa 78y 

(†84y), αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 60y ( 

†64y), αδελφός μητέρας ca παγκρέατος 59y 

( †61y)  

984 BrCa 46y  

2 πρωτοπαθείς εστίες, 1η: πορογενές 

διηθητικό, ER+, PR+, HER2- / 2η: 

πορογενές διηθητικό, ER+, PR+, HER2- 

παππούς (μ) ca ήπατος (?) (†~75y) / 

παππούς (π) CRC ~69y (†72y) 

985 bil BrCa 36y  

δ-πορογενές, ER+, PR+, HER2+++ / α- 

ER+, PR+, HER2++,  & εστία λοβιακού 

in situ 

1η ξαδέλφη (μ) BrCa 49y (πορογενές 

διηθητικό grade III, 0/12 nodes+, 3Ple-

negative), γιαγιά (μ) BrCa 81y (τώρα 96) / 

πατέρας PrCa 60y(†70y), γιαγιά (π) ca 

εγκεφάλου (†65y) 

986 BrCa 42y  

ορογενές διηθητικό με 

χαρακτήρες μυελοειδούς, 3ple-

negative 

αδελφή μητέρας BrCa ~60y  

987 BrCa <39y  
μεταστατικός BrCa -λοβιακό 

διηθητικό, ER+, PR+++, HER2-  
ελεύθερο ιστορικό  

988 BrCa 34y  
πορογενές διηθητικό, 3ple-

negative 

μητέρα BrCa 37y, γιαγιά (μ) πέθανε 

νέα (?), 3η ξαδέλφη γιαγιάς (μ) BrCa 

~50y  

989 BrCa 33y  
πορογενές διηθητικό & in situ 

comedo, ER++, PR+, HER2- 

αδελφή πατέρα bil BrCa 31y & 40y 

(†43y), γιαγιά (π) ca οισοφάγου 

(†77y), αδελφή γιαγιάς (π) BrCa 

(†56y), 2η ξαδέλφη (π) BrCa 31y  

990 BrCa 34y  

πορογενές  in situ 80% & 

διηθητικό NOS grade III 20%, ER+ 

(100%), PR-, HER- 

γιαγιά (π) BrCa ~40y & OvCa 45-50y 

(†52y)  

991 ΥΓΙΗΣ   

μητέρα BrCa 60y, αδελφή μητέρας 

BrCa 51y (μαστεκτομή, μεταστάσεις 

58y, †58y), γιαγιά (μ) BrCa 58y (†60y)  
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992 bil BrCa 38y & 49y  

δ-πολυεστιακό λοβιακό 

διηθητικό & α-μικτό πορογενές & 

διηθητικό in situ & λοβιακό 

διηθητικό ER+, PR+ 

μητέρα bil BrCa 53y & 69y (υιοθετημένη, 

OKYME 30y λόγω αλλεπάλληλων τεράστιων 

κύστεων μήτρας ωοθηκών-σαλπίγγων, 

αφαίρεση γόνατου 70y λόγω μετάστασης, 

†70y) / πατέρας PrCa 82y (†86y), αδελφή 

πατέρα †20y 

993 BrCa 47y  

πολυεστιακό κυρίως πορογενές 

διηθητικό NOS grade II, 

ER+(95%), PR+(95%), HER2- 

μητέρα BrCa 61y (DCIS & εν μέρει 

διηθητικό grade III, 1/10 nodes+), αδελφή 

bil BrCa 40y (α-πορογενές διηθητικό NOS 

grade II, ER+, PR+, HER2-, & εστίες in situ 

λοβιακού & πορογενούς) & 40y (δ-DCIS) & 

ca τραχήλου 40y (HPV+), OKYME 41y  

995 BrCa 37y  

πορογενές διηθητικό & λοβιακό 

διηθητικό, grade I, σε έδαφος 

ινοκυστικής νόσου, ER-, PR+, 

HER2- 

αδελφή BrCa 43y, παππούς (μ) ca 

στομάχου 64y (†65y), θείος (μ) ca 

στομάχου (†59y)  

996 bil BrCa 43y & 49y  ER-, PR-, HER2+ 

μητέρα BrCa 39y (†51y, μεταστάσεις σε 

πνεύμονα, εγκέφαλο, οστά), αδελφή 

μητέρας BrCa 70y, αδελφός μητέρας 

μελάνωμα & λεμφαδένωμα (†65y), 1η 

ξαδέλφη μητέρας BrCa >60y / αδελφή 

πατέρα BrCa (†51y, διάγνωση σε 

προχωρημένο στάδιο) 

997 bil BrCa 36y & 63y  διηθητικό  

κόρη εκτεταμμένες ασβεστώσεις μαστού 

36y, άλλη κόρη αδένωμα μαστού 28y & 

μεγάλο ινoμύωμα μήτρας  

998 BrCa 29y  
πορογενές διηθητικό, 3ple-

negative,  

πατέρας CRC 55y, αδελφή πατέρα ca 

ήπατος (στομάχου?)(†55-60y), παππούς (π) 

ca πέους 80y (†91y), κόρη αδελφής 

παππού (π) OvCa 30y & ίσως BrCa (†30y)  

999 ΥΓΙΗΣ   

μητέρα OvCa 40 (†40y), κόρη αδελφής 

μητέρας ca λάρυγγα (†23y) / κόρη αδελφού 

πατέρα BrCa 40y, αδελφή πατέρα ca οστά  

(†78y), κόρη της BrCa 39y (μαστεκτομή, 

ΟΚΥΜΕ)  

1001 BrCa 54y  

πορογενές in situ grade II & εστία 

διηθητικού , ER+(10%), PR+(40%), 

HER2:2+ 

αδελφή μητέρας BrCa >50y  

1002 BrCa 41y  

α-πορογενές διηθητικό NOS 

grade III & in situ, ER+(100%), 

PR+(25%), HER2- 

μητέρα OvCa 42 (†48y)  

1003 BrCa 48y  

πορογενές διηθητικό grade IIER 

οριακά + (3%), PR οριακά + (1%), 

HER2- 

1η ξαδέλφη (π) BrCa ~40y (†~50y), 1ος 

ξάδελφος (π) ca νεφρού (†~45y)  
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1004 BrCa 57y  πορογενές grade III, 3ple-negative 
αδελφή BrCa 35y (†38y), 2η αδελφή 

BrCa 48y (†50y) 

1005 BrCa 49y  

μικτό πορογενές & λοβιακό 

διηθητικό grade II, ER+ , PR+ , 

HER2: 3+  

αδελφή μητέρας bil BrCa 42y (†56y-

οστικές μεταστάσεις) - κόρη της BrCa 

50y, ξαδέλφη (μ) BrCa 38y (†40y) 

1007 BrCa 50y  

πορογενές διηθητικό NOS grade I, 

2 εστίες 1.5cm & 1.2cm,  ER+, 

PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 57y (οστικές μεταστάσεις 

59y, †64y), αδελφή μητέρας BrCa 45y 

(†48y)-κόρη της BrCa 39y 

(μαστεκτομή) 

1008 BrCa 38y  
πορογενές διηθητικό grade ΙΙI & 

in situ comedo, 3ple-negative 

μητέρα BrCa 37y (†38y), αδελφή BrCa 42y 

(†43y, νοητική υστέρηση), κόρη άλλης 

αδελφής υγιούς BrCa 28y (πορογενές 

διηθητικό grade III & in situ, 2cm, 1/11 

nodes+, EGFR-μαστεκτομή), γιαγιά (μ) BrCa 

55y (†57y), 2 αδελφές γιαγιάς (μ) 

γυναικολογικό ca  

1013 BrCa 65y    

κόρη ca τραχήλου 38y (OKYME, 

παραμένει 1 ωοθήκη) & εκτεταμμένες 

ασβεστώσεις μαστού σήμερα 42y   

1014 BrCa 50y  
πορογενές διηθητικό grade III, 

3ple-negative 

ελεύθερο ιστορικό, 2 κόρες με 

καλοήθη ευρήματα στους μαστούς 

1016 BrCa 34y  

πορογενές διηθητικό grade III, 

ER: ασθενώς + (20%), PR: 

ασθενώς + (3%), ΗΕR2- 

γιαγιά (π) BrCa <50y (†~50y, 1966), 

πατέρας PrCa 72y, αδελφός πατέρα ca 

πνεύμονα (†60y)  

1017 BrCa 36y  
πορογενές διηθητικό grade II, 

2.5cm, 3ple-negative 
ελεύθερο ιστορικό  

1018 BrCa 36y  ER+ (100%), PR+ (85%), HER2- 
αδελφή πατέρα BrCa 75y - κόρες της 

BrCa 35y & BrCa 47y  

1019 BrCa 32y  
λοβιακό διηθητικό grade IΙI,  

3ple-negative 

γιαγιά (μ) μαστεκτομή (?) (†~85y), μητέρα 

πολύποδες, παππούς (μ) ca λάρυγγα 

(†~65y), αδελφή παππού (μ) BrCa (†33y), 

2η αδελφή παππού (μ) † ca unknown 

primary, 3η αδελφή παππού (μ) † ca 

λάρυγγα - κόρη της 3ple-neg BrCa 55-60y / 

3 ξαδέλφες γιαγιάς (π) BrCa ~60y  

1020 BrCa 42y  LCIS 

αδελφή BrCa 42y (†45y), παππούς (μ) 

ca στομάχου (†73y) / πατέρας 

γενικευμένος ca (πνεύμονες, οστά, 

συκώτι, λεμφαδένες (†77y) 
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1022 BrCa 37y   ER: 5%, PR+, HER2- 

μητέρα ca ενδομητρίου 58y (ΟΚΥΜΕ), κόρη 

αδελφής μητέρας CRC 58y / 1η ξαδέλφη 

πατέρα BrCa 40y (†51y), αδελφή πατέρα ca 

θυροειδούς 40y, κόρη αδελφής πατέρα 

πιθανό BrCa 42y 

1024 BrCa 46y & OvCa 48y  
πορογενές θηλώδες διηθητικό 

grade ΙΙΙ, ER-, PR- 

αδελφή γιαγιάς (π) BrCa >50y, κόρη 

άλλης αδελφής γιαγιάς (π) BrCa >50y-

αδελφή της brain ca >50y 

1026 BrCa 31y  
πορογενές διηθητικό grade ΙΙΙ, 

3ple-negative 
ελεύθερο ιστορικό 

1029 BrCa 46y  
πορογενές in situ & διηθητικό 

grade IIIER+++, PR+++, HER2- 

μητέρα BrCa 61y, 2 1ες ξαδέλφες 

μητέρας (μ) BrCa 67y & 75y / πατέρας 

πολλαπλό μυέλωμα 

1030 BrCa 44y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

ΙΙΙ, 2cm, ER-, PR: +  

αδελφή(†) BrCa 49y (πορογενές 

διηθητικό grade II, ER+, PR+, HER2+, 

8/27 nodes+, premenopausal), 

πατέρας ca ουροδόχου κύστης 70y 

(†73-75y), αδελφή πατέρα λευχαιμία 

(?)-γιοί της lung ca & άγνωστος ca, 

αδελφός πατέρα lung ca >60y 

1031 BrCa 33y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

IΙI & in situ, 3.5cm, 3ple-negative 

μητέρα ca θύμου 57y, γιαγιά (μ) ca 

ενδομητρίου 56y & CRC 65y (†65y, γεμάτη 

μεταστάσεις όταν διαγνώστηκε), αδελφή 

γιαγιάς (μ) BrCa ~55y (†60y), κόρη άλλης 

αδελφής γιαγιάς (μ) BrCa ~60y / αδελφός 

πατέρα brain ca (†35y)  

1032 
BrCa ~30y, 

διαγνώστηκε 33y  

πορογενές βλέννώδες διηθητικό 

NOS grade IΙI & in situ comedo, 

3.5cm,ER+++(100%), PR+(25%), 

HER2- 

γιαγιά (μ) BrCa ~30y (†37y) 

1033 BrCa 42y  

πορογενές διηθητικό & in situ 

grade III, 1.7cm, ER+(40%), 

PR+(50%), HER2:2+  

δίδυμη ετεροζυγωτική αδελφή BrCa 

36y & bil OvCa ~45y (†49y), αδελφή 

πατέρα brain ca (†) -  

1034 BrCa 38y  

πορογενές in situ & διηθητικό 

grade II, 0/24 nodes+, ER+++ 

(60%), PR+(15%), HER2:3+ 

αδελφή μητέρας BrCa 44y (†47y), γιαγιά (μ) 

ca παγκρέατος (†67y), αδελφή ca 

θυροειδούς 45y, γιος άλλης αδελφής 

οστεοσάρκωμα 17y  

1036 
BrCa 51y  & bil OvCa 

51y  

DCIS comedo grade III με αρχή 

διηθητικής ανάπτυξης, 0 nodes+, 

μετεμμηνοπαυσιακό,& συμπαγές 

μικροθηλώδες grade III, 11.5cm, 

CK7+, p3+, HCG+ 

μητέρα OvCa ~50y (†62y), αδελφή 

BrCa ~40y (μαστεκτομή, ~30y OKYME), 

γιαγιά πιθανό BrCa μεγάλη (†>90y)  
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1037 BrCa 44y  
λοβιακό διηθητικό grade I, 6/11 

nodes+, ER+, PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 65y (in situ, ογκεκτομή, 

νοσούν παράλληλα), γιαγιά (μ) BrCa ή 

neck ca (†62y) / αδελφός πατέρα PrCa 

78y (†82y)  -   

1039 BrCa 48y  
πορογενές διηθητικό NOS grade ΙI 

&  ER  + , PR οριακά + , HER2- 

αδελφή μητέρας OvCa 69y, μητέρα 

ΟΚΥΜΕ 44y (ινομύωμα) / ξάδελφος (π) 

ca όρχεων 35y  

1042 
bil BrCa 33y & 41y& 

49y 
  

κόρη αδελφού bil BrCa 26y (α) & 32y (δ, 

δυνατή χημειοθεραπεία), 2 άλλες ανηψιές 

(κόρες αδελφών πατέρα) BrCa <30y (†31y) 

η μία, BrCa ~50y (†56y) η άλλη 

1043 BrCa 36y  
πορογενές διηθητικό grade I, 

2/15 nodes+, ER+, PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 42y (†59y-μεταστάσεις), 

αδελφή μητέρας BrCa ~40y (†46y)-κόρη της 

BrCa 40y, 2η αδελφή μητέρας BrCa ~42y 

(†50y) η άλλη / 5 συγγενείς από αδελφούς 

παππού (π) BrCa <50y  

1044 BrCa 47y  

πορογενές in situ comedo & 

εστιακά μικροδιηθητικό grade III, 

0/14 nodes+, ER+ (30%), 

PR+(30%), HER2: 3+ 

μητέρα BrCa 66y (πορογενές διηθητικό), 

αδελφή μητέρας γυναικολογικός ca ~60y 

(70y-επέκταση σε όλα τα γυναικολογικά, 

περιτόνεο, παχύ έντερο-OvCa?), γιαγιά (μ) 

CRC 70y  

1045 BrCa 33y  
λοβιακό διηθητικό grade III, 3ple-

negative 
ελεύθερο ιστορικό 

1046 BrCa 32y  

πορογενές διηθητικό & in situ 

comedo, grade II/III, 1.2cm, 0/23 

nodes+, ER+(80%), PR+(5%), 

HER2+ 

ελεύθερο ιστορικό  

1047 BrCa 49y  

πορογενές διηθητικό grade I, 2 

εστίες 0.5cm & 0.35cm, 

ER+(80%), PR+(100%), HER2-, 

μητέρα BrCa 48y (μαστεκτομή, 

μετάσταση συκώτι & οστά, †40y), 

αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 75y  

1048 BrCa 74y  
πορογενές διηθητικό grade II, 

2.8cm, 0 nodes+, 3ple-negative 
αδελφός CRC, αδελφή ca νεφρού 

1049 
ca επινεφριδίου 18m 

(5cm) & BrCa 25y  

πορογενές διηθητικό grade II, 

ER+(20%), PR++(60%), HER2:3+ 

πατέρας ca όρχεος 30y & lung ca 49y 

(†~52y), αδελφή πατέρα BrCa 42y (†45y), 

2η αδελφή πατέρα οστεοσάρκωμα 16y &  

λευχαιμία <30y (†30y), παππούς (π) 

λευχαιμία (†48y), γιαγιά παππού (π) ca 

οστών   

1050 BrCa 33y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

III & εστίες in situ comedo, ER  + , 

PR  +, HER2- 

αδελφή μητέρας BrCa 60y, αδελφή 

γιαγιάς (μ) CRC ~60y / αδελφός 

πατέρα gastric ca ~50y (†51y), 2ος 

ξάδελφος πατέρα gastric ca (†65y)  
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1051 BrCa 50y ( 

πορογενές διηθητικό NOS 

/επιθηλιοειδές λειομυοσάρκωμα, 

ER+, PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 72y (†74y), αδελφή BrCa 

42y (†50y) / πατέρας lung ca (†57y)  

1052 BrCa 47y  
α-πορογενές διηθητικό grade II, 

ER+++, PR+, HER2:1+  

αδελφή BrCa 47y, αδελφή μητέρας 

BrCa 67y  

1053 BrCa 38y  λοβιακό διηθητικό 3ple-negative μητέρα OvCa 

1054 BrCa 47y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

IIΙ, 2.1cm, 3ple-negative, 0/21 

nodes+ 

αδελφή BrCa 35y, αδελφός πατέρα 

CRC 78y (†~83y), αδελφή πατέρα CRC 

ή γυναικολογικός ca 72y (†78y)  

1055 OvCa ~68y   Άγνωστο 

1056 OvCa 39y  βλεννώδες κυσταδένωμα  Άγνωστο 

1057 OvCa 49y  ορώδες θηλώδες κυσταδένωμα  ελεύθερο ιστορικό 

1058 OvCa 59y  ορώδες Άγνωστο 

1059 BrCa 29y  &BrCa 35y  

δ-μυελοειδές, ER-,  PR - , HER2-/ 

α-πορογενές διηθητικό, ER- , PR- , 

HER2- 

μητέρα bil BrCa 50y (μυελοειδές) & 60y 

(μυελοειδές, †64y), αδελφή μητέρας BrCa 

~30y & OvCa <35y (†~35y), κόρη αδελφού 

μητέρας BrCa 35y (άτυπο μυελοειδές), 

αδελφή γιαγιάς (μ) γυναικολογικός ca 

>50y, 2η αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa (†78y)  

1060 BrCa 28y  DCIS, ER+, PR+ 
μητέρα BrCa 46y (μαστεκτομή, 

πολλαπλές μεταστάσεις, †~50y) 

1061 
OvCa 23y & ca 

ενδομητρίου 23y 

ενδομητριοειδές, grade I, 0/16 

nodes+ 

αδελφή ca θυροειδούς 21y (θηλώδες), 

πατέρας 2 υπερπλαστικοί πολύποδες 

παχέος 42y / 3 αδελφοί γιαγιάς (μ) ca 

παγκρέατος, εγκεφάλου, πνεύμονα  

1062 BrCa 35y 
πορογενές διηθητικό grade III, 

3ple-negative 
ελεύθερο ιστορικό 

1064 

bil OvCa 26y , 

ινοαδένωμα μαστού 

27y  

δ- βλεννώδες 

κυσταδενοκαρκίνωμα in situ & εν 

μέρει διηθητικό, α- οριακά 

βλεννώδες,  

παππούς (μ) ca στομάχου 45y (ολική 

γαστρεκτομή) & ca  (?) αργότερα 

(†~72y) / παππούς (π) ca (?) (†~45y-

μεταστάσεις)  

1065 BrCa 38y ( 

πορογενές διηθητικό grade I & 

εστίες in situ comedo,  ER+  PR+  

HER2-  

μητέρα BrCa 60y (†64y), αδελφή 

μητέρας BrCa 60y, αδελφός μητέρας 

CRC >60y 

1066 BrCa 32y ( 
πορογενές διηθητικό grade III, 

ER:10%, PgR-, HER2:3+ 

γιαγιά (π) BrCa 60y (†78y) / γιαγιά (μ) 

ca χολής 65y (μετάσταση στο 

περιτόνεο) 
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1067 BrCa 46y  

πορογενές-σωληνώδες διηθητικό 

grade Ι, πολυεστιακό, ER:1-24%, 

PgR: 25-50%, HER2:1+, 

κόρη BrCa 36y (δ-πολυεστιακό πορογενές 

διηθητικό & in situ comedo, grade I-II, 

ER:90%, PgR: 80%, HER2:3+, Ki67:10-20%, 

1/12 nodes+), πατέρας lung ca (†35y), 

γιαγιά (π) μελάνωμα (†80y) / μαμά γιαγιάς 

(μ) λευχαιμία (†νέα), παπούς (μ) ca 

στομάχου 75y (†76y)  

1068 BrCa 40y & BrCa 71y  
δ-πορογενές διηθητικό NOS 

grade ΙΙ, 3ple-negative 

αδελφή μητέρας BrCa, 3 1ες ξαδέλφες 

(μ) BrCa (η μία BrCa ~45y, †~70y) 

1069 bil BrCa 41y  

δ-μικτό πορογενές & λοβιακό 

διηθητικό grade II, ER+, PR+, 

HER2- / α-πορογενές διηθητικό, 

ER+, PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 78y / αδελφή πατέρα 

BrCa 40-45y, πατέρας ca νεφρού 61y 

(μετάσταση οστά, †64y) 

1070 BrCa 57y  
λοβιακό διηθητικό grade II-III, 

ER+, PR+ 
αδελφή OvCa 35y (†38y)  

1071 BrCa 37y  
λοβιακό διηθητικό & in situ, 

grade II, ER++, PR+, HER2:2+ 

αδελφή μητέρας BrCa 21y (ΟΚΥΜΕ 

60y, τώρα 63y), γιαγιά (μ) BrCa 28y 

(†), αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 35y (†) 

1072 BrCa 40y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

III, 3ple-negative 

αδελφή πατέρα OvCa 41y (†42y), 

παππούς (π) λευχαιμία (†35y)  

1073 ΥΓΙΗΣ   

αδελφή OvCa 46y, αδελφή πατέρα 

BrCa ~60y- η κόρη της  BrCa 40y , 2η 

αδελφή πατέρα BrCa 65y-κόρη της 

BrCa ~50y, 3η αδελφή πατέρα πιθανό 

OvCa 60y, γιαγιά (π) BrCa 77y  

1074 BrCa 37y  
πορογενές διηθητικό grade I, 

ER:+, PgR:+, HER2:3+ 
1η ξαδέλφη (π) BrCa 37y 

1075 BrCa 38y  

πορογενές in situ comedo ER+, 

PR+, HER2:2+ & εστία 

μικροδιήθησης ER+, PR+, HER2:1  

μητέρα  4 διαφ. καρκίνοι , παππούς 

(μ) gastric ca (†36y) 

1075α 

λεμφοσάρκωμα 17y, 

ca τραχήλου 51y, 

BrCa 52y , ca στο 

βλέφαρο 60y 

λοβιακό διηθητικό, ER-, PR+ παππούς (μ) gastric ca (†36y) 

1076 
ΥΓΙΗΣ (καλοήθη 

ογκίδια μαστού) 
  

μητέρα BrCa 52y, αδελφή μητέρας OvCa 

61y, αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa νέα 

(μαστεκτομή), γιαγιά (μ) ίσως OvCa 50y / 

πατέρας gastric ca 55y (ολική γαστρεκτομή, 

εντερικές μεταστάσεις) & καλοήθης όγκος 

μαστού (θήλωμα) 65y, αδελφός πατέρα 

gastric ca ~50y, αδελφός πατέρα ca 

λάρυγγα ή φάρυγγα ~50y, παππούς (π) ca 

~65y  
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1077 bil OvCa 35y  ορώδες διηθητικό grade III,  μητέρα OvCa 69y 

1078 OvCa 63y   Άγνωστο 

1079 OvCa 53y (†55y)  
ορώδες θηλώδες κυσταδένωμα 

grade III άμφω 

αδελφή BrCa (†47y), 2η αδελφή OvCa 

(†55y)  

1080 OvCa 58y  ορώδες άμφω grade III 

μητέρα OvCa 49y (†50y), αδελφή 

μητέρας BrCa & OvCa (†37y), γιαγιά 

(μ) BrCa       

1081 BrCa 36y  
πορογενές διηθητικό grade ΙII, 

ER+, PR-, HER2:3+  

1η ξαδέλφη (μ) ca κοιλιακής χώρας & 

λεμφαδένες λαιμού 25y 

1082 

αφαίρεση 

ινοαδενώματος 22y, 

ινοκυστική 

μαστοπάθεια, BrCa 

32y  

3ple-negative 

μητέρα ινοαδένωμα 22y, γιαγιά (μ) BrCa 

61y (†63y-ανακοπή), αδελφή γιαγιάς (μ) 

BrCa <58y (†58y), αδελφός γιαγιάς (μ) ca 

παγκρέατος ~60y (†60y) / πατέρας PrCa 

62y  

1083 BrCa 50y  πορογενές διηθητικό NOS grade I 

μητέρα BrCa 50y (μαστεκτομή, όχι 

ακτινοβολίες-χημειοθεραπείες)-

προφυλακτική ΟΚΥΜΕ 60y λόγω 

υπερπλασίας μήτρας-lung ca 76y 

(εγκεφαλικές μεταστάσεις, †76y), γιαγιά (μ) 

BrCa <50y (†50y), αδελφή μητέρας BrCa 

80y (εντερικές μεταστάσεις, †81y)  

1084 bil BrCa 35y  

Δ: πορογενές διηθητικό grade III, ER+  

PR++  HER2-/ Α: πορογενές διηθητικό 

grade III, πολυεστιακό,3ple-neg 

γιαγιά (π) CRC ~80y (†84y), αδελφή 

γιαγιάς (π) BrCa ~60y (μαστεκτομή), 

κόρη αδελφού γιαγιάς (π) BrCa 40y   

1085 BrCa 55y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

III, 3.3cm, 3ple-negative 

μητέρα BrCa (†39y), γιαγιά (μ) 

γυναικολογικός ca (†50y), μητέρα 

γιαγιάς (μ) †25y  

1086 BrCa 44y  

πορογενές διηθητικό grade II & in 

situ comedo, ER+++  PR+++  

HER2- 

πατέρας PrCa 75y, αδελφή πατέρα 

άγνωστος ca (†60y)  

1087 ΥΓΙΗΣ  

έντονη δυσπλασία μαστού, 

εκτεταμένες απασβεστώσεις, 

ινοαδενώματα, κύστεις, από 25-

30 ετών, 1ο χειρουργείο για 

ινοαδένωμα 47y) 

μητέρα BrCa 67y, 1η ξαδέλφη μητέρας 

(κόρη αδελφού πατέρα της) OvCa <50y, 

γιαγιά (μ) γυναικολογικός ca >80y (όχι 

χειρουργείο λόγω ηλικίας), μελάνωμα >90y 

(†93y) / αδελφή πατέρα BrCa >60y (†>60y) 

1088 BrCa 33y  
πορογενές διηθητικό, 3ple-

negative 
άγνωστο 

1089 BrCa 37y  
πορογενές διηθητικό NOS grade II 

& in situ, ER+, PgR+, HER2- 

μητέρα BrCa 61y , 1ος ξάδελφος 

μητέρας (από μητέρα) male BrCa 40y 

(καμία θεραπεία, †65y-μεταστάσεις) - 
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η κόρη του BrCa ~30y 

1090 
BrCa 34y  & OvCa 51y  

& CRC 51y  
  

μητέρα OvCa ή ca ενδομητρίου 60y 

(†63y) / πατέρας ca στομάχου ~60y, 2 

αδελφοί πατέρα lung ca >60y 

1091 BrCa 43y  DCIS grade I, ER+++, PgR+++ 

αδελφή μητέρας BrCa 45y 

(μαστεκτομή), αδελφή γιαγιάς (μ) 

BrCa ~35y 

1092 BrCa 38y  

πορογενές διηθητικό NOS grade II 

& in situ comedo, ER+, PgR+, 

HER2- 

μητέρα ουροθηλιακός ca 73y (in situ, 

εκτομή νεφρού & ουρητήρα, 

μεταστάσεις στην ουροδόχο κύστη 

grade III 75y) / αδελφός πατέρα PrCa 

~73y (†76y-καρδιά)  

1093 BrCa 51y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

III, 3ple-negative 

2η-3η ξαδέλφη μητέρας bil BrCa <30y 

& ~55y (†60y) 

1096 ΟΚΥΜΕ 46y, BrCa 53y 
πορογενές διηθητικό grade ΙΙI, 

3ple-negative 

αδελφή BrCa 39y (in situ) & λέμφωμα 

50y, μητέρα BrCa 44y (†53y-

μεταστάσεις), γιαγιά (μ) BrCa ~50y 

(†60y-πνευμονικές μεταστάσεις) -  

1097 BrCa 36y  
πορογενές διηθητικό grade II, & 

εστίες in situ, ER+ , PR+, HER2-  

μητέρα BrCa 23y (†29y), γιαγιά (μ) bil 

BrCa 57y (ολική μαστεκτομή) & 75y 

(στον άλλο μαστό) / αδελφός πατέρα 

PrCa 59y 

1098 BrCa 41y  

DCIS comedo, 2 μικροσκοπικές 

εστίες, ER οριακά + (2, με όρια 

0.35-3), PR οριακά + (1, με όρια 

0.25-3), HER2: 3+ 

μητέρα BrCa 49y (πορογενές 

διηθητικό, μαστεκτομή), γιαγιά (μ) 

BrCa 66y  

1099 bil BrCa 37y & 60y 

μικτό πορογενές & λοβιακό 

διηθητικό, 3 εστίες , grade III, 

ER+(100%), PgR ασθενώς + (5%), 

HER2- (1+) 

μητέρας BrCa 42y (μαστεκτομή) / 

πατέρας ca οστά διάχυτος 70y 

(μετάσταση αγνώστου πρωτοπαθούς-

†70y),παππούς (π) ca οστά (?) (†70y), 

αδελφός πατέρα PrCa 90y   

1100 BrCa 44y  
λοβιακό διηθητικό grade II & in 

situ, ER+, PR+, HER2- 

μητέρα ca ήπατος 74y (προχωρημένο, 

†74y), αδελφή μητέρας BrCa 52 

(†52y), γιαγιά (μ) BrCa 76y  

1102 BrCa 50y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

ΙΙI, 2.3cm, & in situ comedo grade 

III, 3ple-negative  

πατέρας lung ca 65y (καπνιστής, †65y), 

παππούς (π) πατέρας lung ca 75y 

(καπνιστής, †78y), αδελφός πατέρα ca 

αγνώστου πρωτοπαθούς (πατέρας 

lung ca 65y (καπνιστής, †58y, οστικές 
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μεταστάσεις) 

1103/BΑ BrCa 36y  
πορογενές διηθητικό grade III, 

3ple-negative 
μητέρα BrCa 56y, γιαγιά (μ) BrCa 75y 

1104 BrCa 47y ( 
πορογενές διηθητικό NOS grade 

II-III, ER:+, PR+, HER2- 
1η ξαδέλφη πατέρα BrCa ~50y (†~60y) 

1105 BrCa 38y  

πορογενές διηθητικό grade II, ER-

, PR-, HER2:3+  & 2 εστίες in situ 

λοβιακού 

Ελεύθερο 

1106 ΥΓΙΗΣ   

μητέρα BrCa 45y, παππούς (π) male BrCa 

~65y, 1η ξαδέλφη παππού (μ) BrCa / γιαγιά 

(π) bil BrCa 50y, αδελφή γιαγιάς (π) BrCa 

62y 

1107 BrCa 28y  3ple-negative 1η ξαδέλφη μητέρας BrCa 32y  

1108 BrCa 42y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

III ,3ple-negative 
μητέρα BrCa 53y 

1110 BrCa 57y  
πορογενές διηθητικό grade II, 

ER+++, PgR++, HER2+ 

αδελφή OvCa 49y (†50y), κόρη της 

αδελφής αυτής OvCa 31y (τώρα 51y), 

κόρη αδελφού πατέρα BrCa ~40y 

(†~40y) 

1111 

ινοκυστική 

μαστοπάθεια, 

ινοαδένωμα μαστού 

34y & BrCa 38y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

III πολυεστιακό & in situ comedo 

grade III,  ER+, PgR+, HER2- 

μητέρα BrCa ~60y (μαστεκτομή, οριακή 

κακοήθεια, πολλαπλά ογκίδια, 1η ξαδέλφη 

μητέρας (μ) BrCa ~40y, 1η ξαδέλφη γιαγιάς 

(μ) BrCa ~40y / αδελφή πατέρα BrCa ~70y, 

αδελφή παππού (π) BrCa, 2 αδελφές 

παππού (π) γυναικολογικοί ca 

1113 BrCa 35y  
πορογενές διηθητικό grade III, 

ER-, PR-, HER2:2+ 
ξαδέλφη πατέρα (μ) BrCa ~45y  

1114 BrCa 40y  
πορογενές διηθητικό grade II, ER-

, PR-, HER2+ (FISH)  
αδελφή πατέρα BrCa ~40y (†<45y) 

1115 BrCa 49y & BrCa 53y  

πορογενές διηθητικό grade I, ER+, 

PR+, HER2:1+, &-πορογενές 

διηθητικό grade III & in situ,  ER+, 

PR+, HER2:3+ 

αδελφή BrCa 38y (A, ER+, PR+, HER2-) 

& BrCa 51y (A, ER+, PR+, HER2-), 

μητέρα ca ήπατος (?) (†85y), αδελφός 

μητέρας ca ήπατος (†45y) 

1116 BrCa 50y  

προεμμηνοπαυσιακό, πορογενές 

διηθητικό NOS grade III, ER-, PR-, 

HER2:2+ (FISH+) 

2η ξαδέλφη (π) BrCa ~30y, πατέρας ca 

στομάχου 78y (advanced, †78y) 
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1117 BrCa 40y  

πορογενές διηθητικό & in situ 

NOS grade II, 2.5cm,  3ple-

negative, 

αδελφή πατέρα BrCa 42y, κόρη της 

προηγ. BrCa 41y (LCIS) & bil BrCa 43y 

(α: πορογενές διηθητικό, δ: λοβιακό 

διηθητικό, πολλαπλές εστίες, ), 2η 

αδελφή πατέρα BrCa 43y 

1118 BrCa 35y  διηθητικό 

κόρη BrCa 42y πορογενές διηθητικό 

NOS grade III & in situ, ER+ , PR+, 

HER2-, εμμηναρχή 14, μητέρα lung ca 

55y (†56y)  

1119 BrCa 45y  

πορογενές διηθητικό grade II, 

πολλαπλές εστίες, ER+ , PgR- , 

HER2-  

κόρη αδελφού πατέρα BrCa 55y, κόρη 

αδελφής πατέρα BrCa 50y 

1120 BrCa 40y    

μητέρα BrCa 52y (1cm, εμμηνόπαυση 

42y), γιαγιά μητέρας (π) 

γυναικολογικός ca 48y (†48y), γιαγιά 

(μ) ca στομάχου (?) 62y 

(προχωρημένος, 'όλη γεμάτη', †62y), 

αδελφός γιαγιάς (μ) ca στομάχου 

1121 OvCa 46y  ενδομητριοειδές grade III 

μητέρα BrCa 40y, αδελφή μητέρας 

γυναικολογικός ca (OvCa?) 50y, 2η 

αδελφή μητέρας brain ca 60y 

(πρωτοπαθές) 

1122 BrCa 38y  

πορογενές διηθητικό grade II, 

4.5cm, ER+(100%), PR+(20%), 

HER2:2+ 

μητέρα ca νεφρού 69y (clear cell ca 

grade II, 5cm - ΟΚΥΜΕ ~60y λόγω 

πρόπτωσης μήτρας) / πατέρας ca 

νεφρού 74y (προχωρημένο, †75y)  

1123 BrCa 42y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

III, & in situ grade II & III, ER-, PR-, 

HER2:3+ 

μητέρα BrCa 42y (†42y, 1972), 

αδελφός μητέρας ca λάρυγγα <50y 

(†<50y), 1η ξαδέλφη μητέρας (μ) †50y 

από ca  

1124 

BrCa 43y & ca 

αγνώστου 

πρωτοπαθούς 50y 

α-λοβιακό διηθητικό, 2 εστίες 

3.2cm & 0.7cm, 0/11 nodes+, 

ER+(35%), PR+(25%), HER2- 

αδελφή ΟΚΥΜΕ 47y (δ.1124α) BrCa 53y, 

πατέρας PrCa (†78y-AEE), αδελφή πατέρα 

γυναικολογικός ca 75y (πρησμένη κοιλιά, 

ίσως OvCa?) - κόρη της BrCa >60y (†~80y)  - 

εγγονή της BrCa 45y 

1125 BrCa 30y  

πορογενές in situ comedo grade 

II, ER οριακά +, PR οριακά +, 

HER2- (1+) 

άγνωστο ιστορικό από πατέρα / 

αδελφή μητέρας ca νεφρού 51y, 

παππούς (μ) CRC 63y (advanced, †78y)  

1126 BrCa 37y  
πορογενές διηθητικό grade III, 

3ple-negative 

μητέρα OvCa 52y (βλεννώδες 

κυσταδενο-ca), γιαγιά (μ) BrCa 57y 

(†68y), αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 63y 

(†68y), 2η αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 

77y (†78y)   
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1127 BrCa 36y & OvCa  
πορογενές διηθητικό grade III, 

3ple-negative 

μητέρα OvCa 56y (†58y), αδελφή 

μητέρας OvCa 37y (†44y), αδελφός 

μητέρας lung ca (†53y), παππούς (μ) 

brain ca  (†65y)   

1129 OvCa 51y  
αδενοκαρκινομα grade III με 

νευροενδοκρινείς χαρακτήρες 
Ελεύθερο 

1130 OvCa 49y  ορώδες θηλώδες grade III Άγνωστο 

1131 BrCa 37y  & BrCa 40y  

δ-πορογενές διηθητικό & in situ NOS 

grade III, 3ple-negative /αρ-

πορογενές διηθητικό & in situ ER-, PR 

οριακά +, HER2:3+ 

μητέρα BrCa 65y (μαστεκτομή), 

αδελφή μητέρας BrCa 55y (†~70y)-

κόρη της BrCa ~30y (†35y), κόρη 

αδελφού μητέρας BrCa 35y 

(μαστεκτομή)  

1133 BrCa 52y  
πορογενές διηθητικό, ER+, PR-, 

HER2- 

μητέρα BrCa 52y (LCIS, ΟΚΥΜΕ 38y-?, 

†59y), αδελφή μητέρας BrCa 78y-κόρη της 

BrCa 52 (HER2+), αδελφός μητέρας 

αστροκύτωμα 7cm (brain), αδελφή γιαγιάς 

(μ) BrCa 60y, κόρη αδελφού γιαγιάς (μ) 

BrCa 78y / αδελφή πατέρα BrCa 60y (†63y) 

1135 BrCa 45y  

DCIS comedo grade III 1.8cm & 

πολυεστιακό πορογενές 

διηθητικό grade II 0.8cm, 3ple-

negative 

αδελφή BrCa 45y (†50y-2010), κόρη 

αδελφού πατέρα BrCa 42y (†44y)  

1136 BrCa 50y    

αδελφή BrCa 42y (πορογενές διηθητικό 

grade II & in situ comedo, ER+, PgR+, HER2+ 

/ OKYME 47y: χωρίς κακοήθη ευρήματα – 

ωοθήκη (α): όγκος Brenner 0.6cm, †51y), 

αδελφός PrCa 32y (μετάσταση σε 

πνεύμονες 43y, †45y) 

1137 ΥΓΙΗΣ    

αδελφή BrCa 25y (†29y-3/2010, 

πορογενές διηθητικό grade II-III), 

μητέρα BrCa 29y (†35y) 

1138 BrCa 32y   

α-πορογενές διηθητικό NOS 

grade II-III 2cm & in situ comedo 

grade III, ER-, PR-, HER2:3+ 

αδελφή μητέρας γυναικολογικός ca (†39y) 

/ πατέρας πολλαπλό μυέλωμα 63y (†66y), 

κόρη αδελφής πατέρα OvCa ~50y, αδελφός 

πατέρα Hodgkin's ~60y (†72y), αδελφός 

πατέρα ca νεφρού ~70y (†71y, μετάσταση 

ήπαρ), παππούς (π) ca οστών (†71y) - 

αδελφή γιαγιάς (π) BrCa (†38y)   

1139 BrCa 32y  & BrCa 50y   διηθητικό, 0/17 nodes+ 
ελεύθερο, αλλά πατέρας 

υιοθετημένος  
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1140 BrCa 41y  

DCIS θηλώδες με εστιακή 

ψευδοδιήθηση, ER+(25%), 

PgR+(40%), HER2-(1+) 

μητέρα BrCa 46y (ψηλαφητό 41y μετά από 

την 1η εγκυμοσύνη & θηλασμό, πολύποδες 

μήτρας, †60y-ηπατική ανεπάρκεια, από 

χημειοθεραπεία ή μετάσταση?), 2η 

ξαδέλφη (μ) CRC 50y & καλοήθες ογκίδιο 

μαστού   

1141 BrCa 29y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

ΙΙ-ΙΙI & in situ comedo, ER-, PR 

οριακό, HER2: 2+  

αδελφή πατέρα BrCa 50y 

(μαστεκτομή, †52y) / κόρη αδελφού 

παππού (μ) bil BrCa 43y  

1142 BrCa 42y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

II, 3ple-negative 

μητέρα BrCa 63y (†69y), παππούς (μ) male 

BrCa 70y (†72y), αδελφός μητέρας ca 

ιδρωτοποιών αδένων 72y (†72y) / πατέρας 

lung ca ~70y (καπνιστής, †72y), αδελφός 

πατέρα ca παγκρέατος (†63y), αδελφή 

πατέρα OvCa 72y 

1143 ΥΓΙΗΣ   

μητέρα BrCa 47y (αρ. - λοβιακό διηθητικό 

& in situ 2.5cm, grade II, 1/14 nodes+) & 

BrCa 67y (δ. – πορογενές διηθητικό grade 

III, 1.5cm, 2/20 nodes+, ER- (0%), PR- (0%), 

HER2- (<10%)-3ple-negative, στην 

πνευμονική μετάσταση HER2:3+), αδελφή 

μητέρας BrCa 40y (φλεγμονώδες, †~43y)  

1144 BrCa 20y & BrCa 48y  
πορογενές διηθητικό grade III & 

in situ comedo, 3ple-negative 

μητέρα υγιής-υιοθετημένη / πατέρας 

CRC 79y, αδελφή πατέρα lung ca 40y 

(δεν κάπνιζε, †42y), αδελφός πατέρα 

ca κοιλιάς (?) 45y  

1146 BrCa 35y  

πορογενές διηθητικό & in situ 

2.8cm, grade III, 0/17 nodes+, 

ER:98%, PgR:98%, HER2- 

αδελφή μητέρας BrCa 50y (μαστεκτομή) - 

πολύποδας ενδομητρίου 59y - ca 

ενδομητρίου 59y (†59y), γιαγιά (μ) 

λευχαιμία (†>60y) / πατέρας PrCa 67y  

1147 BrCa 59y & OvCa 61y  
πορογενές διηθητικό 3ple-

negative 
κόρη BrCa 35y, αδελφή BrCa 43y  

1148 BrCa 33y ( 
3 εστίες πορογενούς διηθητικού 

NOS grade III, ER-, PgR-, HER2: 3+ 

αδελφή πατέρα OvCa ~65y / αδελφή 

γιαγιάς (μ) ca ουροδόχου κύστης ~50y 

(†52y) - κόρη της BrCa ~55y 

1149 

καλοήθης όγκος 

μαστού 39y, 

αφαίρεση 

ινομυώματος 

(λειομύωμα μήτρας) 

37y 

  

μητέρα BrCa 43y  (†45y, μεταστάσεις σε 

πνεύμονες & εγκέφαλο), κόρη αδελφής 

μητέρας BrCa 34y  (†35y), αδελφή μητέρας 

ca στην κοιλιακή χώρα (στομάχι ή 

πάγκρεας?,  †61y), αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 

57y (μαστεκτομή,  †67y-μεταστάσεις) / 

γιαγιά (π) BrCa 47y (OKYME 45y, †54y-

πνευμονικές μεταστάσεις)  

1150 BrCa 35y  

πορογενές διηθητικό grade III με 

μυελοειδείς χαρακτήρες, 3ple-

negative 

Ελεύθερο 
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1151     
αδελφή BrCa 57y, μητέρα BrCa 57y 

(†79y)  

1154 BrCa 36y  

πολυεστιακό λοβιακό διηθητικό 

& εστίες in situ,ER+, PgR+, 

HER2:2+  

μητέρα BrCa 64y (ΟΚΥΜΕ 52y)  

1155 OvCa 50y & BrCa 51y    αδελφή BrCa 45y 

1156 BrCa 35y  
πορογενές διηθητικό grade III & 

in situ στοιχεία, ER+, PgR+, HER2- 
ελεύθερο  

1157 BrCa 45y  DCIS grade II, ER-, PgR+, HER2+ 

μητέρα BrCa 60y & uterine ca 65y & CRC 

70y (όλα πρωτοπαθή), αδελφός μητέρας 

lung ca (†40-45y), κόρη αδελφού μητέρας 

uterine ca 47y 

1158 
ινοαδένωμα μαστού 

33y, τώρα 42y - 

πολυκυστικές ωοθήκες 

  

αδελφή μητέρας BrCa 58y (†60y), γιαγιά (μ) 

ca οστών (?) (†68y) / γιαγιά (π) BrCa ~88y 

(†90y)  

1159 BrCa 36y  
πορογενές διηθητικό (α) grade III, 

ER+, PR+, HER2- 

 γιαγιά (π) OvCa 80y & CRC 80y / 

παππούς (μ) PrCa 64y  

1160 BrCa 33y  
μικτό διηθητικό grade III, 3ple-

negative 
θεία BrCa 

1161 BrCa 33y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

III, DCIS comedo grade II-III, ER+, 

PR+, HER2- 

αδελφή ινοαδένωμα μαστού 40y, 

μητέρα ΟΚΥΜΕ 36y (PCOs), αδελφός 

μητέρας ca στομάχου 53y & ca 

πνεύμονα (†63y, καπνιστής) 

1162 BrCa 58y  
πορογενές διηθητικό grade III & 

in situ, 3ple-negative 

αδελφή πατέρα BrCa 30y / γιαγιά (μ) 

BrCa 70y 

1163 BrCa 37y    

μητέρα bil BrCa 53y (α-πολυεστιακό 

λοβιακό διηθητικό & in situ, 4/45 nodes+, 

ER+(90%), PR+(70%), HER2+(20%, όχι FISH), 

p53 ασθενώς +, αρ. μαστεκτομή / δ-LCIS), 

παππούς (μ) PrCa ~60y & CRC 89y (†89y-

ηπατικές μεταστάσεις), γιος αδελφού 

παππού (μ) ca στομάχου 75y  

1164 BrCa 46y  & BrCa 52y  
δ-3ple-neg / α-πορογενές 

διηθητικό grade III, 3ple-neg 

μητέρα BrCa 46y (ακτινοβολίες, 

χημειοθεραπεία, †62y-πνευμονικές 

μεταστάσεις), αδελφή μητέρας λευχαιμία 

(†60y), αδελφός μητέρας ca πάγκρεας ή 

χολή (†~70y), γιαγιά (μ) ca στην κοιλιά? 

(†>60y), αδελφός ca πνεύμονα 52y (†54y, 

καπνιστής) / πατέρας ουρολογικός ca ~55y 

(†64y) 
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1166 bil BrCa 46y  

δ-πορογενές διηθητικό grade II, & 

in situ comedo, ER+, PR+, HER2- / 

α-DCIS grade I, αποτιτανώσεις 

από 45y 

μητέρα BrCa 74y (πορογενές διηθητικό 

grade III, εστίες λοβιακού, ER+, PR+, HER2- 

1167 BrCa 33y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

III & in situ comedo, πολυεστιακό, 

3ple-negative 

1η ξαδέλφη της μητέρας BrCa 50y 

(πορογενές διηθητικό με χαρακτήρες 

άτυπου μυελοειδούς & in situ comedo, 1 

τεταρτεκτομή), προγιαγιά (μ) BrCa 

(μαστεκτομή, †80y) 

1168 

από 28y κύστεις 

μαστού, τώρα 38y 

ογκίδιο μαστού  

  
μητέρα BrCa ~30y (†42y) / διάφοροι 

άσχετοι ca από πατέρα 

1169 BrCa 37y  
μικτό διηθητικό grade III, 2 

εστίες, ER+, PR+, HER2- 

αδελφή πατέρα BrCa 55y 

(μαστεκτομή), παππούς (π) PrCa 70-

75y (†80y-μετάσταση στα οστά)  

1170 BrCa 40y  

πορογενές διηθητικό grade II & in 

situ comedo, & LCIS, ER+, PR+, 

Her2+ 

ελεύθερο ιστορικό 

1172 
ΥΓΙΗΣ - ινοκυστική 

μαστοπάθεια  
  

μητέρα τεσερις BrCa (1η φορά 43y, και 

στους 2 μαστούς, †68y), αδελφή 

ινοκυστική μαστοπάθεια  

1174 OvCa 53y & BrCa 61y     

μητέρα BrCa 61y, αδελφή BrCa 42y (3ple-

neg), αδελφή BrCa 34y, ανηψιά BrCa 43y, 2 

αδελφές γιαγιάς (μ) BrCa  

1178 
BrCa 32y (& BrCa 34y  

& CRC 50y  
  

αδελφή BrCa 56y, πατέρας CRC (†39y), 

γιαγιά (μ) OvCa 69y (†70y)   

1182 BrCa 31y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

III, 3ple-negative 

ουσιαστικά ελέυθερο (άσχετοι 

καρκίνοι σε μεγάλες ηλικίες) 

1184 
αφαίρεση 

ινοαδενώματος 31y 
  

μητέρα BrCa 50y (†59y), γιαγιά (μ) 

BrCa 70y (†?y)    

1186δ OvCa 48y  ορώδες θηλώδες grade III Άγνωστο 

1187 BrCa 53y  
πορογενές διηθητικό NOS grade 

III & in situ comedo 

μητέρα BrCa 89y, αδελφή μητέρας 

OvCa (?) 52y  (†52y), αδελφή BrCa (?) 

70y, 2η αδελφή BrCa (?) 58y  

1189 OvCa 29y  ορώδες grade III ελεύθερο     

1190 
εύρημα στο MRI 

(διερευνάται) 
  

μητέρα BrCa 50y (πορογενές διηθητικό 

grade III, 5/11 nodes+, ER-, PR-, HER2+ (3+) 

/ ΟΚΥΜΕ  λόγω ινομυωμάτων) / προγιαγιά 

(π) BrCa (†νέα)  
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1193 
ινοκυστική 

μαστοπάθεια, 

πολυκυστικές ωοθήκες 

  

αδελφή BrCa 29y, 2η αδελφή BrCa 30y, 

αδελφή πατέρα BrCa 50y - γιος της †<30y 

από ca, άλλη αδελφή πατέρα †30y (?) 

1196 BrCa 23y   ελεύθερο  

1197 BrCa 45y    μητέρα γυναικολογικός ca  (†28y) 

1198 BrCa 30y  

πορογενές διηθητικό NOS grade 

III & in situ comedo & 2η εστία 

3ple-neg, ER-, PR-, HER2- 

αδελφή γιαγιάς (π) BrCa >60y / 

αδελφή παππού (π) γυναικολ. ca - 

κόρη της ca >40y (στο αίμα? - σε 3 

μήνες †)  

1205 OvCa 56y  θηλώδες κυσταδένωμα grade III Άγνωστο 

1214 OvCa   Άγνωστο 

  

 

 

 

17.2. Ανάλυση γονιδίου BRCA2 

 

Για την ανάλυση του γονιδίου BRCA2 μελετήθηκαν δείγματα από 200 οικογένειες που είτε 

παρουσίαζαν βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό καρκίνο μαστού ή/και των ωοθηκών, είτε 

νόσησαν σε νεαρή ηλικία (<45 ετών), είτε εμφάνισαν και τους δύο τύπους καρκίνου. Οι ασθενείς 

στους οποίους έγινε ανάλυση του γονιδίου BRCA2 είναι οι 953, 959, 916, 962, 965, 967, 969, 970, 

971, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 

993, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019, 

1020, 1021, 1022, 1026, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 

1044, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 

1069, 1070, 1074, 1075, 1075A , 1076, 1077, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 

1091, 1092, 1093, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1104, 1105, 1106, 1108, 1110, 1113, 1114, 

1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 

1139, 1140, 1141, 1143, 1146, 1148, 1149, 1151, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162, 1163, 

1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1178, 1182, 1184, 1187, 1189, 1190, 1193, 1196 και 1197.  

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς αναλύθηκαν και για το γονίδιο BRCA1 και τα 

ιστοπαθολογικά στοιχεία όσο και το οικογενειακό ιστορικό τους παρατίθενται στον πίνακα 26, ενώ 

η ανάλυση περιελάμβανε και 1 άνδρα με καρκίνο μαστού, στον οποίο και αναλύθηκε το γονίδιο 

BRCA2 αποκλειστικά (πίνακας 24). 

Πίνακας 24. Ιστορικό ασθενών με ανδρικό καρκίνο μαστού που ελέγχθηκαν για την ύπαρξη γαμετικών 

μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA2 
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α/α 

ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

  

  

1040/ΟΟ 
male BrCa 71y, 

pancreatic ca 76y 

 χρόνια παγκρεατίτιδα, 

ca κεφαλής 

παγκρέατος μετά από 

ανοιχτή 

χολοκυστεκτομή, 

ηπατικές μεταστάσεις 

1η ξαδέλφη (μ) BrCa 42y, 2 1α ξαδέλφια (μ) & 

ανηψιός (μ) ca παγκρέατος 45y, >50y, >65y, και 

άλλοι ca  

  

            

 

17.3. Ανάλυση γονιδίου RAD51C 

 

Η ανάλυση έγινε σε 83 οικογένειες αρνητικές για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και 

BRCA2, με σκοπό να προσδιοριστούν τόσο παθογόνοι μεταλλάξεις όσο και πολυμορφισμοί στο 

καινούριο αυτό γονίδιο. Οι ασθενείς στους οποίους έγινε ανάλυση του γονιδίου RAD51C είναι οι 

331, 358, 575, 577, 584, 661, 666, 667, 740, 758, 783, 784, 802, 804, 812, 813, 832, 837, 839, 850, 

854, 864, 882, 897, 913, 941, 978, 984, 985, 986, 998, 1001, 1003, 1013, 1014, 1017, 1022, 1074, 

1100, 1034, 1037, 1042, 1046, 1047, 1050, 1062, 1066, 1070, 1102, 1104, 1110, 1105, 1113, 1114, 

1116, 1119, 1122, 1125, 1134, 1139, 1138, 1146, 1148, 1149, 1151, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 

1161, 1162, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1178, 1182, 1184, 1189 και 1196. Τα ιστοπαθολογικά 

στοιχεία και το οικογενειακό ιστορικό των ασθενών αυτών παρατίθενται στον πίνακα 24 και 25. 

Σε όλες τις παραπάνω οικογένειες πραγματοποιήθηκε αρχικά πλήρης ανάλυση των 

γονιδίων BRCA1 και BRCA2, καθώς και έλεγχος για την παρουσία μεγάλων γονιδιακών 

αναδιατάξεων στα ίδια γονίδια. 

 

Πίνακας 25. Ιστορικό ασθενών με ανδρικό καρκίνο μαστού που ελέγχθηκαν για την ύπαρξη γαμετικών 

μεταλλάξεων στο γονίδιο RAD51c.  

 

            

  α/α 
ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ    

  
331 BrCa 46y   

μητέρα bil BrCa 56y & 65y, αδελφή γιαγιάς (μ) bil 

BrCa 35y, 2
η 

αδελφή μητέρας bil BrCa 64y†, γιαγιά 

(μ) BrCa   

  358 BrCa 52y    
αδελφή BrCa 60y (†65y), 2η αδελφή bil BrCa 40y & 

42y (†47y), πατέρας PrCa 73y   
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575 BrCa 45y 

 μικτό διηθητικό 

αδενοκαρκίνωμα: 

πορογενές μη ειδικού 

τύπου NOS & λοβιακό, 

ER+, PR+, cerbB2-, 

p53-  

μητέρα BrCa 47y (†52y), 2η ξαδέλφη (μ) BrCa 50y, 

αδελφή μητέρας CRC 65y  

  

  577 BrCa 49y    
αδελφή μητέρας BrCa 50y (†62y), αδελφή μητέρας 

BrCa 54y (†62y)   

  584 
bil BrCa 51y & 

OvCa 53y  

λοβιακό, ER+, PR+, 

HER2+2, p53+ 

μητέρα BrCa 45y (†45y), 1η ξαδέλφη μητέρας (π) 

BrCa 50y   

  
661 

bil BrCa 47y (αρ) 

& 60y (δ), OvCa 

67y 

  

αδελφή BrCa 62y - κόρη OvCa 44y (†), αδελφός 

PrCa 60y, μητέρα BrCa 65y & ca παγκρέατος 80y, 

γιαγιά (μ) BrCa 70y   

  666 BrCa 47y  
πορογενές διηθητικό, 

ER+, PR+, HER2- 

αδελφή OvCa 56y, αδελφή OvCa 58y, μητέρα bil 

BrCa 64y    

  
667 BrCa 34y  

πορογενές διηθητικό, 

ER+, PR+ 

αδερφή μητέρας BrCa 34y (†35y), γιαγιά (μ) BrCa 

35y (†35y), αδερφή πατέρα BrCa 45y (†>50y), κόρη 

αδερφού πατέρα BrCa 55y    

  740 BrCa 47y  λοβιακό in situ 
αδελφή BrCa 47y, γιαγιά (μ) BrCa 40-45y, παππούς 

(μ) CRC >60y, πατέρας PrCa 76y   

  758 BrCa 43y  
μικτό: πορογενές & 

λοβιακό 

μητέρα BrCa 55y, αδελφή μητέρας BrCa 47y(†53y), 

αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 66y(†78y)   

  
783 BrCa 41y  

πορογενές, 70% in 

situ-30% διηθητικό,  

ER-, PR-, HER2:+ 

γιαγιά (μ) bil BrCa 60y (δ) & 70y (α) (†72y), αδελφή 

γιαγιάς (μ) BrCa 45y (†48y)   

  

784 
bil BrCa 40y & 

54y 

δ: πορογενές 

διηθητικό,                             

αρ: πορογενές 

διηθητικό  

αδελφή BrCa 55y, μητέρα BrCa 67y (†87) 

  

  

802 BrCa 48y  

πορογενές 

πολυεστιακό 

διηθητικό, ER+, PR+, 

HER2- 

μητέρα BrCa 47y, κόρη αδελφού παππού (μ) BrCa 

60y (& 3 αδελφοί της PrCa >80y), αδελφή παππού 

(μ) ca δέρματος >80y, αδελφός παππού (μ) ca 

στομάχου >80y     

  

804 BrCa 45y 
 μυελοειδές, 3ple-

negative 

αδελφή μητέρας BrCa 48y (†), αδελφή μητέρας 

BrCa 60y, αδελφός μητέρας ca παγκρέατος 58y (†) - 

κόρη BrCa 35y, γιαγιά (μ) BrCa 60y (†93y), 

προγιαγιά (μ-μ) BrCa 80y, κόρη αδελφού πατέρα 

BrCa 53y    

  
812 BrCa 35y  

πορογενές διηθητικό, 

ER+, PR+, HER2- 

μητέρα bil BrCa 51y & 52y & ca ενδομητρίου 52y & 

λευχαιμία 53y (†54y), αδελφή μητέρας BrCa >60y, 

ετεροθαλής αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa ~40y (†52y)   

  813 
bil BrCa 34y  & 

38y  
αρ: DCIS 

μητέρα BrCa 58y, παππούς (μ) PrCa 88y, αδελφή 

πατέρα BrCa 54y, γιαγιά (π) BrCa 55y   
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  832 BrCa 50y  
λοβιακό διηθητικό, 

ER+, PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 50y, αδελφή μητέρας BrCa 78y, γιαγιά 

(μ) ca οισοφάγου   

  837 BrCa 34y  πορογενές in situ 
μητέρα BrCa 62y, αδελφή μητέρας bil BrCa 50y & 

54y, γιαγιά (π) γυναικολογικός ca (†35y)   

  839 BrCa 61y  
πορογενές, ER+. PR+, 

HER2- 
αδελφή BrCa 67y, μητέρα gastric ca 65y (†80y)   

  
850 BrCa 46y 

πορογενές διηθητικό, 

ER-, PR+ 

αδελφή BrCa 43y, κόρη όζος μαστού 15y, 1η 

αδελφή μητέρας BrCa 70y, κόρη 2ης αδελφής 

μητέρας BrCa 50y   

  854 
5 ογκίδια μαστού 

52y  
  μητέρα BrCa 54y, αδελφή BrCa 53y    

  864 BrCa 43y  πορογενές διηθητικό  
μητέρα bil BrCa 41y & 48y, αδελφή πατέρα BrCa 

41y (†41y) - κόρη BrCa 41y    

  
882 BrCa 40y 

πορογενές in situ, ER+, 

PR+ 

1η αδελφή γιαγιάς (π) BrCa >70y - κόρη BrCa 62y, 

κόρη 2ης αδελφής γιαγιάς (π) BrCa 40y (†44y), 

κόρη αδελφού γιαγιάς BrCa    

  
897 BrCa 42y  

λοβιακό διηθητικό, ER-

, PR-  

μητέρα OvCa 37y & BrCa 59y, 1ος αδελφός μητέρας 

male BrCa 60y - 1η κόρη BrCa 41y (†47y), 2η κόρη 

BrCa 51y, 2ος αδελφός μητέρας ca εντέρου (?)    

  
913 

καλοήθης όγκος 

(δ) μαστού 64y, 

BrCa 66y 

λοβιακό διηθητικό, 

ER+, PR-, HER2- 

μητέρα BrCa ~45y (†52y), αδελφή bil BrCa 44y & 

50y   

  
941 BrCa 45y 

 πορογενές διηθητικό, 

ER+, PR+, HER2- 

πατέρας PrCa 40y (†86y), 1η αδελφή πατέρα BrCa 

50y (†53y), 2η αδελφή πατέρα BrCa 55y (†65y), 

κόρη 3ης αδελφής πατέρα BrCa 40y (†40y)   

            

 

 

17.4. Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1 

 

 Για τον προσδιορισμό μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της Πολλαπλής και Ποσοτικής Αλυσιδωτής Αντίδρασης της 

Πολυμεράσης Μικρών Φθοριζόντων Τμημάτων (QMPSF), όπως αυτή παρουσιάζεται στην 

παράγραφο 12.  

Η τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε 24 ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού 

και/ή ωοθηκών, οι οποίες βρέθηκαν αρνητικές για σημειακές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και 

BRCA2. Οι ασθενείς στους οποίους έγινε ανάλυση του γονιδίου BRCA1 με την τεχνική αυτή είναι οι 

882, 886, 902, 935, 948, 953, 974, 977, 1036, 1042, 1043, 1060, 1061, 1068, 1070, 1073, 1076, 

1115, 1117, 1134, 1138, 1157, 1162 και 1165. Τα ιστοπαθολογικά στοιχεία και το οικογενειακό 

ιστορικό των ασθενών αυτών παρατίθενται στους πίνακες 24 και 26. 
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Για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της τεχνικής QMPSF χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 

της Πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων DNA εξαρτώμενης από τη σύνδεση ιχνηθετών (Multiplex 

Ligation-dependent Probe Amplification, MLPA) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13.  

Πίνακας 26. Ιστορικό ασθενών που ελέγχθηκαν για την ύπαρξη μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο 

BRCA2 με την τεχνική MLPA. 

            

  α/α 
ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ    

  

882 BrCa 40y πορογενές in situ, ER+, PR+ 

1η αδελφή γιαγιάς (π) BrCa >70y - 

κόρη BrCa 62y, κόρη 2ης αδελφής 

γιαγιάς (π) BrCa 40y (†44y), κόρη 

αδελφού γιαγιάς BrCa    

  

886 OvCa 35y 

ενδομητριοειδές, CK7+, 

CKJ5-6+, p63+, ΟΚΥΜΕ 35y, 

αφαίρεση άλλης ωοθήκης 

19y λόγω κύστης 

αδελφή OvCa 24y, παπούς (π) ca 

κοιλιακής χώρας (†50y) / αδελφός 

προγιαγιάς (μ) ca κοιλιακής χώρας 

~55y (ογκίδια στο έντερο σαν 

πορτοκάλι) (†~60y)    

  
902 BrCa 33y  

πορογενές διηθητικό, ER+, 

PR+ 

μητέρα BrCa (†34y), μητέρα γιαγιάς 

(μ) μαστεκτομή, κόρη αδελφού 

μητέρας ca στομάχου ή CRC 46y   

  935 BrCa 38y  μυελοειδές, 3ple-negative ελεύθερο   

  

948 ΥΓΙΗΣ   

μητέρα BrCa †46y, γιαγιά (μ) BrCa 

<40y (†45y), αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 

<30y (†75y), κόρη 2ης αδελφής 

γιαγιάς (μ) BrCa <36y    

  

 

 

17.5. Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA2 

 

Για την μελέτη των γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA2 χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 

της Πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων DNA εξαρτώμενης από τη σύνδεση ιχνηθετών (Multiplex 

Ligation-dependent Probe Amplification, MLPA) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13.  

 Η τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε 16 ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού 

και/ή ωοθηκών. Οι ασθενείς αυτές ήταν αρνητικές για σημειακές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 

και BRCA2, ενώ οι περισσότερες από αυτές έχουν ελεγχθεί και για γονιδιακές αναδιατάξεις στο 

γονίδιο BRCA1. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι ασθενείς 882, 886, 902, 935, 948, 953, 1042, 1043, 
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1061, 1115, 1117, 1134, 1138, 1157, 1162, 1165. Τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

και το οικογενειακό ιστορικό των ασθενων αυτών φαίνονται στους πίνακες 24 και 26.   

 

17.6.  Μαζική παράλληλη αλληλούχιση (Massive parallel sequencing) 

Η ανάλυση έγινε σε 42 ασθενείς αρνητικές για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, 

με σκοπό να προσδιοριστούν η συνεισφορά και άλλων γονιδίων στην εμφάνιση του καρκίνου 

μαστού ή/και ωοθηκών. Οι ασθενείς αυτοί εμφάνισαν καρκίνο σε νεαρή ηλικία (>45χρ) και για 

αυτό και επιλέχθηκαν για την συγκεκριμένη ανάλυση. Τα ιστοπαθολογικά στοιχεία και το 

οικογενειακό ιστορικό των ασθενών αυτών παρατίθενται στον πίνακα 27. 

Σε όλες τις παραπάνω οικογένειες έγινε πλήρης ανάλυση των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, 

ενώ σε αρκετές από αυτές έχει ήδη γίνει έλεγχος για την παρουσία μεγάλων γονιδιακών 

αναδιατάξεων στα ίδια γονίδια. 

Πίνακας 27. Ιστορικό ασθενών ελέγχθηκαν για την ύπαρξη γαμετικών μεταλλάξεων και μεγάλων γονιδιακών 

αναδιατάξεων με τη χρήση τεχνολογίας επόμενης γενεάς.  

            

  α/α 
ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ    

  

575 BrCa 45y 

 μικτό διηθητικό 

αδενοκαρκίνωμα: 

πορογενές μη ειδικού 

τύπου NOS & λοβιακό, ER+, 

PR+, cerbB2-, p53-  

μητέρα BrCa 47y (†52y), 2η ξαδέλφη 

(μ) BrCa 50y, αδελφή μητέρας CRC 

65y  

  

  584 
bil BrCa 51y & 

OvCa 53y  

λοβιακό, ER+, PR+, HER2+2, 

p53+ 

μητέρα BrCa 45y (†45y), 1η ξαδέλφη 

μητέρας (π) BrCa 50y   

  

661 

bil BrCa 47y (αρ) 

& 60y (δ), OvCa 

67y 

  

αδελφή BrCa 62y - κόρη OvCa 44y (†), 

αδελφός PrCa 60y, μητέρα BrCa 65y & 

ca παγκρέατος 80y, γιαγιά (μ) BrCa 

70y   

  

667 BrCa 34y  
πορογενές διηθητικό grade 

I, ER+, PR+ 

αδερφή μητέρας BrCa 34y (†35y), 

γιαγιά (μ) BrCa 35y (†35y), παπούς (μ) 

ca unknown primary 70y (†>80y) / 

αδερφή πατέρα BrCa 45y (†>50y), 

κόρη αδερφού πατέρα BrCa 55y    

  670 BrCa 34y    
μητέρα BrCa 56y & BrCa 58y, παπούς 

(μ) PrCa >70y   

  708 BrCa 42y  πορογενές in situ μητέρα BrCa 58y   
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  738 BrCa 42y  πορογενές διηθητικό in situ αδελφή BrCa 47y, πατέρας PrCa 73y   

  
740 BrCa 47y  λοβιακό in situ 

αδελφή BrCa 47y, γιαγιά (μ) BrCa 40-

45y, παππούς (μ) CRC >60y, πατέρας 

PrCa 76y   

  
758 BrCa 43y  

μικτό: πορογενές & 

λοβιακό 

μητέρα BrCa 55y, αδελφή μητέρας 

BrCa 47y(†53y), αδελφή γιαγιάς (μ) 

BrCa 66y(†78y)   

  760 BrCa 37y 
 μικτό: πορογενές 

διηθητικό & λοβιακό 
θεία (π) BrCa 30y 

  

  
762 BrCa 41y πορογενές 

μητέρα BrCa 49y, αδελφή μητέρας 

BrCa 45y   

  766 BrCa 58y   
κόρη BrCa 40y (†40y), αδελφή 

μητέρας BrCa ~80y    

  
784 

bil BrCa 40y & 

54y 

δ: πορογενές διηθητικό,                             

αρ: πορογενές διηθητικό  

αδελφή BrCa 55y, μητέρα BrCa 67y 

(†87)   

  

785 
OvCa 45y  & BrCa 

60y  

βλεννώδες 

κυσταδενοκαρκίνωμα 

ωοθήκης, πορογενές 

διηθητικό, 3ple-negative 

Ελεύθερο 

  

  

804 BrCa 45y  μυελοειδές, 3ple-negative 

αδελφή μητέρας BrCa 48y (†), 

αδελφή μητέρας BrCa 60y, αδελφός 

μητέρας ca παγκρέατος 58y (†) - κόρη 

BrCa 35y, γιαγιά (μ) BrCa 60y (†93y), 

προγιαγιά (μ-μ) BrCa 80y, κόρη 

αδελφού πατέρα BrCa 53y    

  

811 
bil BrCa 36y & 

37y  

αρ: πορογενές διηθητικό, 

3ple-negative,                                                

δ: πορογενές διηθητικό, 

3ple-negative 

μητέρα ca ενδομητρίου 47y, γιαγιά 

(μ) BrCa 

  

  826 BrCa 40y  λοβιακό in situ  μητέρα BrCa 57y (†67y)   

  
830 bil BrCa 40y 

 αρ: πορογενές διηθητικό, 

ER+, PR+, HER2-δ: μεικτού 

τύπου, ER+, PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 54y  

  

  
837 BrCa 34y  πορογενές in situ 

μητέρα BrCa 62y, αδελφή μητέρας bil 

BrCa 50y & 54y, γιαγιά (π) 

γυναικολογικός ca (†35y)   

  
864 BrCa 43y  πορογενές διηθητικό  μητέρα bil BrCa 41y & 48y, αδελφή 

πατέρα BrCa 41y (†41y) - κόρη BrCa 
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41y  

  
879 BrCa 37y  

2 εστίες: 1η - πορογενές 

διηθητικό, 3ple-negative, 2η - 

μυελοειδές, 3ple-negative 

γιαγιά (μ) BrCa 60y (†65y), 2 αδελφές 

& μητέρα καλοήθεις όγκοι μαστού    

  

881 BrCa 37y  
πορογενές διηθητικό, 3ple-

negative 

αδελφή ca νεφρού 33y & BrCa 58y, 

αδελφή πατέρα OvCa 45y (†48y), 2 

κόρες αδελφού πατέρα BrCa <45y, 1η 

ξαδέλφη (μ) BrCa ~60y   

  

882 BrCa 40y πορογενές in situ, ER+, PR+ 

1η αδελφή γιαγιάς (π) BrCa >70y - 

κόρη BrCa 62y, κόρη 2ης αδελφής 

γιαγιάς (π) BrCa 40y (†44y), κόρη 

αδελφού γιαγιάς BrCa    

  

886 OvCa 35y 

ενδομητριοειδές, CK7+, 

CKJ5-6+, p63+, ΟΚΥΜΕ 35y, 

αφαίρεση άλλης ωοθήκης 

19y λόγω κύστης 

αδελφή OvCa 24y, παπούς (π) ca 

κοιλιακής χώρας (†50y) / αδελφός 

προγιαγιάς (μ) ca κοιλιακής χώρας 

~55y (ογκίδια στο έντερο σαν 

πορτοκάλι) (†~60y)    

  

897 BrCa 42y  λοβιακό διηθητικό, ER-, PR-  

μητέρα OvCa 37y & BrCa 59y, 1ος 

αδελφός μητέρας male BrCa 60y - 1η 

κόρη BrCa 41y (†47y), 2η κόρη BrCa 

51y, 2ος αδελφός μητέρας ca εντέρου 

(?)    

  
901 BrCa 44y  

μυελοειδές διηθητικό, ER-, 

PR-, HER2+ 

γιαγιά (π) bil BrCa <50y & ~50y, 

αδελφή γιαγιάς (π) BrCa, κόρη 

αδελφού πατέρα BrCa   

  903 BrCa 25y 
 πορογενές διηθητικό, ER+, 

PR+, HER2+ 

γιαγιά (μ) OvCa 60y (†72y), αδελφή 

πατέρα BrCa ~55y   

  
904 BrCa 46y 

 λοβιακό διηθητικό, ER+, 

PR+, HER2- 

αδελφή BrCa 34y (†38y), πατέρας 

λευχαιμία  ~45y, παππούς (μ) ca 

παγκρέατος (†73y)   

  907 BrCa 36y 
 πορογενές διηθητικό, ER+, 

PR+ 

μητέρα BrCa 45y & ca ουροδόχου 

κύστης 87y, παππούς (μ) CRC ~65y   

  
910 BrCa 32y  

πορογενές διηθητικό, ER+, 

PR-, HER2- 

αδελφή πατέρα bil BrCa 45y, μητέρα 

παππού (π) BrCa ~60y, μητέρα 

γιαγιάς (π) BrCa 65y   

  

912 BrCa 42y 

λοβιακό διηθητικό 

πολυεστιακό, ER+ (85%), 

PR+ (85%), HER2-, p53:10-

20%, Ki67:2-3% 

αδελφή πατέρα OvCa 69y (†70y), 1η 

ξαδέλφη γιαγιάς (π) BrCa 25y 
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919 
OvCa 31y & BrCa 

46y  

πορογενές διηθητικό, ER+, 

PR+, HER- 

1η αδελφή πατέρα BrCa 40y (†70y), 

2η αδελφή πατέρα & κόρη αδελφού 

πατέρα ca μήτρας  ~50y & 41y, 

πατέρας ca ουροδόχου κύστης ~75y  

(†82y)   

  

924 BrCa 30y  

θηλώδες διηθητικό grade III, 

3ple-negative, 0/22 nodes+) - 

ενδομητρίωση, καλοήθεις 

κύστεις μαστού από 22y 

αδελφή παπού (μ) BrCa (†50y), 

μητέρα ΟΚΥΜΕ 49y (ινομυώματα), 

παπούς (μ) ca δέρματος ~70y (Vitiligo) 

/ γιαγιά (μ) ca ενδομητρίου (†68y), 

αδελφός γιαγιάς (μ) CRC 50y    

  

925 BrCa 56y  
πορογενές διηθητικό NOS 

grade II & πορογενές in situ, 

0.9cm, ER-, PR++, HER2- 

μητέρα BrCa 46y (†49y-πολλαπλές 

μεταστάσεις), γιαγιά (μ) BrCa 58y 

(†60y), κόρη ινοαδένωμα μαστού 25y, 

αδελφή μητέρας ca νεφρού (?) (†75y), 

γιος προηγούμενης ca όρχεων 60y   

  935 BrCa 38y  μυελοειδές, 3ple-negative ελεύθερο   

  

941 BrCa 45y 
 πορογενές διηθητικό, ER+, 

PR+, HER2- 

πατέρας PrCa 40y (†86y), 1η αδελφή 

πατέρα BrCa 50y (†53y), 2η αδελφή 

πατέρα BrCa 55y (†65y), κόρη 3ης 

αδελφής πατέρα BrCa 40y (†40y)   

  
945 BrCa 34y 

πορογενές διηθητικό, ER+, 

PR+, HER2- 

μητέρα BrCa 62y, αδελφή μητέρας 

BrCa 70y, παππούς (μ) ca στομάχου 

(†58y), παππούς (π) PrCa      

  

961 bil BrCa 32y  

σύγχρονο: πορογενές 

διηθητικό (δ), 2 εστίες 1.8cm & 

0.3cm, NOS, grade II-III, 

ER+(90%), PR+(90%), HER2-, e-

cadherin+ / λοβιακό in situ (α), 

grade II 

προγιαγιά (π) BrCa 70y  

  

  

965 bil BrCa 47y 

 δ: πορογενές in situ & 

εστίες λοβιακού, 0/12 

nodes+, ER+, PR+, HER2++, 

p53:28%, Ki67:46%+) & 54y 

(δ: πορογενές διηθητικό 

grade III, ER-, PR-, HER2+ 

(CISH), p53-, Ki67:22%), 

ΟΚΥΜΕ 30y 

αδελφή BrCa 53y, πορογενές 

διηθητικό grade II, 0/12 nodes+, ER+, 

PR+, HER2- (FISH), p53-, Ki67:12%) 

  

  

971 BrCa 45y 

ογκεκτομή, πορογενές 

διηθητικό NOS grade I, 

0.8cm, sentinel node -, 

ER:80%, PR:90%, HER2-, 

Ki67-, p53- 

αδελφή  BrCa 48y (BRCA1-2 

negative), μητέρα BrCa 56y (†64y) / 

αδελφή πατέρα ca στομάχου 58y & 

BrCa ~70y, γιαγιά (π) ca (?) στομάχου 

85y   
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977 bil BrCa 39y  

α-3ple-negative, πορογενές 

διηθητικό NOS grade II, 2.4cm, 

& 2η εστία 1cm, 4/18 nodes+ & 

39y δ-3ple-negative, πορογενές 

διηθητικό NOS grade II, 0.9cm, 

0/7 nodes+, ΟΚΥΜΕ 41y  

1η ξαδέλφη (π) BrCa 32y / 2η 

ξαδέλφη μητέρας BrCa (†56y)  

  

  

979 bil BrCa 43y  

α-DCIS / δ-πορογενές 

διηθητικό grade ΙI, 0/4 nodes+, 

ER+(III), PR+(II), HER2+(II)-όχι 

FISH/CISH, p53-, pS2+ 

αδελφή πατέρα BrCa 37y (†38y) /  

αδελφή μητέρας BrCa 63y & 

γυναικολογικός ca 65y (†70y), 2 

αδελφοί μητέρας PrCa >70y, αδελφός 

μητέρας ca παγκρέατος (†57y), 

μητέρα CRC 72y   

  

 

 

17.7. Εξομική αλληλούχιση  

Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία μόνο ασθενή, στην ασθενή 910, η οποία 

παρουσίαζε σημαντικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού καθώς και άλλων 

καρκίνων. Στην συγκεκριμένη ασθενή πραγματοποιήθηκε ανάλυση μεταλλάξεων όλων των τύπων σε 21  

γονίδια, συμπεριλαμβανομένων των BRCA1 και BRCA2, με τη βοήθεια τεχνολογίας επόμενης γενεάς, 

στα οποία και βρέθηκε αρνητική. Τα ιστοπαθολογικά στοιχεία και το οικογενειακό ιστορικό της 

ασθενούς παρατίθενται στον πίνακα 24. 
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21. Γενετική ανάλυση του κληρονομικού καρκίνου μαστού ή/και ωοθηκών 
 

21.1. Ανάλυση γονιδίου BRCA1 

 

Με σκοπό να μελετηθεί η συνεισφορά του γονιδίου BRCA1 στην προδιάθεση για καρκίνο 

μαστού και ωοθηκών το γονίδιο αναλύθηκε σε 200 ασθενείς με ιστορικό (ή νεαρή ηλικία εμφάνισης) 

καρκίνου μαστού και/ή ωοθηκών, σε 29 από τις οποίες προσδιορίστηκε ότι έφεραν κάποια παθογόνο 

μετάλλαξη (14.5%). Επιπλέον, σε 2 ασθενείς ανιχνεύθηκαν παρανοηματικές παραλλαγές αγνώστου 

παθογένειας (Unclassified Variants, UVs) (1%).  

Συγκεκριμένα, οι μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν κατανέμονται, κυρίως στο εξόνιο 11, καθώς 

και στο 3’ άκρο του γονιδίου στο οποίο εδράζεται η περιοχή BRCT και περιλαμβάνει τα εξόνια 20 έως 

και 24. Μεταλλάξεις, όμως, βρέθηκαν και στα εξόνια 5, 7 και 14 αντίστοιχα (σχήμα 18). Χαρακτηριστικό 

είναι ότι 7 από τις 13 μεταλλάξεις είναι αποκλειστικές για την οικογένεια που τις φέρει, με εξαίρεση τις 

μεταλλάξεις p.Cys61Gly, p.Val1234GlnfsX8, p.Gly1738Arg, p.Arg1751X και c.5266dupC, που 

εντοπίστηκαν σε δύο, δύο, πέντε, τρεις και εννέα οικογένειες, αντίστοιχα. 

Ανιχνεύθηκε μία και μόνο καινοφανής (novel) μετάλλαξη η c.330delG, η οποία δεν έχει  

περιγραφεί ξανά στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα είδη των μεταλλάξεων που ανιχνεύθηκαν ήταν ποικίλα 

καθώς από τις δεκατρείς μεταλλάξεις που προσδιορίστηκαν, τέσσερις είναι μη νοηματικές και έχουν 

προκληθεί από αντικατάσταση νουκλεοτιδίου η οποία οδηγεί στη δημιουργία πρώιμου κωδικονίου 

τερματισμού και έξι αντιστοιχούν σε ενθέσεις ή απαλοιφές νουκλεοτιδίων οι οποίες προκαλούν 

τροποποίηση του πλαισίου ανάγνωσης και εισαγωγή κωδικονίου πρώιμου τερματισμού. Επιπρόσθετα, 

οι τρείς μεταλλάξεις που απομένουν είναι παρανοηματικές, από τις οποίες η c.5406+5G>C οδηγεί σε 

εναλλακτικό μάτισμα.   

Αναλυτικά οι μεταλλάξεις του γονιδίου BRCA1, συνοψίζονται στο σχήμα 18, ενώ η 

ονοματολογία τους τόσο κατά BIC, όσο και κατά HGVS όπως και ο τύπος της μετάλλαξης φαίνεται στον 

πίνακα 28.  

Παράλληλα, οι παραλλαγές που απαντώνται με μεγάλη συχνότητα και δεν είναι παθογόνοι, 

γνωστές ως πολυμορφισμοί, όπως και οι μεταλλάξεις αγνώστου παθογένειας, οι οποίες εντοπίστηκαν 

στο γονίδιο BRCA1 συνοψίζονται στον πίνακα 29, όπου με μαύρο χρώμα φαίνονται οι πολυμορφισμοί 

και με κόκκινο χρώμα οι παρανοηματικές παραλλαγές αγνώστου κλινικής σημασίας (Variants of 

Unknown clinical Significance - VUS).  
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Σχήμα 18. Συνοπτική εικόνα των μεταλλάξεων που έχουν εντοπιστεί στο γονίδιο BRCA1 στον Ελληνικό πληθυσμό. 

Κάθε κύκλος παριστάνει μια οικογένεια που φέρει μετάλλαξη. Με κόκκινο κύκλο συμβολίζονται οι μεταλλάξεις 

που χαρακτηρίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ενώ με μαύρο, γκρί και λευκό κύκλο οι μεταλλάξεις 

που έχουν προσδιoριστεί στο Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής από το 1999 έως και σήμερα. Με κόκκινο 

βέλος σημειώνονται οι καινοφανείς μεταλλάξεις (Konstantopoulou, Tsitlaidou et al., 2013). 
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Πίνακας 28. Οι παθογόνοι μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν στο γονίδιο BRCA1 σε Έλληνίδες ασθενείς. Η αρίθμηση 
πραγματοποιήθηκε βάσει της αλληλουχίας αναφοράς cDNA (GenBank NM_007294.3). Στην αρίθμηση κατά HGVS, 
το +1 αναφέρεται στο πρώτο νουκλεοτίδιο Α του κωδικονίου έναρξης ATG. Οι καινοφανείς μεταλλάξεις 
σημειώνονται με μπλέ χρώμα. 

 

 
 

 

 

 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η παρανοηματική παραλλαγή c.5434C>G 

(p.Pro1812Ala), του εξονίου 23 του γονιδίου, συνιστά παθογόνο μετάλλαξη αφού οδηγεί σε 

εναλλακτικό μάτισμα και κατ'επέκταση σε απαλοιφή του εξονίου 23 [212] .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θέση DNA πρωτεΐνη DNA πρωτεΐνη τύπος μετάλλαξης

εξόνιο 5 300T>G C61G c.181T>G p.Cys61Gly παρανοηματική 

εξόνιο 7 449delG stop 118 c.330delG p.(110or111)fs πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 11 3297G>T  E1060X c.3178G>T p.Glu1060X μη νοηματική

εξόνιο 11 3494delTC stop 1131 c.3375_3376delTC p.Ser1125fs πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 11 3726C>T R1203X c.3607C>T p.Arg1203X μη νοηματική

εξόνιο 11 3819del5 stop 1241 c.3700_3704delGTAAA p.Val1234fs πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 11 3874del4- stop 1262  c.3755_3758delTGTC p.Lys1252LeufsX10 πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 14 4510delCTAinsTT stop 1465 c.4391_4393delCTAinsTT p.Pro1464fs πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 20 5331G>A G1738R c.5212G>A p.Gly1738Arg παρανοηματική 

εξόνιο 20 5370C>T- R1751X c.5251C>T p.Arg1751X μη νοηματική

εξόνιο 20 5382insC- stop 1829 c.5266dupC p.Gln1756fs πλαισιοτροποποιητική

ιντρόνιο 22 IVS22+5G>C c.5406+5G>C r.5333-5406del73 παρανοηματική 

εξόνιο 23 5550 C>T Q1811X c.5431C>T p.Gln1811X μη νοηματική

BIC HGVS



| 139  

 

Πίνακας 29. Αναλυτικός πίνακας των παραλλαγών που εντοπίστηκαν στο BRCA1. Με μαύρο χρώμα σημειώνονται 

οι πολυμορφισμοί, ενώ με κόκκινο χρώμα οι παρανοηματικές παραλλαγές αγνώστου παθογένειας.  

 

 
 

 

 Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που φέρουν τις προαναφερθείσες παθογόνους 

μεταλλάξεις καθώς και το οικογενειακό ιστορικό τους παρουσιάζονται παρακάτω (πίνακας 30).   

 

 

 

 

Πίνακας 30. Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ασθενών που φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 

θέση DNA πρωτεΐνη DNA πρωτεΐνη τύπος μετάλλαξης

ιντρόνιο 5 IVS5+15A>G c.212+15A>G IVS

ιντρόνιο 7 IVS7+36delCCT c.441+36delCTT IVS

ιντρόνιο 7 IVS7-34C>T c.442-34C>T IVS

ιντρόνιο 8 IVS8-58delT c.548-58delT IVS

ιντρόνιο 9 IVS9-34Τ>C c.594-34T>C IVS

εξόνιο 11 1100A>G Τ327Τ c.981A>G p.Thr327Thr συνώνυμη

εξόνιο 11 1143C>T L342L c.1024C>T p.Leu342Leu συνώνυμη

εξόνιο 11 1186A>G Q356R c.1067A>G p.Gln356Arg παρανοηματική

εξόνιο 11 1327C>T S403F c.1208C>T P.Ser403Phe παρανοηματική

εξόνιο 11 2000C>G V627V c.1881C>G p.Val627Val συνώνυμη

εξόνιο 11 2147T>C T676T c.2028T>C p.Thr676Thr συνώνυμη

εξόνιο 11 2196G>A D693N c.2077G>A p.Asp693Asn παρανοηματική

εξόνιο 11 2201C>T S694S c.2082C>T p.Ser694Ser συνώνυμη

εξόνιο 11 2430T>C L771L c.2311T>C p.Leu771Leu συνώνυμη

εξόνιο 11 2731C>T P871L c.2612C>T p.Pro871Leu παρανοηματική

εξόνιο 11 2952A>G G911G c.2833A>G p.Gly911Gly συνώνυμη

εξόνιο 11 3232G>A E1038G c.3113A>G p.Glu1038Gly παρανοηματική

εξόνιο 11 3238G>A S1040N c.3119G>A p.Ser1040Asn παρανοηματική

εξόνιο 11 3554Τ>C V1145V c.3435T>C p.Val1145Val συνώνυμη

εξόνιο 11 3667A>G K1183R c.3548A>G p.Lys1183Arg παρανοηματική

εξόνιο 11 3954G>A A1279T c.3835 G>A p.Ala1279Thr παρανοηματική

εξόνιο 13 4427T>C S1436S c.4308T>C p.Ser1436Ser συνώνυμη

ιντρόνιο 14 IVS14-63C>G c.4421-63C>G IVS

εξόνιο 15 4654G>T S1512I c.4535G>T p.Ser1512Ile παρανοηματική

εξόνιο 16 4956A>G S1613G c.4837A>G p.Ser1613Glu παρανοηματική

εξόνιο 16 5075G>A M1652I c.4956G>A p.Met1652Ile παρανοηματική

ιντρόνιο 16 IVS16-68G>A c.4987-68A>G IVS

ιντρόνιο 16 IVS16-92G>A c.4987-92A>G IVS

ιντρόνιο 17 IVS17+6C>G c.5074+6 G>C IVS

ιντρόνιο 18 IVS18+66G>A c.5152+66G>A IVS

BIC HGVS
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

950 BrCa 48y άγνωστο

1126 BrCa 37y
μητέρα OvCa 52y, γιαγιά (μ) BrCa 57y, 

αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 63y, 2η 

αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa 77y 

1164 BrCa 46y & BrCa 52y 

μητέρα BrCa 46y, αδελφή μητέρας 

λευχαιμία (†60y), αδελφός μητέρας ca  

πάγκρεας ή χολή (†~70y), γιαγιά (μ) ca  

στην κοιλιά? (†>60y), αδελφός ca  

πνεύμονα 52y (†54y, καπνιστής) / 

πατέρας ουρολογικός ca  ~55y (†64y)

1085
c.330delG 

(p.(110or111)fs)
BrCa 55y 

μητέρα BrCa (†39y), γιαγιά (μ) 

γυναικολογικός ca  (†50y), μητέρα 

γιαγιάς (μ) †25y 

1016
c.3178G>T 

(p.Glu1060X)
BrCa 34y 

γιαγιά (π) BrCa <50y (†~50y, 1966), 

πατέρας PrCa 72y, αδελφός πατέρα ca  

πνεύμονα (†60y) 

1144
c.3375_3376delTC 

(p.Ser1125fs)
BrCa 20y & BrCa 48y 

μητέρα υγιής-υιοθετημένη / πατέρας 

CRC 79y, αδελφή πατέρα lung ca  40y 

(†42y), αδελφός πατέρα ca  κοιλιάς 45y 

1004
c.3607C>T 

(p.Arg1203X)
BrCa 57y 

αδελφή BrCa 35y (†38y), 2η αδελφή 

BrCa 48y (†50y) 

964 BrCa 41y ελεύθερο

1072 BrCa 40y 
αδελφή πατέρα OvCa 41y (†42y), 

παππούς (π) λευχαιμία (†35y) 

1008

 

c.3755_3758delTG

TC 

(p.Lys1252LeufsX1

0)

BrCa 38y 

μητέρα BrCa 37y , αδελφή BrCa 42y , 

κόρη άλλης αδελφής υγιούς BrCa 28y, 

γιαγιά (μ) BrCa 55y (†57y), 2 αδελφές 

γιαγιάς (μ) γυναικολογικό ca  

1045 BrCa 33y ελεύθερο 

1048 BrCa 74y αδελφός CRC, αδελφή ca  νεφρού

1079 OvCa 53y (†55y) 
αδελφή BrCa (†47y), 2η αδελφή OvCa 

(†55y) 

1129 OvCa 51y ελεύθερο

1150 BrCa 35y ελεύθερο

952 OvCa 55y 
μητέρα BrCa / γιαγιά (π) 

γυναικολογικός ca

1142 BrCa 42y 

μητέρα BrCa 63y (†69y), παππούς (μ) 

male BrCa 70y, αδελφός μητέρας ca  

ιδρωτοποιών αδένων 72y / πατέρας 

lung ca  ~70y, αδελφός πατέρα ca  

παγκρέατος, αδελφή πατέρα OvCa 72y  

1198 BrCa 30y
αδελφή γιαγιάς (π) BrCa >60y / αδελφή 

παππού (π) γυναικολ. ca  - κόρη της ca  

>40y 

951 OvCa 38y μητέρα OvCa, γιαγιά (μ) OvCa

954 OvCa 45y ελεύθερο 

963 BrCa 40y 
μητέρα OvCa 49y (†), αδελφή μητέρας 

OvCa 60y / 3 θείες (π) BrCa 45y, 60y, 

60y, πατέρας PrCa  (†66y)

1078 OvCa 63y άγνωστο

1080 OvCa 58y 
μητέρα OvCa 49y (†50y), αδελφή 

μητέρας BrCa & OvCa (†37y), γιαγιά (μ) 

BrCa 

1147 BrCa 59y  & OvCa 61y κόρη BrCa 35y, αδελφή BrCa 43y

1159 BrCa 36y 
 γιαγιά (π) OvCa 80y & CRC 80y / 

παππούς (μ) PrCa 64y 

1186δ OvCa 48y ελευθερο

1205 OvCa 56y άγνωστο

968 c.5406+5G>C BrCa 31y άγνωστο

960
c.5431C>T 

(p.Gln1811X)
BrCa 41y άγνωστο

c.181T>G 

(p.Cys61Gly)

c.3700_3704delGT

AAA   (p.Val1234fs)

c.5212G>A 

(p.Gly1738Arg)

c.5251C>T 

(p.Arg1751X)

c.5266dupC 

(p.Gln1756fs)
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21.2. Ανάλυση γονιδίου BRCA2 

 

Συνολικά ελέγχηκαν 156 ασθενείς για την παρουσία παθογόνων μεταλλάξεων στο γονίδιο 

BRCA2, από τις οποίες οι 155 είχαν καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών ενώ υπήρχε και 1 άνδρας ασθενής 

με καρκίνο μαστού. Σε 9 γυναίκες ασθενείς με καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών ανιχνεύθηκε κάποια 

παθογόνος μετάλλαξη, ενώ ο ασθενής που παρουσίασε ανδρικό καρκίνο μαστού διαπιστώθηκε ότι 

έφερε παθογόνο μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA2 (6.5%). Επιπρόσθετα, σε 14 ασθενείς ανιχνεύθηκαν 

παρανοηματικές παραλλαγές αγνώστου κλινικής σημασίας (Variants of Unknown clinical Significance - 

VUS) (9%).  

Οι ανευρεθείσες μεταλλάξεις κατανέμονται, κυρίως στο 3’ άκρο του γονιδίου (εξόνια 23-27) 

καθώς και στο εξόνιο 11, το οποίο αποτελεί το 43% του γονιδίου BRCA2 (σχήμα 19). Χαρακτηριστικό 

είναι ότι όλες οι μεταλλάξεις που προσδιορίστηκαν, είναι αποκλειστικές για την οικογένεια που τις 

φέρει. 

Τέσσερις από τις μεταλλάξεις που προσδιορίστηκαν και συγκεκριμένα οι c.2339C>G, c.6490C>T, 

c.8364G>A και c.8930delA αποτελούν καινοφανείς (novel) μεταλλάξεις και δεν έχουν περιγραφεί ξανά 

στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Από τις μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν, τέσσερις είναι μη νοηματικές ενώ οι υπόλοιπες πέντε 

αντιστοιχούν σε ενθέσεις ή απαλειφές νουκλεοτιδίων οι οποίες προκαλούν τροποποίηση του πλαισίου 

ανάγνωσης και εισαγωγή κωδικονίου πρώιμου τερματισμού.  

Αναλυτικά οι μεταλλάξεις του γονιδίου BRCA2, συνοψίζονται στο σχήμα 19, ενώ η 

ονοματολογία τους τόσο κατά BIC, όσο και κατά HGVS όπως και ο τύπος της μετάλλαξης φαίνεται στον 

πίνακα 31. Επιπλέον, οι μεταλλάξεις που απαντώνται με μεγάλη συχνότητα και δεν είναι παθογόνοι, 

γνωστές ως πολυμορφισμοί, όπως και οι μεταλλάξεις αγνώστου παθογένειας, οι οποίες εντοπίστηκαν 

στο γονίδιο BRCA2 συνοψίζονται στον πίνακα 32, όπου με μαύρο χρώμα φαίνονται οι πολυμορφισμοί 

και με κόκκινο χρώμα οι παρανοηματικές παραλλαγές αγνώστου παθογένειας (UVs). 
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θέση DNA πρωτεΐνη DNA πρωτεΐνη τύπος μετάλλαξης

εξόνιο 8 886delGT stop 223 c.658_659delGT p.???220fsX3 πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 11 2567C>G S780Χ c.2339C>G p.Ser780X μη νοηματική

εξόνιο 11 4643del4 stop 1477 c.4415_4418delAGAA p.Lys1472fsX5 πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 11 6718C>T Gln2164X c.6490C>T p.Gln2164X μη νοηματική

εξόνιο 11 6828delTT stop 2201 c.6600-6601delTT p.Phe2200fsX2 πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 17 8204G>A c.7976G>A skipping exon 17 μη νοηματική

εξόνιο 19 8592G>Α W2788X c.8364G>A p.Trp2788X μη νοηματική

εξόνιο 22 9158delA stop 2987 c.8930delA πλαισιοτροποποιητική

εξόνιο 23 9325insA stop 3043 c.9097dupA p.Thr3033AsnfsX11 πλαισιοτροποποιητική

BIC HGVS

Σχήμα 19. Συνοπτική εικόνα των μεταλλάξεων που έχουν ανιχνευθεί στο γονίδιο BRCA2 στον Ελληνικό πληθυσμό. 

Κάθε κύκλος παριστάνει μια οικογένεια που φέρει μετάλλαξη. Με κόκκινο κύκλο συμβολίζονται οι μεταλλάξεις 

που ανιχνεύθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ενώ με μαύρο, γκρί και λευκό κύκλο οι μεταλλάξεις που 

έχουν προσδιoριστεί στο Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής από το 1999 έως και σήμερα. Με κόκκινο βέλος 

σημειώνονται οι καινοφανείς μεταλλάξεις (Konstantopoulou, Tsitlaidou et al. 2013). 

 

 
 

 

Πίνακας 31. Οι παθογόνοι μεταλλάξεις που ανιχνεύτηκαν στο γονίδιο BRCA2 σε Έλληνες ασθενείς. Η αρίθμηση 

πραγματοποιήθηκε βάσει της αλληλουχίας αναφοράς cDNA (GenBank NM_007294.3). Η αρίθμηση +1 αναφέρεται 

στο πρώτο νουκλεοτίδιο Α του κωδικονίου έναρξης ATG. Οι καινοφανείς μεταλλάξεις σημειώνονται με μπλέ 

χρώμα. 
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Πίνακας 32. Αναλυτικός πίνακας των παραλλαγών του γονιδίου BRCA2. Με μαύρο χρώμα σημειώνονται οι 

πολυμορφισμοί, ενώ με κόκκινο χρώμα οι παρανοηματικές παραλλαγές αγνώστου παθογένειας.  

  

  

  BIC HGVS   

  

Θέση DNA πρωτεΐνη DNA πρωτεΐνη τύπος μετάλλαξης 

5'UTR 203G>A   g.203G>A   πολυμορφισμός 

ιντρόνιο 1     g.988 A>G or c.-806 A>G   IVS 

ιντρόνιο 1 IVS1-81C>T   c.190-81 C>T   IVS 

εξόνιο 3 426A>G Q66Q c.198A>G p.Gln66Gln Συνώνυμη 

εξόνιο 3 451G>C A75P c.223G>C p.Ala75Pro  παρανοηματική 

ιντρόνιο 3 IVS3+58delCTG   c.316+58delCTG   IVS 

ιντρόνιο 4 IVS4+67A>C   c.425+67A>C   IVS 

ιντρόνιο 8 IVS8-32A>G   c.682-32A>G   IVS 

εξόνιο 9 951G>A K241K c.723G>A p.Lys241Lys Συνώνυμη 

ιντρόνιο 9 IVS9+65delT   c.793+65delT   IVS 

εξόνιο 10 1093A>C  N289H c.865Α>C p.Asn289His παρανοηματική 

εξόνιο 10 1342A>C N372H c.1114A>C p.Asn372His παρανοηματική 

εξόνιο 10 1355T>G F376C c.1127T>G  p.Phe376Cys παρανοηματική 

εξόνιο 10 1379C>T S384F c.1151C>T p.Ser384Phe παρανοηματική 

εξόνιο 10 1593A>G S455S c.1365A>G p.Ser455Ser Συνώνυμη 

εξόνιο 10 1613A>G G462E c.1385Α>G p.Glu462Gly παρανοηματική 

εξόνιο 10 1742T>C I505T c.1514T>C p.Ile505Thr παρανοηματική 

ιντρόνιο 10 IVS10-74C>T   c.1910-74C>T   IVS 

ιντρόνιο 10 IVS10-51G>T   c.1910-51G>T   IVS 

εξόνιο 11 2457T>C H743H c.2229T>C p.His743His Συνώνυμη 

εξόνιο 11 3192T>C D988D c.2964T>C p.Asp988Asp Συνώνυμη 

εξόνιο 11 3199A>G N991D c.2971A>G p.Asn991Asp παρανοηματική 

εξόνιο 11 3283C>G L1019V c.3055C>G p.Lys1019Val παρανοηματική 

εξόνιο 11 3624A>G K1132K c.3396A>G p.Lys1132Lys Συνώνυμη 

εξόνιο 11 3816G>A L1198L c.3588G>A p.Leu1198Leu Συνώνυμη 

εξόνιο 11 3924A>G E1232E c.3696A>G p.Glu1232Glu  Συνώνυμη 

εξόνιο 11 4035T>C V1269V c.3804T>C p.Val1269Val Συνώνυμη 

εξόνιο 11 4296G>A L1356L c.4068G>A p.Leu1356Leu Συνώνυμη 

εξόνιο 11 4377T>C D1383D c.4149T>C p.Asp1383Asp Συνώνυμη 

εξόνιο 11 4486G>T D1420Y c.4258 G>T p.Asp1420Tyr παρανοηματική 

εξόνιο 11 4791G>A L1521L c.4563G>A p.Leu1521Leu Συνώνυμη 

εξόνιο 11 4812C>G S1528R c.4584C>G p.Ser1528Arg παρανοηματική 

εξόνιο 11 4813G>A G1529R c.4586G>A p.Gly1529Arg παρανοηματική 

εξόνιο 11 4683A>G L1651L c.4455A>G p.Leu1651Leu Συνώνυμη 

εξόνιο 11 5298A>C D1690N c.5070A>C p.Lys1690Asn παρανοηματική 
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εξόνιο 11 5428G>A E1887K c.5200G>A p.Glu1734Lys Παρανοηματική 

εξόνιο 11 5889G>A T1887T c.5661G>A p.Thr1887Thr Συνώνυμη 

εξόνιο 11 5972C>T T1915M c.5744C>T p.Thr1915Met Παρανοηματική 

εξόνιο 11 6524G>C R2099T c.6296G>C p.Arg2099Thr Παρανοηματική 

εξόνιο 11 6741C>G V2171V c.6513G>C p.Val2171Val Συνώνυμη 

εξόνιο 14 7383T>C V2385V c.7155 T>C p.Val2385Val Συνώνυμη 

εξόνιο 14 7470A>G S2414S c.7242A>G p.Ser2414Ser Συνώνυμη 

εξόνιο 14 7624G>A A2466T c.7396G>A p.Ala2466Thr Παρανοηματική 

εξόνιο 14 7625C>T A2466V c.7397C>T p.Ala2466Val Παρανοηματική 

ιντρόνιο 16 IVS16-14 T>C   c.7806-14 T>C   IVS 

εξόνιο 18 8345A>G N2706S c.8226A>G p.Asn2706Ser Παρανοηματική 

εξόνιο 22 9133G>A V2969M c.8905G>A p.Val2969Met Παρανοηματική 

ιντρόνιο 24 IVS24-82G>A   c.9257-82 G>A   IVS 

εξόνιο 26 9841GC>AC A3805L c.9613_14GC>CT p.Ala3205Leu Παρανοηματική 

εξόνιο 27 10091C>T T3288I c.9863C>T p.Thr3288Ile Παρανοηματική 

εξόνιο 27 10341T>A T3371T c.10113T>A p.Thr3371Thr Συνώνυμη 

εξόνιο 27 10462A>G I3412V c.10234A>G p.Ile3412Val Παρανοηματική 

3'UTR 10590A>C   g.10590   Πολυμορφισμός 

  

 

 Στον πίνακα 33 παρουσιάζεται το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό των ασθενών που φέρουν 

τις προαναφερθείσες παθογόνους μεταλλάξεις . 
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1111
c.658_659delGT 

(p.???220fsX3)

ινοαδένωμα μαστού 34y 

& BrCa 38y 

μητέρα BrCa ~60y,παππού (π) BrCa, 2 

αδελφές παππού (π) γυναικολογικοί 

ca  

1040 c.2339C>G (p.Ser780X)
male BrCa 71y, 

pancreatic ca  76y 

1η ξαδέλφη (μ) BrCa 42y, 2 1α 

ξαδέλφια (μ) & ανηψιός (μ) ca  

παγκρέατος 45y, >50y, >65y

967 BrCa 30y & 41y ελεύθερο

1204 BrCa 42y 
μητέρα BrCa 61y & ca  τραχήλου 62y, 

ξαδέλφη μητέρας (μ) & κόρη της BrCa

969 c.6490C>T (p.Gln2164X) BrCa 42y 

αδελφή BrCa 44y, μητέρα πιθανό BrCa, 

αδελφή μητέρας BrCa 50y, κόρη 

προηγούμενης ίσως BrCa 20y, γιαγιά (μ) 

ίσως BrCa, παπούς (μ) PrCa  70y (†75y) / 

πατέρας μελάνωμα (μάτι) 60y & ca ήπατος 

63y (†), παπούς (π) ίσως PrCa  (†74y), 

ξάδελφος (π) ca λάρυγγα (†35y) 

1002
c.6600-6601delTT 

(p.Phe2200fsX2)

BrCa 41y & 43y κύστεις 

στον άλλο μαστό
μητέρα OvCa 42 (†48y) 

1210 c.7976G>A BrCa 45y 
μητέρα BrCa 60-63y (†72y-οστικές 

μεταστάσεις)

1124 c.8364G>A (p.Trp2788X)
BrCa 43y & ca  αγνώστου 

πρωτοπαθούς 50y 

αδελφή ΟΚΥΜΕ 47y (δ.1124α) BrCa 53y, 

πατέρας PrCa  (†78y-AEE), αδελφή πατέρα 

γυναικολογικός ca 75y - κόρη της BrCa 

>60y (†~80y)  - εγγονή της BrCa 45y 

1069 c.8930delA (s top 2987) bil BrCa 41y 

μητέρα BrCa 78y / αδελφή πατέρα 

BrCa 40-45y, πατέρας ca  νεφρού 61y 

(μετάσταση οστά, †64y) 

989
c.9097dupA          (s top 

3043)
BrCa 33y 

αδελφή πατέρα bil BrCa 31y & 40y (†43y), 

γιαγιά (π) ca οισοφάγου (†77y), αδελφή 

γιαγιάς (π) BrCa (†56y), 2η ξαδέλφη (π) BrCa 

31y

c.4415_4418delAGAA 

(p.Lys1472fsX5)

Πίνακας 33. Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ασθενών που φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1  
 

22.1. Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων με διαγνωστικούς εκκινητές 

 

Η παρουσία των επαναλαμβανόμενων στοιχείων Alu που συνιστούν το 42% της αλληλουχίας 

του γονιδίου BRCA1 [306] καθώς και του ψευδογονιδίου BRCA1 [307], αποτελούν τον πιο συχνό λόγο 

ύπαρξης μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 

το ποσοστό των γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο αυτό κυμαίνεται από 0% και 27% του συνόλου 

των μεταλλάξεων που έχουν χαρακτηριστεί σε κάθε χώρα.  

Στον ελληνικό πληθυσμό έχουν αναφερθεί τέσσερις μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στο 

γονίδιο BRCA1, δύο στο εξώνιο 20 (del4174Ex20, [308] και del3.2KbEx20, [309]), μία που αφορά τα 
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εξόνια 23 & 24 (g.80280_91331del11052 [128], Pertesi, Tsitlaidou et al., υπό προετοιμασία) και μία στο 

εξόνιο 24 (del4429ins5Ex24, [310]). Η ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων με χρήση της τεχνικής της 

PCR με διαγνωστικούς εκκινητές, είναι μία τεχνική η οποία μας προσφέρει ένα γρήγορο και ταυτόχρονα 

αξιόπιστο τρόπο ανεύρεσης γονιδιακών αναδιατάξεων. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο 

μας τεχνικές ανίχνευσης των συγκεκριμένων γονιδιακών αναδιατάξεων με διαγνωστικούς εκκινητές. 

Για το λόγο αυτό και για τις τέσσερις γονιδιακές αναδιατάξεις χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές που 

περιγράφονται στην παράγραφο 11 και σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα συμβατικής PCR, με το οποίο 

ενισχύεται ένα τμήμα DNA διαφορετικού μεγέθους σε κάθε γονιδιακή αναδιάταξη. Η αντίδραση PCR 

δίνει προϊόν όταν ο ασθενής φέρει τη συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη, καθώς εάν δεν περιέχεται η 

συγκεκριμένη αναδιάταξη (αλληλουχία αγρίου τύπου) το τμήμα DNA που πρέπει να ενισχυθεί είναι 

συνήθως μεγαλύτερο των 10 kb και επομένως δεν είναι εφικτό να συμβεί αυτό με τη συμβατική DNA 

πολυμεράση. Οι συνθήκες της PCR σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να δίνει 

παραπροϊόντα, για την επιβεβαίωση της ειδικότητας της αντίδρασης. Στις εικόνες 6, 7 και 8 φαίνονται 

τα αποτελέσματα της διαγνωστικής PCR για τις εν λόγω γονιδιακές αναδιατάξεις. 

Οι γονιδιακές αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1, συνοψίζονται στο σχήμα 20,  ενώ η 

ονοματολογία τους τόσο κατά BIC, όσο και κατά HGVS όπως και ο τύπος της μετάλλαξης φαίνεται στον 

πίνακα 34.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1% w/v των γονιδιακών αναδιατάξεων του εξονίου 20 με 

διαγνωστικούς εκκινητές. Στη θέση Μ φαίνεται ο δείκτης μοριακών μαζών (DNA ladder). Το δείγμα στην θέση 1 

και 4 αντιστοιχούν σε άτομα που φέρουν την γονιδιακή αναδιάταξη del3.2kbEx20 του εξονίου 20 ενώ το δείγμα 

στην θέση 2 αντιστοιχεί σε DNA αναφοράς. Το δείγμα στην θέση 3 αντιστοιχεί σε ασθενή που φέρει την γονιδιακή 

αναδιάταξη del4147Ex20 του εξονίου 20. Τα τμήματα DNA που παρατηρούνται στο δείγμα αναφοράς είναι μη 

ειδικά προϊόντα της PCR, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αναφορά για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης της 

αντίδρασης. Στα άτομα που φέρουν την γονιδιακή αναδιάταξη del3.2kbEx20 του εξονίου 20  ενισχύεται τμήμα 

DNA μεγέθους ~2000bp το οποίο αντιστοιχεί στο αλληλόμορφο που φέρει την συγκεκριμένη απαλοιφή του 

εξονίου 20 ενώ τα άτομα που φέρουν την γονιδιακή αναδιάταξη del4147Ex20 του εξονίου 20 το τμήμα αυτό είναι 

~800bp. 

θέση DNA πρωτεΐνη DNA RNA πρωτεΐνη
τύπος 

μετάλλαξης

εξόνιο 20 del4174Ex20 g.71146_75319del4174 c.5194-452_5277+3638del4174 p.His1732_Lys1759del p.His1732_Lys1759del έλλειψη

εξόνιο 20 del3.2KbEx20 g.71660_74860del3200 c.5256_5277+3179del3200 p.Arg1753fs p.Arg1753fs έλλειψη

εξόνιο         

23 & 24
del exons 23 & 24 g.80280_91331del11052 g.169527_180579del11052 g.169527_180579del11052 έλλειψη

εξόνιο 24 del4429ins5Ex24 g.82651_87079del4429_ins5
c.5468-285_5592 

+4019del4429_insCACAG
r.0 p.0 έλλειψη

BIC HGVS

Πίνακας 34. Οι μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις που ανιχνεύτηκαν στο γονίδιο BRCA1 σε Έλληνες ασθενείς. Η 
αρίθμηση έγινε βάσει της αλληλουχίας αναφοράς cDNA (GenBank NM_007294.3) που αντιστοιχεί στο 
μεγαλύτερο μετάγραφο του BRCA1. Η αρίθμηση +1 αναφέρεται στο πρώτο νουκλεοτίδιο Α του κωδικονίου 
έναρξης ATG. 
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Εικόνα 7. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%w/v της γονιδιακής αναδιάταξης των εξονίων 23 και 24 με 

διαγνωστικούς εκκινητές. Στη θέση 1 φαίνεται ο δείκτης μοριακών μαζών (DNA ladder). Τα δείγματα στις θέσεις 2 

και 3 αντιστοιχούν σε άτομα που φέρουν τη γονιδιακή αναδιάταξη, ενώ το δείγμα στη θέση 4 αντιστοιχεί σε DNA 

αναφοράς. Τα τμήματα DNA μεγέθους ~700bp και ~200bp αποτελούν μη ειδικά προϊόντα της PCR, καθώς με την 

αύξηση της θερμοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών δεν είναι δυνατή η ενίσχυσή τους και λαμβάνουμε μόνο το 

τμήμα DNA μεγέθους 1272bp το οποίο αντιστοιχεί στο αλληλόμορφο που φέρει την απαλοιφή των εξονίων 23 και 

24. Τα μη ειδικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ως αναφορά για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης της 

αντίδρασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%w/v της γονιδιακής αναδιάταξης του εξωνίου 24 με 

διαγνωστικούς εκκινητές. Στη θέση M φαίνεται ο δείκτης μοριακών μαζών (DNA ladder). Τα δείγματα στις θέσεις 

1 και 2 αντιστοιχούν σε άτομα που φέρουν τη γονιδιακή αναδιάταξη, ενώ το δείγμα στη θέση 3 αντιστοιχεί σε 

DNA αναφοράς. Τα τμήματα DNA μεγέθους ~1000bp και ~500bp αποτελούν μη ειδικά προϊόντα της PCR, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως αναφορά για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης της αντίδρασης. Το τμήμα DNA 

μεγέθους 400bp που ενισχύεται στα άτομα που φέρουν την γονιδιακή αναδιάταξη αντιστοιχεί στο αλληλόμορφο 

που φέρει την απαλοιφή του εξωνίου 24. 

 

1000bp 

700bp 

300bp 

200bp 

1272bp 

~700bp 

~200bp 

1 2 3 4 
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~ 400 bp 

2 1 Μ 3 

1000bp 
700bp 

300bp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1.1. Εφαρμογή της μεθόδου για τη γρήγορη ανίχνευση της αναδιάταξης του εξονίου 20 

 

Με την παραπάνω μέθοδο μελετήθηκε η παρουσία των γονιδιακών αναδιατάξεων του εξονίου 

20 σε 200 δείγματα ασθενών με καρκίνο μαστού/ωοθηκών. Συνολικά ανιχνεύθηκαν 2 άτομα που 

έφεραν τη γονιδιακή αναδιάταξη del3.2KbEx20 (1%) ενώ η γονιδιακή αναδιάταξη del4174Ex20 δεν 

βρέθηκε σε κανέναν από τους υπό εξέταση ασθενείς.  

Στην περίπτωση της ανίχνευσης δείγματος θετικού για τη συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη 

ακολούθησε η εφαρμογή ενός προγράμματος PCR με υψηλότερη θερμοκρασία αναδιάταξης των 

εκκινητών (Ta), προκειμένου να ληφθεί μόνο  το προϊόν της PCR που ανταποκρίνεται στο αλληλόμορφο 

της συγκεκριμένης μετάλλαξης. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται η μετάλλαξη με αλληλούχιση του 

προϊόντος PCR στον αυτόματο γενετικό αναλυτή ABI3130XL (Applied Biosystems). Στο σχήμα 21 

παρουσιάζεται η αλληλουχία που ενισχύεται με τη τεχνική αυτή καθώς και οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αλληλούχιση του DNA.  

Σχήμα 21. Αλληλουχία τμήματος DNA που ενισχύεται κατά την αντίδραση PCR με διαγνωστικούς εκκινητές. Με 

πράσινο χρώμα εμφανίζεται ο  πρόσθιος εκκινητής και με μπλε ο ανάστροφος, ενώ με κίτρινο και μωβ χρώμα 

παρουσιάζονται ο πρόσθιος και ο ανάστροφος εκκινητής που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάγνωση της 

αλληλουχίας του DNA, αντίστοιχα. Η αρίθμηση της αλληλουχίας έχει γίνει σύμφωνα με τη διεθνή βάση 

δεδομένων GenBank Accession Number L78833 . 

70381  acccaggcgg gagtgtggtg gtatgatcac agttcactgc agcctccaac tcctgggctc 

70441  aagtgatcct ccagcttcag cttttcaaga aattgggact gcaggcacat gcaactatgc 

70501  ctggctgagg ttttatgtat cttttttcta gagaaggggt ctcactgtgt tgcccagctg 

70561  ggtctccagc tcctggtctc aagctgtcct cctgcctcag cctcccaaag tgccaaagtg 

70621  ctagggttat aggtgtgagc cattggtgcc cagctactgc ctgcctggca attctgaatg 

70681  ccttaaattt tttttttttt tttttttttt tttgagacag agtttcactc tgtcacccag 

70741  gctggagtgc agtggcatga tcgtggctca cagcaacctc tgcctcctgg attccagcaa 

70801  ttctcatgcc tcagcttccc gagtagctgg gactacaggt gcatgccacc acgcccagct 

70861  aatttttggt ttttttgttt gtttgtttgt ttgttttgag acggagtctc gctcagttgc 

70921  ccaggctgga gtgcagtggc gtgatctccg ctcactgcaa gctccgcctc ccgggttcac 

70981  gccattctcc tgcctcagcc tcccgagtag ctgggactac aggcgcctgc cactacaccc 

71041  ggctaatttt tttgtatttt aagtagagac ggggtttcac cgtgttagcc aggatggtct 

71101  cgatctcctg acctcgtgat ccgcctgtct cggcctccca aagtcctggg attacaggcg 

71161  tgagccacca cacccggcct aatttttttt tttttaattt tatttttaat tttttgagat 

71221  gcgagatgga gtctcgctct gttacccagg ctggagtgca gtggcaccat ctcagctcac 

19F3 
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71281  tgcaacctcc acctcctgca ttcaaaagat tctcctgcct cagcctccca agtagctggg 

71341  attacaggtg cctgccacca cgcccaacta attttttgta tttttagtag agatgaggtt 

71401  tcaccatgtt ggtcagactg gtgtcgaact cctgacctca agtgatctgc ctgcctcagt 

71461  ctcccaaagt gctaggatta caggggtgag ccactgcgcc tggcctgaat gccttaaata 

71521  tgacgtgtct gctccacttc cattgaagga agcttctctt tctcttatcc tgatgggttg 

71581  tgtttggttt ctttcagcat gattttgaag tcagaggaga tgtggtcaat ggaagaaacc 

71641  accaaggtcc aaagcgagca agagaatccc aggacagaaa ggtaaagctc cctccctcaa 

71701  gttgacaaaa atctcacccc accactctgt attccactcc cctttgcaga gatgggccgc 

71761  ttcattttgt aagacttatt acatacatac acagtgctag atactttcac acaggttctt 

71821  ttttcactct tccatcccaa ccacataaat aagtattgtc tctactttat gaatgataaa 

71881  actaagagat ttagagaggc tgtgtaattt ggattcccgt ctcgggttca gatcttagct 

71941  gataagtgga agagctggga ctttaagcag atgagaatct aaagactttg ctcttttcac 

72001  ttcactgggg tgtctttctc tctctctctc ttgctctctc tctctctttt tttttttccc 

72061  aagacggagt ctcactccat tgcccaggcc agagtgcagt ggtgcgatct cagctcactg 

72121  aaaactcatc ttgcccaggc tggtcttgaa cccctgacct tgtgatcctc ccgccttggc 

72181  ctccccaagt gctgggatag gcgtgagcca ccgtgcccag ccaataatag ctaaaattta 

72241  tataatgttc actgggccag gcacagcggc tcgttcctgt tatcccagca ctttgggaag 

72301  ctgaggcagg cagatcgctt gagccaagga gttcgatacc agcctgggca acatggcaaa 

72361  accccatctc taccaaaaaa aatatacaaa aattagccag gcgtggtggc atgtacttgt 

72421  agttccagct actcggaagg ctgagttgag agtatctctt gagcccaaga agaggggact 

72481  acagtgaacg gagattgcgc cactgcactc cagcctagac gacagacaga agatctcaaa 

72541  agaaaaaaaa aaaaaaaaga tcactttatg ctgggactgc tctaaaggcc caaccatgtt 

72601  ttaactaatt aacaatttta tgacaactct atgagctatg tactgtaatt atgcctatat 

72661  tacagatgtg aaaattgagg ctcagagagg ttgaataagt tgctcaaagt cacacaggta 

72721  ataagtgatg gaactagaag ttgaactcag gaagtctagc tccaagtcta aattctttgt 

72781  taatttattt ttcgggccag agtcttactc tgtcacccag gctggagtgc agtgccacta 

72841  tctctgctca ctgcaacctt cacctcccaa gttcaaacct tgttcaattc ttgtgccttg 

72901  gcctcccaag tggctaggat tacaggcatg tgccacaaca actagctaat tttttgtctg 

72961  attctgttgg ccagtctgga gtgcagtggc gcaatctcag ctcactgcag tctccagctc 

73021  ccaggttcaa gtgattctcg tgccttagcc tcccaaatag ctgggattac aggcacgtgc 

73081  caccacaccg agatagtttt ttgtattttt aatagaaaca aggtttcaac atgttggcca 

73141  ggctggtctc aaattccaga cctcagatca tctgcccgcc tcaggctccc aaagtgctgg 

73201  gattacaggc atgagccact gcacccggcc ttaattttta tatttttatt agagatgggg 

73261  ttttgccatg ttggccaggc tggccttgat ctcctggcct ccagtgatcc acccgccttg 

73321  gcttcccaaa gtgctgggat tacaagcatg agccactgca cccggcctcc aattctaaac 

73381  tcttaacaac aatactatag tttcttgaaa agttgttgaa ggcttcacgg agggaaaaaa 

73441  aatggagcat tctaacaact ttgcagatga gacccaagaa gactcaatga ctttctcctg 

73501  atcatattgt agcagatgac ttagccagaa ctctgacttc ctcacaggga gaaagtctgc 

73561  aagatttcac acttacctgt caggcctgag ctggctgctt tctcagctcc ctaagtgcta 

73621  tgttcccagt ctgcttttct tcctttttca agtgtgcact accaggcatt tcagaacatc 

73681  ccaggctggt cgcggtggct cacacctgtg atcccagcac tttgggagcc caaggcgggt 

73741  ggatcacctg aggtcaggag ttcgagacca gcctggccaa catggtgaaa ccccatctct 

73801  actaaaaata caaaagttaa ctgggcgtgg tggtaggcac ctgtaatcct agctcaggat 

73861  tactcgggag gctgaggcta gagaatcggt tgaacccagg aggcggaggt tgcagtgagc 

73921  caagattgcg ccactgcact ctagcctggg gacaagaggg agacttcatc tcaaaaaaaa 

73981  aaaaaaaatc ccagctgggc acagcggctc acttctgtaa tcccagcact ttaggaggcc 

74041  aaggcaggag gatcacttga gcccaggagt tcaagactag cctgggcaac atagtaagac 

74101  cctgtctcta caaaaaaatt taaaaattaa ttgggtgtcg tagcacactc ttgtattccc 

74161  agctactcag gaggctgagg tgagaagaat gcttgagtct gggaggtcga ggctgcagtg 

74221  agccatgatg gtgctactgc actccagcct ggccaacatt gtgagacctt gtctcaaaac 

74281  aaaacaaaac atccttctac tgagcacttt ctgtcccttt atagaaactt aagagggaac 

74341  cagtagaggt aatttcctaa ggaaaactgc tttgggacat gatcacaaat gaagcctgga 

74401  gttttgaact gctgaggtca gcctgttttt accttctgag cctatcaagt aattgttcca 

74461  gatgccaaga aaagctgctg gccttatttc tgcttctgcc tttaccacag gggagcgcca 

74521  tgtgagccag tcctctgttt ttcctccact gtatgctagg cagtattagc accagattct 

74581  tcccctcttt aaaaagaaat tctagtgctt tggatttttt cctccatgca gaatagcaat 

74641  gatggaaagt atgtggtcaa agtaatgaca ttctgaaaat actaaatgtc accatagtat 

74701  ttttctctgg aagagaaatg tatatgtaga ggtgaaactt caaatttctt tttttttttt 

74761  tttaagacga agctttgctc ttcttgccca ggctgaagta caatggcgtg atcttggctc 

74821  accgcaatct ctgcctccag ggttcaagtg attctcctgc ctcagcctcc taagtagcta 

74881  ggattacagg catgtgccac cacgcccagc tgattttgta tttttagtag agatggggtt 

74941  tctccatgtt ggtcacgctg gtcttgaact cccgacccca agtgatccac ccacctcggc 

75001  ctcccaaagt gctaggatta caggccaccg cgcccggcct gaaacttcaa atttcttttt 

Εξώνιο 20: 

71.598-71.681 
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75061  ttttttgaga cagagtctcg ctatgtcacc caggctggag tgcagtggcg ccgtctcggc 

75121  tcactaccag ctccactcca cctcctgggt tcacaccatt ctcctgcctc agcctcccaa 

75181  gtagctggga ctacaggtgc ccgccaccat gcccagctaa ttttttgtat ttttagtaga 

75241  gacgggtttt cactgtgtta gacgggatgg tctccatctc ttgacctcgt gatccgcctg 

75301  cctcagcctc ccaaagtgct gggattacag gcgtgagcca ctacgccaag cccgaaactt 

75361  caaatttctt atctcataac taggcatcct tatcactgag tgttagcctg gatataaaca 

75421  ttcctaatct tttgtacttt tcatgtcagc atttggctcc acttggctgc ctggggagaa 

 

 

22.1.2. Εφαρμογή της μεθόδου για τη γρήγορη ανίχνευση της αναδιάταξης των εξονίων 23-

24 

 

Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει η ανίχνευση ατόμων που φέρουν την 

γονιδιακή αναδιάταξη των εξονίων 23-24.  

Η ανάλυση εφαρμόστηκε σε συνολικά 200 άτομα με καρκίνο μαστού/ωοθηκών. Συνολικά 

ανιχνεύθηκαν 9 άτομα να φέρουν την συγκεκριμένη μετάλλαξη (4,5%). 

Στην περίπτωση της ανίχνευσης δείγματος θετικού για τη συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη 

ακολούθησε η εφαρμογή ενός προγράμματος PCR με υψηλότερη θερμοκρασία αναδιάταξης των 

εκκινητών (Ta), προκειμένου να ληφθεί μόνο  το προϊόν της PCR που ανταποκρίνεται στο αλληλόμορφο 

της συγκεκριμένης μετάλλαξης. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται η μετάλλαξη με αλληλούχιση του 

προϊόντος PCR στον αυτόματο γενετικό αναλυτή ABI3130XL (Applied Biosystems). Στο σχήμα 22 

παρουσιάζεται η αλληλουχία που ενισχύεται με τη τεχνική αυτή καθώς και οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αλληλούχιση του DNA.  

 

Σχήμα 22. Αλληλουχία τμήματος DNA που ενισχύεται κατά την αντίδραση PCR με διαγνωστικούς εκκινητές. Με 

πράσινο χρώμα εμφανίζεται ο  πρόσθιος εκκινητής και με μπλε ο ανάστροφος, ενώ με κίτρινο και μωβ χρώμα 

παρουσιάζονται ο πρόσθιος και ο ανάστροφος εκκινητής που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάγνωση της 

αλληλουχίας του DNA, αντίστοιχα. Η αρίθμηση της αλληλουχίας έχει γίνει σύμφωνα με τη διεθνή βάση 

δεδομένων GenBank Accession Number NG_005905.2. 

 
169097                  ctcc ccctcctctc tgtgactgcc ccagcatact gtgtttcaac 23F 

169141 aaatcatcaa gaaatgatgg gctggaggct gggcatggtg gctcatgtct gtaatcccag 

169201 cactttggga ggccgaggca ggtggatcac ttgtcaggag tttgagacca gcctggccaa 

169261 catggtgaaa ccccatctgt actaaaaaaa aaaaaacaaa aagtagccag gcctggtgga 

169321 gcatgcctgt aatgccagct atttgggaag ttgaggtgtg agcatcgctt gaacgtggga 

169381 ggcagaggtt gcagtgagcc aagattgcac cactgcactc cagactgggt gacagagtga 

169441 gactttgtct aaaaaaaaaa aaaaagagag agagagaaaa gctaggtgcg gtggctcacgΙΝΤF 

169501 cctgtaatcc cagcactttg ggaggc              a aaactccatc tcaaaaaaaaINTR 

180601 aaaaaaaagt tctacaacgt ggccacaggt ccgttctggc taaggcagtg atgtccccct 

180661 cccaccaaag cccaaacctt ctaacatcat cctaaagtgt gggaatcacc tcttcacctc 

180721 aggccagctc tgggcttttc tcagcctatt catcagcctc cattagtcct cagctctgct 

180781 gaggcctcag cagcttccca gtcccactga aggctgtggg gcatagaatg ggcagagggc 

180841 aggccgggcg tggtggctca agcctgtaat cccagcactt tgggaggccg aggcgggcag 

180901 atcacgaggt caggagatcg agaccatcct ggctaacacg gtgaaacccc atctctacta 

180961 aaaatacaaa aaattagcca ggcgtggtgg caggtgcctg tagtcccagc tacttggtag 

181021 gctgaggcag gagaatggca tgaacccggg aggcggagct tgcagtgagc caagatcctg 

181081 ccactgcact ccagcctggg cgacagagca aaactccgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaag 

181141 aaagaatggg cagagggcat aaaacctgag tccagaggtg gtggttgcac aacattgtga 
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181201 atgcactaaa tgcccctgaa ttgtacattt taaaatggct aattgtatgt tatgtgaatt 

181261 tcaatcgatt tttaaaaaaa ataaaactga gccacctttg gggtggggag aggagctggg 

181321 ccaggctctg aggatttgag ggttgaaact ccttgcaggg agtgaaatga acgacaatgg 

181381 ggaggccagt ctgggcctcc caactcctcc tccaggacca g         3’ER 

 

 

Ο ανάστροφος εκκινητής INTF χρησιμοποιείται για την αλληλούχιση του DNA και έχει 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να εμφανίζεται στην αλληλουχία μόνο στην περίπτωση της 

παρουσίας της συγκεκριμένης γονιδιακής αναδιάταξης.  

 

22.1.3. Εφαρμογή της μεθόδου για τη γρήγορη ανίχνευση της αναδιάταξης του εξονίου 24 

 

Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει η ανίχνευση ατόμων που φέρουν την 

γονιδιακή αναδιάταξη του εξωνίου24.  

Η ανάλυση εφαρμόστηκε σε 200 άτομα με καρκίνο μαστού/ωοθηκών. Συνολικά ανιχνεύθηκαν 

4 άτομα να φέρουν την συγκεκριμένη μετάλλαξη (2%). 

 

Σχήμα 23. Αλληλουχία τμήματος DNA που ενισχύεται κατά την αντίδραση PCR με διαγνωστικούς εκκινητές. Με 

πράσινο χρώμα εμφανίζεται ο πρόσθιος εκκινητής και με μπλε ο ανάστροφος. Οι ίδιοι εκκινητές 

χρησιμοποιήθηκαν και για την ανάγνωση της αλληλουχίας του DNA. Η αρίθμηση της αλληλουχίας έχει γίνει 

σύμφωνα με τη διεθνή βάση δεδομένων GenBank Accession Number L78833 

82441 atcgtgccat tgcattccag gctgagcaac aagagcaaga ctccgtctca aaaaaaaaaa 

82501 aaaaaaaaaa aaaaggccag gtgcagtggc tcacgcctgt aatcccagca ctttgggagg 

82561 ccaaggtggg tggatcacct gaGGTCAGGA GTTCCAGAGC AGcctggcca acattgtgaa 

82621 acccccgtct ctactaaaaa tacaaaaatt agctgggtgt gatggcatgt gcctgtaatt 

82681 ccagctactc aggaggcaga gacaggagaa ttgcttgaac ccaggaggcg gaggttgaat 

82741 gagccgagat tgcgccatca cactctagcc tcggcgacag agcaagactc cgtctcaaaa 

82801 aaaaaaaaaa aaaaattagc ttctacctca ttaatcctaa gaactcatac aaccaggacc 

82861 ctggagtcga ttgattagag cctagtccag gagaatgaat tgacactaat ctctgcttgt 

82921 gttctctgtc tccagcaatt gggcagatgt gtgaggcacc tgtggtgacc cgagagtggg 

82981 tgttggacag tgtagcactc taccagtgcc aggagctgga cacctacctg ataccccaga 

83041 tcccccacag ccactactga ctgcagccag ccacaggtac agagccacag gaccccaaga 

83101 atgagcttac aaagtggcct ttccaggccc tgggagctcc tctcactctt cagtccttct 

83161 actgtcctgg ctactaaata ttttatgtac atcagcctga aaaggacttc tggctatgca 

83221 agggtccctt aaagattttc tgcttgaagt ctcccttgga aatctgccat gagcacaaaa 

83281 ttatggtaat ttttcacctg agaagatttt aaaaccattt aaacgccacc aattgagcaa 

83341 gatgctgatt cattatttat cagccctatt ctttctattc aggctgttgt tggcttaggg 

83401 ctggaagcac agagtggctt ggcctcaaga gaatagctgg tttccctaag tttacttctc 

83461 taaaaccctg tgttcacaaa ggcagagagt cagacccttc aatggaagga gagtgcttgg 

83521 gatcgattat gtgacttaaa gtcagaatag tccttgggca gttctcaaat gttggagtgg 

83581 aacattgggg aggaaattct gaggcaggta ttagaaatga aaaggaaact tgaaacctgg 

83641 gcatggtggc tcacgcctgt aatcccagca ctttgggagg ccaaggtggg cagatcactg 

83701 gaggtcagga gttcgaaacc agcctggcca acatggtgaa accccatctc tactaaaaat 

83761 acagaaatta gccggtcatg gtggtggaca cctgtaatcc cagctactca ggtggctaag 

83821 gcaggagaat cacttcagcc cgggaggtgg aggttgcagt gagccaagat cataccacgg 

83881 cactccagcc tgggtgacag tgagactgtg gctcaaaaaa aaaaaaaaaa aaggaaaatg 

83941 aaactaggaa aggtttctta aagtctgaga tatatttgct agatttctaa agaatgtgtt 

84001 ctaaaacagc agaagatttt caagaaccgg tttccaaaga cagtcttcta attcctcatt 

84061 agtaataagt aaaatgttta ttgttgtagc tctggtatat aatccattcc tcttaaaata 

84121 taagacctct ggcatgaata tttcatatct ataaaatgac agatcccacc aggaaggaag 

84181 ctgttgcttt ctttgaggtg atttttttcc tttgctccct gttgctgaaa ccatacagct 

84241 tcataaataa ttttgcttgc tgaaggaaga aaaagtgttt ttcataaacc cattatccag 

84301 gactgtttat agctgttgga aggactaggt cttccctagc ccccccagtg tgcaagggca 

Exon 24:  

82.936-83.060 3΄ UTR:  
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84361 gtgaagactt gattgtacaa aatacgtttt gtaaatgttg tgctgttaac actgcaaata 

84421 aacttggtag caaacacttc caccatgaat gactgttctt gagacttagg ccagccgact 

84481 ttctcagagc cttttcactg tgcttcagtc tcccactctg taaaatgggg gtaatgatag 

84541 tatctacctc ctaggattta ttgaggcagc ttaaatacct tttgtatttc ctgttgctgc 

84601 caaaacaaat tgttgcaagg tcagaagtct gaggtggctc aactgtttct ttgtttcagg 

84661 tttcatgagg ccaaaataaa ggtgttcgca gggcgtgttc ccttctagag gctctgggtc 

84721 cttgcagttc taggactaag atccctgttt cccactggct gttggctggg catcattctc 

84781 agcttcttga ggctccccac attcctaggc tcctggcctg tctgcctcca tcttcaaaac 

84841 cagcaatggg tggtcaagtt tttctcacac tgaatcttgc tgactactgt atctttctaa 

84901 ctcctgccag agacatttct ctgtttctaa gggctcaagt gattagattg cacccacttg 

84961 gtaatccaaa gtgatcttca tatcttaagg cccatagcct taattatagc tgcaaagtcc 

85021 cttcgcagca gtacctagat tactgttgga atgaataacc agaagacagc aatcaaggga 

85081 ggacatcttt agaattctgc ctaccacttg tatttaacat gcttaatcca cagatgacac 

85141 tctctaccat tatttcctgg tcctcacact gctcagagat tggaatcctt tttaagcaaa 

85201 gagaatgaag tcatcacata gttcagtcct gctgtatttg ctggaaacag tgaaggaaga 

85261 tagagaaaat ggagctaact gccaatatta ccattttata atcagtcctc aatcatagcc 

85321 ctatgaagtg ggtatttgtt acctcattgg aaaaatggga gttgaatctc aagttccttg 

85381 tttgtaagat tttactcaga tttgcacagc taaaaatgac tacatggaga cccaaagcca 

85441 cctttctgtt cccatcatca gctttccatc tgcctctgtc actgaccccg ggacagaagg 

85501 ttcaagcctt aagggaattt ggagagagaa ctagattttg aggggaactc acactcactt 

85561 cccttttggg ccacagtagg agacagtaaa agcagcccca tgtcaggcaa agggtcttac 

85621 aggagtggat catggctgct gtttccactt ctctctggct tcccagctta tgactgtgta 

85681 tcttagttgt caaagccttc cagttcatcc tcacctacag cttgacttcc caagggccca 

85741 tgccagctcc ctgtctacct gccagtgagt tgatgagtct cggtgttagt agtaaaggca 

85801 ggcgggaagc aagcagaagt gctactgggc cttgagggta agccaggcct cagccttctg 

85861 accccatcac taatgggtta ataggaaaag cagtatccat ctagtacagc ctgccttttc 

85921 aggaatagtg agtaaaagca aagatgacta aaatacatta aagttttctg taattgtctc 

85981 taaggtctcc caacaaacat ataccccatc tgtttcaagc tctgcataac ctttcccaga 

86041 agtcaagttc aggccctggc ctcatggtgc ctggcccagg ttaagagtgc tacctgatga 

86101 tggagttaat acacgttgct ttgacctctg actttaagat gtcctcccac ttttccaccc 

86161 cgcaatctct agccctctct gggcacagca gcaattggga actagttcct gtactgcctt 

86221 tatctcattt tacaaaacaa acttctacaa agaagctgga aaggaaggag gagaaaggat 

86281 tatcatgcag gcacagggag ggggcctaga gaagagctct ggcagattat gtccctctta 

86341 aaaaatgcaa ccagaatcat caacaaagta tcacctcaaa aatatgcagg agaaaaagaa 

86401 aggaatcaat gttggggtgg ttggagcaga aggagccaaa ctgcccagaa ggtgtcctct 

86461 gaaggctgcg aggagcagac taggtcagcc ccagaggcag atggcacaca cagaatggca 

86521 ggattaccgg tagctgcaga tttattgaca gaagccctag agactgggcc tgctgcccag 

86581 ggaatgtggg ggctcactta tcaaagacta ctggaaaatg gctgagccgg caaccccttc 

86641 cactacagtg atgcctggtt ttcttgcaca gcctgtaact ctgcctgtaa caaggagaaa 

86701 attaaagcaa cgaatctggc caaatagaaa attaaggaaa actagaaaca gctcctatgg 

86761 agagcaggga ttggggaggt gtagaggggc tgatcctgaa tgtctggagg atcaggaaaa 

86821 tgtaagcaat tgtttaaggg actggtagga atcaagatct ggagagagat cctcccgact 

86881 ctggtggctg gggaatatga actgtggaga catggtttca aggactcaaa atgatatgac 

86941 agcttaacat ttacagttca gtgcagaggc tctcaaagca tgatcccctg ataggagtgt 

87001 gagggggcaa caccatcacc taggaatttg ttagatatgc aaattcccag acccactgaa 

87061 tcccagacag gtggggccag caacctgtga atctacaaca ggctcaagtt tgagaacaaa 

87121 tgacttagtg taaggggctg ctaattgata taaaatgtta cctgtggtct attattttgt 

87181 ctgtagtgaa tattgggctt gttaaggata aataaggttt gtgggctggt aagtggttct 

87241 tctctacaag gttgcaacag ctggcttcag ttaacttcaa aaaggccctt taagcaaaga 

87301 cagtagtccc cccactcatc catggttttg atttcagtta cttatggtca accatggtcc 

87361 aaaaatatta aaaggaaaat tccggaaacc agtcactcgt tttaaattgt acaccattct 

87421 aagtattgtt tgacttgttc tattttatta ttagttattg ttgttaatct cttactgtgc 

87481 ccaatttata aattaaattt tatcataggt atgtatgtat agggaaaaac ataatatata 

87541 tagggtttgg tactatccga gggttcaggc atctacttgt ggtcttggaa catatgcccc 

 

Στον πίνακα 35 παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των ασθενών που φέρουν τις παραπάνω παθογόνους 

μεταλλάξεις καθώς και το οικογενειακό ιστορικό τους. 

 

Πίνακας 35. Χαρακτηριστικά ασθενών που φέρουν τις πιο συχνές στον ελληνικό πληθυσμό γονιδιακές 

αναδιατάξεις στο γονίδιο BRCA1 
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ΑΣΘΕΝΗΣ
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ 

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1024 BrCa 46y  & OvCa 48y

αδελφή γιαγιάς (π) BrCa >50y, κόρη 

άλλης αδελφής γιαγιάς (π) BrCa >50y-

αδελφή της bra in ca  >50y

1160 BrCa 33y θεία BrCa

976 BrCa 29y 
αδελφή μητέρας BrCa 56y, γιαγιά (μ) 

BrCa 45y 

1036 BrCa 51y & bil OvCa 51y 
μητέρα OvCa ~50y, αδελφή BrCa ~40y, 

γιαγιά πιθανό BrCa μεγάλη (†>90y)

1055 OvCa ~68y άγνωστο

1056 OvCa 39y άγνωστο

1057 OvCa 49y ελεύθερο 

1058 OvCa 59y άγνωστο

1073 ΥΓΙΗΣ

αδελφή OvCa 46y, αδελφή πατέρα BrCa 

~60y-κόρη της BrCa 40y, 2η αδελφή πατέρα 

BrCa 65y-κόρη της BrCa ~50y, 3η αδελφή 

πατέρα πιθανό OvCa 60y, γιαγιά (π) BrCa 

77y 

1103 BrCa 36y μητέρα BrCa 56y, γιαγιά (μ) BrCa 75y

1214 OvCa άγνωστο

1053 BrCa 38y μητέρα OvCa

1059
BrCa 29y &

BrCa 35y 

μητέρα bil BrCa 50y & 60y, αδελφή 

μητέρας BrCa ~30y & OvCa <35y (†~35y), 

κόρη αδελφού μητέρας BrCa 35y, αδελφή 

γιαγιάς (μ) γυναικολογικός ca >50y, 2η 

αδελφή γιαγιάς (μ) BrCa (†78y) 

1130 OvCa 49y ( άγνωστο

1131 BrCa 37y & BrCa 40y 

μητέρα BrCa 65y, αδελφή μητέρας BrCa 

55y (†~70y)-κόρη της BrCa ~30y (†35y), 

κόρη αδελφού μητέρας BrCa 35y 

del3.2kbEx20

del exons 23 & 24

del4429ins5Ex24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2. Τεχνική QMPSF 

 

Το γονίδιο BRCA1 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17 και συνίσταται από 24 εξόνια, εκ των οποίων 

τα 22 κωδικοποιούν για  την πρωτεΐνη BRCA1. Το μέγεθος των εξονίων αυτών δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλο καθώς κυμαίνεται από 100 - 500  bp. Εξαίρεση αποτελεί το εξόνιο 11 (3425 bp). Επιπλέον, το 

γονίδιο BRCA1 βρίθει περιοχών πλούσιων σε επαναλαμβανόμενα στοιχεία Alu. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο υποκινητής του γονιδίου, τα εναλλακτικά εναρκτήρια εξόνια 1Α και 1Β και εξόνιο 2 

βρίσκονται στο τμήμα του χρωμοσώματος, στο οποίο έχει λάβει χώρα γονιδιακός διπλασιασμός. 

Επομένως, οι εκκινητές που επιλέχθηκαν για την ενίσχυση του 5' άκρου του γονιδίου τίθεται σε 

περιορσμό λόγο των υψηλά συντηρημένων αλληλουχίων του γονιδίου, γεγονός το οποίο δεν ισχύει για 

την αλληλουχία του ψευδογονιδίου (σχήμα 24). 
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Σχήμα 24. Σχηματική αναπαράσταση των σχετικών θέσεων και του προσανατολισμού των γονιδίων NBR1, 

ψBRCA1, NBR2 και BRCA1 στην περιοχή q21 του χρωμοσώματος 17. Τα μαύρα βέλη πάνω και κάτω από το 

γονίδιο NBR2 υποδεικνύουν τον πρόσθιο (F) και ανάστροφο (R) εκκινητή που χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνική 

QMPSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκειμένου να ανίχνευθουν μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στο γονίδιο BRCA1 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος QMPSF [312] που βασίστηκε στην ταυτόχρονη ενίσχυση μικρών 

φθοριζόντων τμημάτων του γονιδίου (166 - 419 bp) και περιγράφεται στην παράγραφο 12.  

Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε σε 24 ασθενείς (αρνητικές για μεταλλάξεις στα γονίδια 

BRCA1,2 που οδηγούν στη δημιουργία κωδικονίων τερματισμού) με καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών με 

βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό ή εμφάνιση της νόσου σε μικρή ηλικία (<40 ετών). Σε κανέναν από 

τους υπό εξέταση ασθενείς δεν βρέθηκε κάποια νέα γονιδιακή αναδιάταξη στο BRCA1 (σχήμα 25). 

 

 

 

Σχήμα 25. Ιστόγραμματα στα οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ασθενών (α) #1117 και (β) #1134 που 

ελήφθησαν με την τεχνική QMPSF. Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, γίνεται σύγκριση και 

κανονικοποίηση των κορυφών που αντιστοιχούν σε κάθε εξόνιο, με βάση τις κορυφές για το δείγμα αναφοράς.  
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22.3. Τεχνική MLPA 

 

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα της τεχνικής QMPSF, χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική MLPA, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13. Η εν λόγω τεχνική χρησιμοποιήθηκε συνολικά 

σε 24 ασθενείς που είχαν επιλεχθεί (αρνητικές για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1,2 που οδηγούν στη 

δημιουργία κωδικονίων τερματισμού) με καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών με βεβαρυμμένο 

οικογενειακό ιστορικό ή εμφάνιση της νόσου σε μικρή ηλικία (<40 ετών). Σε κανέναν από τους υπό 

εξέταση ασθενείς δεν βρέθηκε κάποια γονιδιακή αναδιάταξη στο BRCA1 (σχήμα 26). 
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Σχήμα 26. Ιστόγραμματα στα οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ασθενών (α) #1115 και (β) #1117 με 

την τεχνική MLPA, που δε φέρουν κάποια γονιδιακή αναδιάταξη.  Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 

γίνεται σύγκριση και κανονικοποίηση των κορυφών που αντιστοιχούν σε κάθε εξόνιο, με βάση τις κορυφές για το 

δείγμα αναφοράς.  

 

 

 

23. Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA2 με την τεχνική 

MLPA  
 

 Η μελέτη των γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA2 ερευνάται ενδελεχώς τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια και ο αριθμός τους έχει αυξηθεί δραστικά. Από μόνο 3 γονιδιακές αναδιατάξεις το 

2005 [180] έχουν σχεδόν εξαπλασιαστεί μερικά χρόνια αργότερα φθάνοντας τον αριθμό των 17 [128]. 
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Παρόλα αυτά το φάσμα των γονιδιακών αναδιατάξεων του BRCA2 είναι σαφώς περιορισμένο σε σχέση 

με αυτό του γονιδίου BRCA1. Ο λόγος για αυτή τη διαφορά πιστεύεται ότι οφείλεται στη μικρότερη 

συχνότητα των επαναλαμβανόμενων στοιχείων τύπου Alu στο γονίδιο BRCA2 [313]. Το γεγονός αυτό, 

καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του ποσοστού συνεισφοράς των γονιδιακών αναδιατάξεων επί του 

συνόλου των μεταλλάξεων του BRCA2. 

 Η τεχνική που εφαρμόστηκε για τη μελέτη γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA2 είναι η 

πολλαπλή ενίσχυση ιχνηθετών εξαρτώμενων από τη σύνδεσή τους με την αλληλουχία-στόχο (Multiplex 

Ligation-dependent Probe Amplification, MLPA), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13.  

 Για την παρούσα διατριβή μελετήθηκαν συνολικά 24 ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό 

καρκίνου μαστού ή/και ωοθηκών. Οι ασθενείς αυτές είχαν ελεχθεί για σημειακές μεταλλάξεις στα 

γονίδια BRCA1 και BRCA2, καθώς και για μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στο γονίδιο BRCA1 και 

βρέθηκαν αρνητικές. Κατά την μελέτη των γονιδιακών αναδιατάξεων του γονιδίου BRCA2 με την εν 

λόγω τεχνική δεν ανιχνεύθηκε καμία γονιδιακή αναδιάταξη. Επιπλέον, προηγούμενη μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε 81 Έλληνες ασθενείς επίσης, δεν κατέδειξε κάποια γονιδιακή αναδιάταξη στο 

συγκεκριμένο γονίδιο. Επομένως, φαίνεται ότι οι γονιδιακές αναδιατάξεις συνιστούν μικρό ποσοστό 

των μεταλλάξεων του γονίδιου BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της τεχνικής MLPA περιγράφεται στην παράγραφο 13 και 

προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα (σχήμα 27). Τα παρακάτω χρωματογραφήματα αντιστοιχούν σε 

δείγματα DNA που δεν φέρουν κάποια γονιδιακή αναδιάταξη. 

 

 

Σχήμα 27. Ιστογράμματα στα οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ασθενών (α) #1115 και (β) #1117 με 

την τεχνική MLPA, που δε φέρουν κάποια γονιδιακή αναδιάταξη.  Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 

γίνεται σύγκριση και κανονικοποίηση των κορυφών που αντιστοιχούν σε κάθε εξόνιο, με βάση τις κορυφές για το 

δείγμα αναφοράς.  
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24. Ανάλυση γονιδίου BRCA1 στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού  
 

Ο "τριπλά αρνητικός" καρκίνος μαστού είναι ένας επιθετικός τύπος καρκίνου μαστού, οποίος 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη έκφρασης υποδοχέων οιστρογόνων (ER)  και προγεστερόνης (PR), 

καθώς και από την απουσία ενίσχυσης του γονιδίου του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού 

παράγοντα τύπου 2 [29-31]. Αν και ο τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού έχει συνδεθεί με τον 

κληρονομικό καρκίνο μαστού και συγκεκριμένα με αυτόν που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο 

BRCA1, το ποσοστό του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου του μαστού που οφείλεται σε γαμετικές 

μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό δεν είναι γνωστό. Προηγούμενες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 

καταδεικνύουν ένα ποσοστό μεταλλάξεων, στο συγκεκριμένο γονίδιο, που κυμαίνεται από 10 έως 24 % 

[53-56], με το ποσοστό του 30 % να παρατηρείται στους Εβραίους Ασκενάζι [57], ενώ αντίστοιχη μελέτη 

δεν υπάρχει για τον ελληνικό πληθυσμό.  

 Προκειμένου να μελετήσουμε τη συνεισφορά του γονιδίου BRCA1 στον τριπλά αρνητικό 

καρκίνο του μαστού στον ελληνικό πληθυσμό και να αξιολογήσουμε την χρησιμότητα του τριπλά 

αρνητικά φαινοτύπου σαν κριτήριο επιλογής στην γενετική ανάλυση κληρονομικότητας αναλύσαμε 403 

ασθενείς με τριπλά αρνητικά καρκίνο μαστού ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού και ηλικίας 

εμφάνισης της νόσου. Στις ασθενείς αυτές αναλύθηκαν συγκεκριμένα εξόνια του γονιδίου (εξόνια 5, 

11, 12, 16, 20, 21, 22, 23 και 24), στα οποία έχουν βρεθεί στο παρελθόν παθογόνοι μεταλλάξεις στον 

ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαγνωστικούς εκκινητές για τις τρεις 

ιδρυτικές μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις. Σε 65 από τις ασθενείς αυτές ανιχνεύθηκαν παθογόνοι 

μεταλλάξεις με το ποσοστό ανίχνευσης να ορίζεται σε 16% (65/403) [314].  

 Οι μεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν σε όλα τα εξόνια που αναλύθηκαν εκτός του εξονίου 17. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι 8 από τις 17 διαφορετικές μεταλλάξεις που προσδιορίστηκαν, είναι μοναδικές 

για κάθε οικογένεια που τις φέρει, με εξαίρεση τις μεταλλάξεις p.Cys61Gly, p.Arg1203X, 
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c.3700_3704delGTAAA, p.Gly1738Arg, p.Arg1751X, c.5266dupC, c.5406+5G>C, p.Gln1811X και 

c.5467G>A, οι οποίες ανιχνεύθηκαν σε δύο, τέσσερις, τρεις, έντεκα, τέσσερις, έντεκα, δύο, τρεις και 

δύο οικογένειες, αντίστοιχα. Οι ιδρυτικές μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις ανιχνεύθηκαν συνολικά σε 

δεκαπέντε οικογένειες. 

Από τις μεταλλάξεις που βρέθηκαν μία και συγκεκριμένα η c.4168_4169delTG αποτελεί 

καινοφανή (novel) μετάλλαξη, δηλαδή δεν έχει  περιγραφεί ξανά στη διεθνή βιβλιογραφία. Από τις 

δεκαεπτά μεταλλάξεις που προσδιορίστηκαν, έξι είναι μη νοηματικές και έχουν προκληθεί από 

αντικατάσταση νουκλεοτιδίου η οποία οδηγεί στη δημιουργία πρώιμου κωδικονίου τερματισμού και 

επτά αντιστοιχούν σε ενθέσεις ή απαλοιφές νουκλεοτιδίων οι οποίες προκαλούν τροποποίηση του 

πλαισίου ανάγνωσης και εισαγωγή κωδικονίου πρώιμου τερματισμού. Επιπρόσθετα, οι τέσσερις 

μεταλλάξεις που απομένουν είναι παρανοηματικές, από τις οποίες η c.5406+5G>C και η c.5467G>A 

οδηγούν σε εναλλακτικό μάτισμα.   

Αναλυτικά οι μεταλλαγές που ανιχνεύθηκαν εμφανίζονται στον πίνακα 36 μαζί με το ατομικό 

ιστορικό των ασθενών που τις φέρουν. Στον πίνακα 36 φαίνονται επίσης, η ονοματολογία των 

μεταλλαγών κατά HGVS και ο τύπος της μεταλλαγής. 

 

Πίνακας 36. Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ασθενών με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού που φέρουν 
μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 

  

  

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 
ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

  

849 
c.181T>G (p.Cys61Gly) 

BrCa 45y μητέρα OvCa, γιαγιά (μ) BrCa 

950 BrCa 48y Άγνωστο 

831 p.Gln563X                     (Q563X) BrCa 37y θεία BrCa 

940 
c.1953_1956delGAAA 

(2072del4) 
BrCa 43y 

μητέρα OvCa 36y, αδελφή 
μητέρας BrCa 60y 

796 
p.Ser988X                       

(S988X) 
BrCa 29y Ελεύθερο 

1016 p.Glu1060X               (E1060X) BrCa 34y 
γιαγιά (π) BrCa <50y, πατέρας 
PrCa 72y, αδελφός πατέρα ca 

πνεύμονα 

483 
c.3375_3376delTC 

(3494delTC) 
BrCa 31y 

αδελφή OvCa 38y, παππούς (μ) lung ca 
72y / αδελφή γιαγιάς (μ) ca στοματ. 

κοιλότητας 55y / αδελφή γιαγιάς (π) ca 
ρινοφάρυγγα 50y, αδελφός γιαγιάς (π) ca 
ρινοφάρυγγα 60y / παππούς (π) lung ca 

~70y, πατέρας ca παγκρέατος 68y 

230 

p.Arg1203X           (R1203X) 

BrCa 26y 
1η ξαδέλφη (π) BrCa 27y, 1η 

ξαδέλφη (π) OvCa 70y 

430 BrCa 40y 

αδελφή πατέρα BrCa 37y, κόρη 
προηγούμενης BrCa 37y & BrCa 45y (στον 

ίδιο μαστό), 2η  αδελφή πατέρα ca 
ενδομητρίου 36y, κόρη προηγούμενης 
OvCa 40y-η αδελφή της ca παγκρέατος 

43y (†43y), κόρη αδελφής παπού (π) BrCa 
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865 BrCa 53y Ελεύθερο 

1004 BrCa 57y 
αδελφή BrCa 35y, 2η αδελφή BrCa 

48y 

558 

c.3700_3704delGTAAA 
(3819del5) 

BrCa 30y Άγνωστο 

749 BrCa 33y 
μητέρα BrCa 31y, αδελφή μητέρας ca 
51y, αδελφή μητέρας υστερεκτομή 

62y, γιαγια (μ) υστερεκτομη 

964 BrCa 41y Ελεύθερο 

1008 
c.3755_3758delTGTC 

(3874del4) 
BrCa 38y 

μητέρα BrCa 37y, αδελφή BrCa 42y, 
κόρη άλλης αδελφής υγιούς BrCa 

28y, γιαγιά (μ) BrCa 55y, 2 αδελφές 
γιαγιάς (μ) γυναικολογικό ca 

824 
c.4168_4169delTG 

(4286delTG) 
BrCa 33y 

μητέρα OvCa 57y, γιαγιά (μ) BrCa 
67y, αδελφή παπού (μ) OvCa & 

λευχαιμία 62y 

86 

p.Gly1738Arg          (G1738R) 

BrCa 45y 

αδελφή BrCa 45y, 4 θείες (μ) BrCa 
(30y-30y-35y-35y), 2 ξαδέλφες (μ) 
BrCa, θεία (μ) ca στομάχου 41y, 2 
θείοι (μ) ca πνεύμονα (59y-79y), 
ξάδελφος (μ) ca παγκρέατος 78y 

466 BrCa 46y 
αδελφή μητέρας BrCa 47y, 2 θείοι 

ca πνεύμονα 

566 BrCa 56y 
μητέρα BrCa 50y, θεία (μ) ca 

ενδομητρίου 

634 BrCa 44y 
μητέρα OvCa, γιαγιά BrCa, θεία 

BrCa 

707 BrCa 44y 

αδελφή BrCa 36y, κόρη αδελφής αυτής 
BrCa 19y, αδελφή BrCa 44y, αδελφή 

μητέρας BrCa 33y/ αδελφή πατέρα BrCa 
(κόρη της BrCa 35y), αδελφή πατέρα BrCa 

60y, πατέρας lung ca 49y 

710 BrCa 35y 

μητέρα BrCa 70y, αδελφή 
μητέρας BrCa 40y, κόρη αδελφού 

μητέρας BrCa 50y, αδελφή 
προηγ. OvCa 

739 BrCa 24y αδελφή πατέρα BrCa 52y 

769 BrCa 56y Άγνωστο 

798 BrCa 39y Άγνωστο 

1045 BrCa 33y Ελεύθερο 

1048 BrCa 75y αδελφός CRC, αδελφή ca νεφρού 

189 

p.Arg1751X           (R1751X) 

BrCa 41y & OvCa 
42y  

γιαγιά (π) BrCa 32y (�40y) 

637 BrCa 51y  πατέρας ca ήπατος 

737 BrCa 45y 
μητέρα OvCa 69y, αδελφή 

μητέρας OvCa 

863 
BrCa 47y & OvCa 

48y 
γιαγιά (μ) ca στομάχου / πατέρας 

CRC 65y 
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113 

c.5266dupC     (5382insC) 

BrCa 39y  
μητέρα BrCa 51y & BrCa 55y, γιαγιά 
(μ) BrCa 80y, αδελφή μητέρας CRC 

56y & BrCa 58y 

365 BrCa 33y 
θεία (π) OvCa 54y, άλλη θεία (π) 

OvCa 53y 

366 BrCa 35y  
μητέρα OvCa 44y, αδελφή μητέρας 

BrCa 55y, αδελφή μητέρας OvCa 60y, 
αδελφός νευροβλάστωμα 6m 

522 BrCa 49y Ελεύθερο 

578 BrCa 35y 
αδελφός πατέρα male BrCa 45y, 

πατέρας CRC 50y, αδελφός 
πατέρα PrCa 65y 

635 BrCa 49y  Άγνωστο 

655 BrCa 30y 
μητέρα BrCa 39y, αδελφός 
μητέρας ca πνευμόνων 60y 

669 
BrCa 35y & OvCa 

37y 

μητέρα BrCa 30y & OvCa 47y, αδερφή 
BrCa 32y, άλλη αδερφή OvCa, γιαγιά (μ) 

BrCa 60y, αδελφή μητέρας BrCa & OvCa & 
endometrial ca, αδερφή μητέρας ca 

παγκρέατος / παππούς (μ) unknown ca 

709 BrCa 38y μητέρα OvCa 

825 BrCa 66y Ελεύθερο 

933 BrCa 29y 
μητέρα BrCa 39y, γιαγιά (μ) BrCa 

58y, παπούς (μ) PrCa 75y 

351 
c.5256_5277 +3179del3200  

(g.71660_74860del3200) 

BrCa 43y Ελεύθερο 

725 BrCa 40y  Άγνωστο 

553 c.5328dupC            (5447insC) BrCa 34y θεία BrCa 

442 
c.5406+5G>C (IVS22+5G>C) 

BrCa 38y 

ξαδέλφη (μ) BrCa 50y, μητέρα OvCa 
52y, αδελφή μητέρας OvCa (fir), 

γιαγιά (μ) ca μήτρας 52y, θεία (μ) ca 
μήτρας 52y, ξαδέλφη (μ) ca μήτρας 

52y 

968 BrCa 31y άγνωστο 

500 

p.Gln1811X             (Q1811X) 

BrCa 29y 
θεία (π) BrCa, θείος (π) ca 

πνεύμονα 36y, θείος (π) ca 
πνεύμονα 43y 

757 bil BrCa 30y 
μητέρα καλοήθες αδένωμα μαστού 

44y, αδελφή μητέρας καλοήθης 
κύστη μαστού 40y 

960 BrCa 41y άγνωστο 

576 

c.5467G>A           (5586G>A) 

BrCa 43y 
κόρη BrCa 29y, ανηψιά (κόρη 

αδελφού) BrCa 27y, αδελφός brain ca 
55y 

628 BrCa 55y & CRC 55y  
μητέρα CRC 64y & BrCa 50y, κόρη 

αδερφής μητέρας BrCa 50y / 
πατέρας ca νεφρού 64y 



| 162  

 

543 

g.169527_180579del11052 
(g.80280_91331del11052) 

BrCa 60y 

κόρη bil BrCa 41y & 44y, 2η κόρη 
BrCa 48y, αδελφή bil BrCa 70y & 73y, 
1η ξαδέλφη (μ) BrCa 30y, 1η ξαδέλφη 

BrCa 50y 

686 BrCa 28y 

μητέρα BrCa 40y, αδερφή BrCa 32y, 
θείος (μ) ca unkown primary 53y, 

παπούς (μ) ca head-face-neck 70y & 
λάρυγγα 85y / πατέρας CRC 71y  

795 BrCa 33y αδελφή πατέρα bil BrCa 50y 

930 BrCa 56y 
μητέρα OvCa 49y, αδελφή μητέρας 

BrCa 45y, αδελφή μητέρας OvCa >70y 

942 bil BrCa 50y ανηψιά (κόρη αδελφού) BrCa 33y 

976 BrCa 29y 
αδελφή μητέρας BrCa 56y, γιαγιά (μ) 
BrCa 45y & BrCa 55y, αδελφή γιαγιάς 

(μ) BrCa 68y  

440 

c.5468-285_5592 + 
4019del4429_insCACAG 

(g.82651_87079del4429_ins5) 

OvCa 48y & BrCa 
69y  

άγνωστο 

468 BrCa 38y μητέρα BrCa 39y 

514 BrCa 33y 
ξαδέλφη BrCa, θεία ca 

ενδομητρίου 

567 bil BrCa 29y μητέρα BrCa 30y, γιαγιά OvCa 40y 

736 BrCa 28y  θείες BrCa 

764 BrCa 34y (δ) & 44 (α) 
πατέρας CRC 74y / γιαγιά (μ) ca 

στομάχου 70y 

1053 BrCa 38y μητέρα OvCa 

  

 

 

 

 

 Η μέση ηλικία εμφάνισης καρκίνου σε όλες τις ασθενείς που εξετάστηκαν (403 ασθενείς) ήταν 

τα 50 έτη με εύρος από 20 έως 83 έτη ενώ στις γυναίκες που ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις η ηλικία 

εμφάνισης ήταν στα 40 έτη με εύρος από 24 έως 75 έτη. Η συχνότητα των ατόμων που φέρουν 

μετάλλαξη στο BRCA1 αυξάνεται σημαντικά αν λάβουμε υπ' όψιν την ηλικία εμφάνισης της νόσου. 

Συγκεκριμένα, 27% των γυναικών με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού που διαγνώστηκε σε ηλικία 

μικρότερη των 50 ετών και 36% αυτών διαγνώστηκαν σε ηλικία μικρότερη των 40 έφεραν μετάλλαξη 

στο γονίδιο BRCA1 (πίνακας 37). Μια συγκριτική απεικόνιση της ηλικιακής κατανομής των όλων 

ασθενών της μελέτης με αυτή των ασθενών με μετάλλαξη στο BRCA1 παρουσιάζεται στο σχήμα 28.  
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Σχήμα 28. Κατανομή της ηλικίας εμφάνισης της νόσου στο σύνολο των 403 ασθενών με τριπλά αρνητικό καρκινο 
μαστού που ελέγχηκαν (Α) και στις 65 ασθενείς με  BRCA1 μετάλλαξη (Β). 
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 Επιπλέον, όλες τις ασθενείς που έφεραν μετάλλαξη, πλην μίας, είχαν όγκους σταδίου ΙΙΙ (98 %). 

Σε ότι αφορά τον ιστολογικό τύπο των όγκων των γυναικών με μετάλλαξη στο BRCA1 παρατηρήθηκαν 

υψηλότερα ποσοστά μυελοειδούς τύπου (18.5 % συγκριτικά με 5 % σε όλη την ομάδα μελέτης). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 53% των ασθενών με τριπλά αρνητικά καρκίνο μαστού 

μυελοειδούς τύπου ανιχνεύθηκαν να φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο  BRCA1 (Πίνακας 37). 

  
 

Πίνακας 37. Σύγκριση ιστολογικών τύπων των όγκων όλων των ασθενών με τριπλά αρνητικά καρκίνο μαστού και 
αυτών με μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1. Οι ιστολογικού τύποι ήταν γνωστοί για 370/403 ασθενείς και για 54/65 
ασθενείς με μετάλλαξη, το στάδιο για 357/403 και 53/65, αντίστοιχα. 

 
 

  
 
 Μεταλλάξεις βρέθηκαν στο 48 % (50/105) των ασθενών με τριπλά αρνητικό καρκίνο του 

μαστού, οι οποίες είχαν δηλώσει οικογενειακό ιστορικό είτε καρκίνου του μαστού είτε καρκίνου 

ωοθηκών. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι από τις 65 ασθενείς που βρέθηκαν θετικές για μετάλλαξη, οι 

15 (23 %) δεν παρουσίαζαν οικογενειακό ιστορικό και τέσσερις από αυτές νόσησαν σε ηλικία 

μεγαλύτερη των 50 ετών (πίνακας 38). 

 

Πίνακας 38. Αντιπροσώπευση και συχνότητα ατόμων που φέρουν μετάλλαξη σε ποικίλες κατηγορίες ασθενών  με 
τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού στην ομάδα μελέτης.  

 

 

Σύνολο (%) Άτομα με BRCA1  μεταλλάξεις  (%)

Ιστολογικός 

τύπος

Πορογενές 305 (82.4) 37 (68.5)

Λοβιακό 24 (6.5) 3 (5.6)

Μυελωειδές 19 (5.1)  10 (18.5)

Άλλος 14 (3.8)  3 (5.6)

Μεικτός 8 (2.2) 1 (1.9)

Στάδιο

Ι 282 (79) 52 (98.1)

ΙΙ 69 (19.3)  1 (1.9)

ΙΙΙ 6 (1.7) 0

Κατηγορία ασθενών

% στην ομάδα μελέτης 

(ν=403)

% των ατόμων με μετάλλαξη στο 

BRCA1 σε κάθε κατηγορία 

% στα άτομα με BRCA1 

μετάλλαξη (ν=65)

Σύνολο 100 (403) 16.1 % (65/403) 100 (65)

< 50 ετών 51.6 (208) 26.9 % (56/208) 86.2 (56)

< 40 ετών 26.3 (106) 35.9 % (38/106) 58.5 (38)

οικογενειακό ιστορικό 26.1 (105) 47.6 % (50/105) 76.9 (50)

Χωρίς οικογενειακό ιστορικό, ηλικία 

εμφάνισης > 51 ετών 43.7 (176) 2.3 % (4/176) 6.2 (4)

Χωρίς οικογενειακό ιστορικό, ηλικία 

εμφάνισης < 50 ετών 30.3 (122) 9 % (11/122) 16.9 (11)
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25. Χαρακτηρισμός ιδρυτικών μεταλλάξεων στον ελληνικό πληθυσμό 
 

Προκειμένου να μελετήσουμε αν η απαλοιφή των εξονίων 23 και 24 μεγέθους 11kB, αποτελεί 

ιδρυτική μετάλλαξη του ελληνικού πλυθησμού πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τον προσδιορισμό 

του γονότυπου και στη συνέχεια, του απλότυπου των ατόμων που φέρουν την μετάλλαξη ενώ η μελέτη 

επεκτάθηκε και σε δείγματα αναφορά. Το γεγονός της παρουσίας της συγκεκριμένης μετάλλαξης 

αποκλειστικά και μόνο σε άτομα ελληνικής καταγωγής, αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την κοινή 

καταγωγή των ατόμων που φέρουν τις συγκεκριμένες αλλαγές και για το ότι είναι ιδρυτική μετάλλαξη 

για τον ελληνικό πληθυσμό (founder mutation).  

Για τη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι πολυμορφικοί δείκτες επαναλήψεων 

μικροδορυφορικού DNA (STRs), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 14.  

 

25.1. Πολυμορφικοί δείκτες επαναλήψεων μικροδορυφορικού DNA (microsatellite 

repeats) 

 

Για τον προσδιορισμό του απλοτύπου που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη 

πραγματοποιείται με την χρήση 10 πολυμορφικών δεικτών επαναλήψεων μικροδορυφορικού DNA 

(microsatellite markers). Οι δείκτες εντοπίζονται τόσο εντός του γονιδίου BRCA1 όσο σε πιο 

απομακρυσμένες θέσεις πάνω στο χρωμόσωμα 17 (σχήμα 29). 

Σχήμα 29. Στο σχήμα παρουσιάζεται η θέση των πολυμορφικών δεικτών μικροδορυφορικού DNA επάνω στο 

χρωμόσωμα 17, καθώς και οι σχετικές αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών δεικτών. 
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Εικόνα 9. Ανάλυση 6 πολυμορφικών δεικτών μικροδορυφορικού DNA σε 2 ξεχωριστές αντιδράσεις (α) D17S1861, 

D17S855, D17S800 και D17S1801, (β) D17S1322 και D17S1323. Στην περίπτωση που για ένα πολυμορφικό δείκτη 

εμφανίζονται 2 κορυφές (D17S855, D17S1322, D17S1323) θεωρούμε ότι ο ασθενής είναι ετερόζυγος, στην 

αντίθετη περίπτωση είναι ομόζυγος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2. Απαλοιφή εξονίων 23 - 24 μεγέθους 11kB 

 

25.2.1. Πολυμορφικοί δείκτες επαναλήψεων μικροδορυφορικού DNA (microsatellite 

repeats) 

 

Ο προσδιορισμός του σχετιζόμενου με την γονιδιακή αναδιάταξη απλοτύπου 

πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του συνδυασμού πολυμορφικών δεικτών, όπως αυτός αναλύθηκε 

στην παράγραφο 14 (σχήμα 24).  

Συνολικά, η απαλοιφή των εξονίων 23 και 24 ανιχνεύθηκε σε 21 ελληνικές οικογένειες. 

Αναλύθηκαν 34 ασθενείς από αυτές τις 21 οικογένειες, που φέρουν τη γονιδιακή αναδιάταξη και έχουν 

εμφανίσει καρκίνο του μαστού και/ή των ωοθηκών.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τον προσδιορισμό του απλοτύπου των ατόμων που φέρουν 

τη γονιδιακή αναδιάταξη παρουσιάζονται στον πίνακα 39.  

 

 

D17S1861 
αλληλόμορφο 14 

(μέγεθος 94.05) 

D17S855 

αλληλόμορφο 5 

(μέγεθος 147.13) 

αλληλόμορφο 4 

(μέγεθος 149.32) 

D17S800 
αλληλόμορφο 2 

(μέγεθος 170.03) 

D17S1801 
αλληλόμορφο 7 

(μέγεθος 231.15) 

D17S1322 

αλληλόμορφο 9 

(μέγεθος 115.12) αλληλόμορφο 8 

(μέγεθος 118.00) 

D17S1323 

αλληλόμορφο 8 

(μέγεθος 146.23) αλληλόμορφο 5 

(μέγεθος 152.7) 
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Πίνακας 39. Γονότυποι ατόμων που φέρουν την απαλοιφή των εξονίων 23-24 στο γονίδιο BRCA1, για τους 10 

πολυμορφικούς δείκτες. Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται  τα αλληλόμορφα που είναι κοινά μεταξύ των ατόμων 

που φέρουν τη γονιδιακή αναδιάταξη και τα οποία αποτελούν τον απλότυπο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη 

μετάλλαξη.

 

Αρχικά ο απλότυπος καθορίστηκε στην ανάλυση της οικογένειας #686 (εικόνα 10). Η οικογένεια 

αυτή ήταν η πρώτη που ανιχνεύθηκε ότι φέρει τη συγκεκριμένη απαλοιφή. Ο απλότυπος που 

σχετίζεται με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι ‘4-1-8-6-1-8-7-9’ μεταξύ των δεικτών D17S951 και 

# οικογένειας # ασθενούς D17S579 D17S1861 D17S951 17S1323 D17S1322 D17S855 D17S1801 D17S1299 D17S800 D17S250

416 416 1, 3 0 2, 4 6, 1 8 6, 3 1, 6 8, 2 7, 4 11, 9

422 422 13, 6 0, 7 4, 6 6, 1 8, 6 7, 6 8, 1 8, 2 7, 2 12, 9

455 455 13, 6 3 5, 4 2, 1 8, 6 8, 6 7, 8 2 2 12, 9

543 6 0, 11 4, 2 2, 1 8, 6 6, 7 8, 1 8 7, 3 12, 9

543α 8 0, 3 4, 3 6, 1 8 6, 5 1, 4 8, 3 7, 2 10, 9

543β 13, 6 3, 7 5, 4 6, 1 8, 7 6, 3 1 8, 2 7, 2 10, 9

891 13, 8 2, 1 4, 3 6, 1 8, 7 6, 4 8, 1 8, 4 7, 5 7

891α 8 0, 11 4, 3 6, 1 8 6 1, 4 8, 3 7, 2 10, 9

607 607 13, 5 2 2,4 6, 1 8, 7 6, 4 8, 1 8, 4 7, 2 10, 5

661 661 7, 5 11, 7 4, 2 1 8, 7 6, 2 1, 8 8, 5 7 10, 9

686 13,2 7, 10 2, 4 6, 1 8 6, 5 8, 1 8, 4 7, 5 7

686α 13, 6 7 4, 3 6, 1 8, 7 6, 5 1, 3 8, 1 7, 4 11, 7

686β 13, 6 7 4, 3 6, 1 8, 7 7, 6 8, 1 8, 2 7, 2 7

795 13 0 4 6, 1 8, 7 6, 4 7, 1 8, 4 7, 2 11, 9

942 13 7, 2 4 6, 1 8 6, 4 8, 1 8, 1 7, 4 11, 9

851 851 13, 5 11 2, 4 6, 1 8 7, 6 1, 4 8, 2 7, 4 9

902 902 13 2 4 6, 1 8 6, 3 1, 4 8, 1 7, 1 11, 9

930 930 9, 8 0, 13 4, 6 2, 1 8, 7 8, 6 1, 4 8, 2 7, 2 11, 9

976 8, 7 3, 11 5, 4 1, 2 8, 6 6, 5 1 8, 3 7, 2 9, 8

976α 6 3, 11 4 6, 1 8 6, 4 1, 3 8, 1 7, 4 10

1036 1036 13, 12 0 4, 1 1 8, 7 8, 6 8, 6 2, 4 7, 2 6, 4

1055 1055 13 0 2, 4 6, 1 8 10, 6 1, 3 8, 1 7, 5 11, 9

1056 1056 12, 6 11 4, 3 6, 1 8 7, 6 8, 1 8, 1 7, 2 9, 6

1057 1057 7, 6 3, 11 4, 3 8, 1 8 6 8, 1 8, 2 7, 4 9, 6

1058 1058 13, 7 8 4, 1 2, 1 8, 5 8, 6 8, 1 8, 3 7, 3 9, 7

1073 12, 4 7 2, 4 6, 1 8 6, 7 8, 1 8 7 6, 9

1073α 12, 5 7, 11 2, 4 5, 1 8 7, 6 1, 8 8, 3 7, 2 10, 9

1073γ 5, 6 7, 11 2, 4 6, 1 8 7, 6 1, 7 8 7 6, 9

1103 1103 6 11 2, 4 6, 1 8 10, 6 1, 4 8, 2 7, 6 9

1214 1214 8 3, 11 4, 3 5, 1 8 6, 4 7, 1 8, 3 7, 1 10, 9

1247 7 3, 11 4, 3 1, 5 8 6, 4 1, 3 8, 3 7, 2 10, 9

1247α 7, 6 11 4, 3 1, 5 8 6, 4 1, 3 8, 3 7, 2 10, 9

1247β 7 7, 11 4, 3 1, 5 8 6, 4 1, 3 8, 3 7, 2 10, 9

1247γ 7, 5 7, 3 4, 6 1 8 8, 6 7, 1 8, 2 7, 4 9, 8

BRCA1 απαλοιφή εξονίων 23 - 24

1247

543

686

795

976

1073
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D17S250. Ο απλότυπος αυτός παρατηρείται σε όλα τα άτομα που εξετάστηκαν και φέρουν τη 

συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη (Pertesi, Tsitlaidou et al., υπό προετοιμασία).  

Πίνακας 40. Κοινός απλότυπος των ατόμων που φέρουν την απαλοιφή των εξονίων 23-24 με βάση τους 

πολυμορφικούς δείκτες μικροδορυφορικού DNA. 

D17S951 D17S1323 D17S1322 D17S855 D17S1801 D17S1299 D17S800 D17S250 

4 1 8 6 1 8 7 9 

 

 

 

Εικόνα 10. Ανάλυση απλοτύπου στην οικογένεια #686. Με κόκκινο χρώμα συμβολίζεται το αλληλόμορφο στο 

οποίο εντοπίζεται η μετάλλαξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την ανάλυση του απλοτύπου στους ασθενείς που φέρουν την γονιδιακή αναδιάταξη 

παρατηρήθηκε μια απόκλιση στους δείκτες D17S1801,D17S800 και D17S1299 των ασθενών #455 και 

#2038. Στην περίπτωση της #455 αυτό οφείλεται, πιθανότατα, σε ομόλογο ανασυνδυασμό καθώς τα 

αλληλόμορφα που βρίσκονται ανοδικά του δείκτη D17S1801 αντιστοιχούν σε κοινό απλότυπο. Στην 

Οικογένεια 

#686 
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δεύτερη περίπτωση (#2038), η απόκλιση στους δείκτες D17S1801 και D17S1299 οφείλεται, πιθανότατα, 

στην ολίσθηση της DNA πολυμεράσης κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του DNA [315, 316].  

 

21.2.2. Δείγματα αναφοράς 

 
 Ο προσδιορισμός του απλότυπου πραγματοποιήθηκε και σε δείγματα αναφοράς,προκειμένου 
να πιστοποιηθεί ότι ο απλότυπος που σχετίζεται με την ασθένεια εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο 
στα άτομα που την φέρουν και όχι στον γενικό πληθυσμό.  
  Έτσι, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του απλοτύπου σε 66 άτομα που δεν φέρουν την 

συγκεκριμένη απαλοιφή και αποτελούν δείγματα αναφοράς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

απλοτύπου παρουσιάζονται στον πίνακα 41.  

 Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απλότυποι που σχετίζονται με την συγκεκριμένη γονιδιακή 

αναδιάταξη δεν εμφανίζονται και στα δείγματα αναφοράς. Στον πίνακα 45 παρατίθεται η συχνότητα 

του κάθε αλληλομόρφου στους Έλληνες (πίνακας 42). 

 

Πίνακας 41. Γονότυποι δειγμάτων αναφοράς για τους 10 πολυμορφικούς δείκτες 
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δείγμα D17S579 D17S1861 D17S951 D17S1323 D17S1322 D17S855 D17S1801 D17S1299 D17S800 D17S250

89 n/a n/a n/a 5 n/a 5 n/a n/a 3, 5 8, 9

149 n/a n/a n/a n/a 7 4,  10 n/a n/a 3, 4 10, 11

150 n/a n/a n/a 5,  2 n/a 7,  10 n/a n/a 3, 4 10, 11

151 n/a n/a n/a 5 7 4,  8 n/a n/a 1, 5 8, 11

160 n/a n/a n/a 5 5,  7 5,  6 n/a n/a 3, 5 10, 11

161 n/a n/a n/a 5 5,  7 5,  8 n/a n/a 2, 3 10, 11

186 n/a n/a n/a 1,  7 6,  7 4,  7 n/a n/a 3 n/a

208 n/a n/a n/a 5 5,  7 5,  8 n/a n/a 2, 3 10, 11

209 n/a n/a n/a 5 5,  7 5 n/a n/a 3, 5 11

286 4,  5 2,  7 3,  5 5 7 2 3, 4 2, 3 3 2, 10

296 n/a n/a n/a 5 7 4,  5 n/a n/a 3, 5 3, 6

297 n/a n/a n/a 5 7 2,  5 n/a n/a 3 3, 9

300 n/a n/a n/a 1,  5 5,  7 7 n/a n/a 3, 5 5, 10

303 n/a n/a n/a 5,  7 5,  9 5,  7 n/a n/a 3, 4 5, 9

306 n/a n/a n/a 5 7 2,  3 n/a n/a 3 3, 10

307 n/a n/a n/a 5 7,  9 2,  5 n/a n/a 3 10

310 n/a n/a n/a 1,  8 3,  6 7 n/a n/a 2, 3 3, 8

311 n/a n/a n/a 1,  8 6 7 n/a n/a 2, 5 8, 10

312 n/a n/a n/a 1,  5 6,  7 4,  7 n/a n/a 2, 5 8, 10

340 7 0,3 4 2,1 7,6 7 7,6 2,3 1,4 7,6

341 7,6 0,7 10,4 6,2 8,6 7,5 1,6 3 1,5 10,7

342 6 0,11 2,4 6,2 8,6 7,2 6,5 3,4 1,2 10,7

346 6 11,7 2,4 8,6 8 4,2 3,5 3,4 1,2 10,8

350 7,5 3,7 10,4 6,1 8,7 7,5 7,1 2,3 4,5 10,6

376 4,  7 2,  7 5,  6 5 6,  7 7,  8 3 3, 4 2,  6 9, 10

377 4,  5 1,  3 5,  6 5,  6 7,  8 4,  8 4 3, 4 2 3, 11

379 5 2,  7 5 5 6,  7 7,  8 3 3, 4 2,  6 9, 10

380 n/a 7 5,  6 5,  6 6,  7 2,  8 3, 4 2, 3 3,  6 2, 9

837 6,5 7,2 4,9 6,9 9,8 8,6 3,2 3,4 2,4 12,11

838 6,5 7,2 4 5,2 8,6 7,6 2,9 3 2,4 12,11

324a 12 n/a 2,3 6 9,7 4 3,6 4 3,5 9,5

365b 9 14, 13 2,3 2 7 8 1,6 3 5 12,7

365d 6,5 2, 1 2,9 2,1 8,7 8 1,6 3,4 1,5 9,6

387b 5,4 7,2 1, 3 6,1 8,5 7,5 3,2 n/a 2,4 10, 6

387e 7, 6 7 2 6 8 5,4 4,2 n/a 2,4 12,1

387h 5 11 4,3 6,1 7,5 7,5 7 4,5 3 11,6

387z 5,11 10,7 4,9 6 8 84 3,5 3,4 1,3 10

388a 5,4 2,8 4,3 6,1 8,6 7,4 1,6 3 2,3 11,3

388c 12, 3 8 n/a 5,1 8,6 7,4 1,5 3,4 2,4 11,2

399a 5 2 2, 9 5 8 4 1 2 4 12,1

399b 5,11 2 4,9 5 8 6,3 3,2 2,7 2,4 12,5

399c 5 2 2,4 5 8 6,4 1,2 2,7 3,5 10,5

413a 7,6 11 2,3 6 8 n/a 5 6 n/a 12,9

454a 12, 5 3 4 5 8 5,3 5 2,3 2,4 11

454b 6,3 7,8 4,8 6,2 8,6 5,3 3,2 2,4 3 11,9

454c 4,3 1,8 4 6 8,6 6,5 5,2 2 3,5 11

601a 9,4 13,1 6 6,2 8,6 7,3 8,1 3,4 2 10,6

630a 5, 12 2 4,6 8,6 9,8 5 1 3,6 4 11,1

768a 6,4 7,1 2,4 6 9,8 4,3 1 3,4 4,5 12,11

768c 7,6 7 4 6,4 8,6 5 1 3,4 3,5 11,7

768f 8,7 3,11 2,4 2 8,7 7,5 8,5 4 2,3 10,8

782b n/a 11 4 5,2 8,7 5,4 1 n/a 4 n/a

782d 3,2 8,1 4,6 6 8,6 4 1,5 3,4 2 11, 10

782e 5,2 2,1 6,3 6,2 8,6 7,4 1,5 3 2,3 10,6

A 6,5 2 2,4 6,2 8,7 7,4 1,5 3,4 1,2 12,5

B 6,5 2 4 5 8,7 5,3 6,5 2,3 3,6 11,6

E 7,3 11 4 6,2 6,5 7,5 4,5 2,4 3 11,5

F 5, 4 2,8 4,6 6,1 7,6 7,6 3,4 3,4 6 11,5

FM n/a n/a n/a 5,  7 7 2 n/a n/a 3,  5 8, 10

G 9,6 13,7 2,9 6,2 9,8 7,4 1,4 3 1 12,8

Nas n/a n/a n/a 5,  1 6,  7 4,  7 n/a n/a 3 10, 11

K 6,5 2 2,3 4,2 8,6 6,5 3,5 3 2 11,6

M 6 7 4,1 6 8 7,4 8,1 8,3 3,4 10,4

S 9,5 13,2 9 6,4 8,6 4 4,2 3,4 2,3 12, 10

X 7,11 14,11 n/a n/a n/a 7,2 1,4 4,6 1,4 12,11

ZK n/a n/a n/a 5,  6 7 2,  4 n/a n/a 1,  3 10

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Πίνακας 42. Συχνότητα αλληλομόρφων για κάθε πολυμορφικό δείκτη στον ελληνικό πληθυσμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Μαζική παράλληλη αλληλούχιση (Massive parallel sequencing)  
 

Αν και η γενετική ανάλυση των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 παγκοσμίως είναι πλέον μέρος της 

κλινικής πρακτικής, και μεγάλο ποσοστό των γυναικών με καρκίνο μαστού-ωοθηκών εξετάζονται για 

μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά υπάρχουν ασθενείς με σοβαρότατο ατομικό ή/και οικογενειακό ιστορικό 

οι οποίες δεν φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως 

ενδεχομένως κάποιο-α άλλο-α γονίδιο-α είναι υπεύθυνο-α για την εμφάνιση του καρκίνου στους 

ασθενείς αυτούς.  

Η πρόοδος στην τεχνολογία αλληλούχισης έχει αυξήσει δραστικά τα τελευταία χρόνια την 

ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των γενετικών αναλύσεων [317-321]. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η αύξηση της ακρίβειας ανίχνευσης μεταλλάξεων και μείωση του κόστους αλληλούχισης 

ανά νουκλεοτίδιο. Για να ταυτοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερες μεταλλάξεις υπεύθυνες για 

al lele s ize frequency al lele s ize frequency al lele s ize frequency al lele s ize frequency al lele s ize frequency

1 133 0.000 0 92 0.034 1 176 0.024 1 161 0.111 1 139 0.000

2 127 0.023 1 108 0.079 2 172 0.176 2 159 0.143 2 136 0.000

3 125 0.058 2 106 0.292 3 180 0.106 3 157 0.000 3 133 0.008

4 123 0.105 3 100 0.056 4 174 0.388 4 155 0.024 4 130 0.000

5 121 0.302 4 116 0.000 5 170 0.071 5 153 0.381 5 127 0.071

6 119 0.221 7 104 0.236 6 178 0.106 6 151 0.278 6 124 0.198

7 117 0.128 8 110 0.090 7 188 0.000 7 163 0.024 7 121 0.325

8 115 0.012 10 112 0.011 8 184 0.012 8 147 0.032 8 118 0.341

9 113 0.058 11 102 0.135 9 182 0.094 9 149 0.008 9 115 0.056

10 111 0.000 13 98 0.045 10 168 0.023

11 129 0.035 14 94 0.022

12 109 0.058

al lele s ize frequency al lele s ize frequency al lele s ize frequency al lele s ize frequency al lele s ize frequency

1 155 0.000 1 235 0.275 1 188 0.000 1 168 0.092 1 169 0.023

2 153 0.092 2 245 0.099 2 192 0.167 2 170 0.223 2 167 0.023

3 151 0.053 3 237 0.165 3 196 0.452 3 172 0.331 3 165 0.047

4 149 0.214 4 239 0.110 4 200 0.286 4 174 0.162 4 163 0.008

5 147 0.214 5 243 0.176 5 204 0.012 5 176 0.146 5 161 0.063

6 145 0.061 6 241 0.088 6 208 0.048 6 178 0.046 6 159 0.078

7 143 0.244 7 231 0.044 7 212 0.024 7 157 0.039

8 141 0.107 8 233 0.033 8 184 0.012 8 155 0.070

10 139 0.015 9 247 0.011 9 153 0.078

10 151 0.250

11 149 0.227

12 147 0.094

D17S579 D17S1861 D17S951 D17S1323

D17S800 D17S250D17S855 D17S1801 D17S1299

D17S1322
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προδιάθεση καρκίνου μαστού και ωοθηκών, θα πρέπει να αναλύσουμε πολλαπλά γονίδια και όχι μόνο 

τα BRCA1 και BRCA2.  

Με σκοπό να μελετηθεί η συνεισφορά και άλλων γονιδίων στην προδιάθεση για καρκίνο 

μαστού και ωοθηκών, έγινε ανάλυση 21 γονιδίων (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, PTEN, 

STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51C  

εικόνα 11) [322, 323], με χρήση τεχνολογίας επόμενης γενεάς (genomic capture και massive parallel 

next-generation sequencing), η οποία έλαβε χώρα στο εργαστήριο της καθηγήτριας του πανεπιστημίου 

της Washington (Seattle) M.C. King. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε σε 42 ασθενείς με καρκίνο 

μαστού ή/και ωοθηκών αρνητικών για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & 2. Το πλεονέκτημα αυτής της 

τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει την ανίχνευση παραλλαγών ενός νουκλεοτιδίου, ενθέσεων 

και απαλοιφών μερικών βάσεων καθώς και μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στα εν λόγω γονίδια.  

 

Εικόνα 11. Σχηματική απεικόνιση των γονιδίων που μελετήθηκαν με χρήση τεχνολογίας επόμενης γενεάς καθώς 

και η θέση τους επί των χρωμοσωμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ασθενείς των οποίων το DNA αναλύθηκε, επιλέχθηκαν με κριτήριο το σημαντικό ατομικό 

(εμφάνιση καρκίνου σε νεαρή ηλικία, συγκεκριμένους ιστολογικούς τύπους καρκίνου) ή/και 

οικογενειακό ιστορικό. Συνοπτικά από τις 42 ασθενείς βρέθηκε μετάλλαξη σε 11, δηλαδή ποσοστό 

26.2%. 

Συνολικά ανιχνεύθηκαν 9 μεταλλάξεις στα γονίδια CHEK2, RAD51C, BRCA2, PMS1, PALB2 και 

ATM καθώς και 2 μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στα γονίδια BRCA2 και MSH2. Συγκεκριμένα δύο 

μεταλλάξεις στο CHEK2, μία στο RAD51C, μία στο BRCA2, μία στο PMS1, δύο στο PALB2 και δύο στο 

ΑΤΜ.  

Όλες οι μεταλλάξεις επιβεβαιώθηκαν, στο εργαστήριο μας, με αλληλούχιση κατά Sanger ενώ 

στις περιπτώσεις των μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων πραγματοποιήθηκε η τεχνική της πολλαπλής 

ενίσχυσης τμημάτων DNA εξαρτώμενης από τη σύνδεση ιχνηθετών (Multiplex Ligation-dependent 

Probe Amplification, MLPA).  
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26.1. Γονίδιο BRCA2 

Στο γονίδιο BRCA2 ανιχνεύθηκαν κατά τη μαζική παράλληλη αλληλούχιση συνολικά δύο 

παραλλαγές και μία μεγάλη γονιδιακή αναδιάταξη. Συγκεκριμένα, η αγνώστου παθογένειας μεταλλαγή 

c.10481delTATC στο εξώνιο 27 του BRCA2, ανιχνεύθηκε σε μία ασθενή (#881) που εμφάνισε τριπλά 

αρνητικό καρκίνο του μαστού σε ηλικία 45 ετών, η αδερφή της οποίας νόσησε από καρκίνο νεφρών και 

μαστού σε ηλικία 33 και 58 ετών αντίστοιχα. Ο πατέρας της εμφάνισε καρκίνο νεφρών στην ηλικία των 

61 ετών ενώ μία από τις αδερφές του εμφάνισε καρκίνο ωοθηκών στην ηλικία των 48 ετών και δύο 

ανιψιές του εμφάνισαν καρκίνο μαστού στα 45. Από την πλευρά της μητέρας της ασθενούς πέρα από 

μία ανιψιά της που νόσησε από καρκίνο μαστού στην ηλικία των 45, δεν υπάρχει άλλο ιστορικό 

καρκίνου του μαστού και/ή των ωοθηκών στην οικογένεια. Η συγκεκριμένη μετάλλαξη αγνώστου 

παθογένειας η οποία φαίνεται να επιμηκύνει την πρωτεΐνη κατά 6 αμινοξέα, έχει αναφερθεί σε άλλες  

μελέτες αλλά και στις βάσεις δεδομένων BIC, kConFab και LOVD. 

Η αγνώστου παθογένειας μεταλλαγή g.988 G>A ή c.-806G>A στο γονίδιο BRCA2,ανιχνεύθηκε σε 

μία ασθενή (#897) που νόσησε από καρκίνο μαστού σε ηλικία 42 χρόνων και η αποβιώσασα μητέρα της 

είχε νοσήσει από καρκίνο ωοθηκών, μαστού και καρκίνο του δέρματος σε ηλικία 37, 59 και 73 

αντίστοιχα. Στην οικογένεια υπήρχε επίσης ανδρικός καρκίνος μαστού όπως και άλλοι καρκίνοι (εικόνα 

12). Η συγκεκριμένη μεταλλαγή είναι καινοφανής (novel) καθώς δεν έχει αναφερθεί σε άλλη μελέτη 

αλλά ούτε και στις βάσεις δεδομένων BIC, kConFab και LOVD.  

Στην ασθενή #882 ανιχνεύθηκε μία μεγάλη γονιδιακή αναδιάταξη στο γονίδιο BRCA2 η οποία 

ξεκινάει από το μέσο του εξονίου 2 και φτάνει μέχρι το μέσο του ιντρονίου 2. Η ασθενής νόσησε από 

καρκίνο μαστού στην ηλικία των 40 και παρουσιάζει οικογενειακό ιστορικό από την πλευρά του 

πατέρας της με εμφάνιση καρκίνου μαστού σε μία αδελφή του και σε τρεις ανιψιές του. Η 

συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη που προκαλεί απαλοιφή ενός τμήματος του BRCA2 μεγέθους 

1,8kb, είναι καινοφανής καθώς δεν έχει αναφερθεί σε άλλη μελέτη αλλά ούτε και στις βάσεις 

δεδομένων BIC, kConFab και LOVD. Όπως θα αναφερθεί παρακάτω, στην ίδια ασθενή ανιχνεύθηκε και 

μία παραλλαγή στο γονίδιο PMS1 (βλέπε παράγραφο 23.5). 
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Εικόνα 12. Γενεαλογικό δένδρο οικογένειας #897 (BRCA2 g.988 G>A ή c.-806G>A) 

 
 

26.2. Γονίδιο CHEK2 

 Στο γονίδιο CHEK2 ανιχνεύθηκαν δύο παθογόνοι μεταλλάξεις σε δύο διαφορετικές ασθενείς 

αλλά στο ίδιο εξόνιο. Αναλυτικότερα, ανιχνεύθηκε η παθογόνος μετάλλαξη c.470T>C  p.Ile157Thr στο 

εξόνιο 3 του γονιδίου, σε ασθενή (#837) η οποία εμφάνισε καρκίνο μαστού σε ηλικία 34 ετών, ενώ η 

μητέρα της και η αδερφή της μητέρας της εμφάνισαν καρκίνο μαστού στις ηλικίες των 62 και 50 ετών 

αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι γνωστής παθογένειας καθώς πολλές γενετικές και 

επιδημιολογικές μελέτες συναινούν ως προς τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού σε 

άτομα που φέρουν την εν λόγω μετάλλαξη [324]. Τελευταίες μελέτες επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα 

αυτά δείχνοντας ότι η μετάλλαξη p.Ile157Thr αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού κατά 2 

φορές [325]. 

Η παρανοηματική μετάλλαξη c.499G>A  p.Gly167Arg στο εξόνιο 3 του γονιδίου CHEK2, 

ανιχνεύθηκε σε ασθενή (#667) που εμφάνισε καρκίνο μαστού στην ηλικία των 34 ετών με οικογενειακό 

ιστορικό τόσο από την πλευρά του πατέρας της όσο και της μητέρας της (εικόνα 13) Πρόκειται για 

γνωστής παθογένειας μετάλλαξη η οποία επηρεάζει το εναλλακτικό μάτισμα του πρωτογενούς 

μεταγράφου[325].  
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Εικόνα 13. Γενεαλογικό δένδρο οικογένειας #667 (CHEK2 c.499G>A) 

 
 

 

26.3. Γονίδιο RAD51C 

Στο γονίδιο RAD51C ανιχνεύθηκε μόνο μία παραλλαγή. Η αγνώστου παθογένειας μετάλλαξη 

c.705-2 A>G στο ιντρόνιο 4 του γονιδίου ανιχνεύθηκε σε μία ασθενή (#879) που εμφάνισε τριπλά 

αρνητικό καρκίνο μαστού στην ηλικία των 37 ετών. Η ασθενής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο οικογενειακό 

ιστορικό καθώς πέρα από την γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της δεν υπάρχει άλλο 

περιστατικό καρκίνου του μαστού και/ή των ωοθηκών στην οικογένεια. Η συγκεκριμένη παραλλαγή 

φαίνεται να επηρεάζει το εναλλακτικό μάτισμα με αποτέλεσμα να απαλοίφεται το εξόνιο 5 της 

πρωτεΐνης μέσω της διαδικασίας παράλειψης εξονίων (exon skipping). Επιπλέον πρόκειται για 

καινοφανή παραλλαγή (novel) καθώς δεν έχει αναφερθεί σε άλλη μελέτη μέχρι στιγμής.  

 

26.4. Γονίδιο MSH2 

Στο γονίδιο MSH2 ανιχνεύθηκε μια μεγάλη γονιδιακή αναδιάταξη μεγέθους 2.8kb σε μία 

ασθενή (#886, εικόνα 14) που νόσησε από καρκίνο ωοθηκών στην ηλικία των 35 ετών ενώ και η 

αδερφή της νόσησε από καρκίνο των ωοθηκών στην ηλικία των 24 και των 30 ετών και βαρύτατο 

οικογενειακό ιστορικό από την πλευρά του πατέρα της. Η συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη, η οποία 

προκαλεί την απαλοιφή των εξονίων 3 και 4 του MSH2 είναι καινοφανής (novel) καθώς δεν έχει 

αναφερθεί σε άλλη μελέτη αλλά ούτε και στις βάσεις δεδομένων BIC, kConFab και LOVD. 

 

Οικογένεια #667 
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Εικόνα 16. Γενεαλογικό δένδρο οικογένειας #886. 

 
 

 

26.5. Γονίδιο ATM 

Στο γονίδιο ATM ανιχνεύθηκαν τρεις καινοφανείς (novel) παραλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, στην 

ίδια ασθενή (#882) ανιχνεύθηκε η καινοφανής (novel) μεταλλαγή c.3576 G>A  p.Pro1054Arg στο 

εξόνιο 23 του ΑΤΜ. Η μεταλλαγή αυτή είναι αγνώστου παθογένειας. Πιθανότατα επηρεάζει το 

εναλλακτικό μάτισμα του πρωτογενούς μεταγράφου γεγονός που μένει να αποδειχτεί. Στην ασθενή 

αυτή ανιχνεύθηκε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και μια μεγάλη γονιδιακή αναδιάταξη στο γονίδιο 

BRCA2 (βλέπε παράγραφο 23.1.) 

H καινοφανής (novel) μεταλλαγή c.2923+1G>A στο ιντρόνιο 18 του γονιδίου, ανιχνεύθηκε σε 

μία ασθενή (#965) η οποία νόσησε από καρκίνο μαστού στην ηλικία των 47 και 54 ετών. Πέρα από την 

αδερφή της οποίας νόσησε επίσης από καρκίνο μαστού στην ηλικία των 53 ετών, δεν υπάρχει άλλο 

ιστορικό καρκίνου του μαστού και/ή των ωοθηκών στην οικογένεια. Η συγκεκριμένη μεταλλαγή, είναι 

πιθανό, να επηρεάζει το εναλλακτικό μάτισμα του πρωτογενούς μετάγραφου, γεγονός το οποίο 

βρίσκεται υπό μελέτη προκειμένου να διευκρινιστεί η παθογένεια ή μη της μεταλλαγής.  

Η συνώνυμη μεταλλαγή c.2250G>A  p.Lys750Lys στο εξόνιο 13, ανιχνεύθηκε σε ασθενή 

(#979) που νόσησε από αμφοτερόπλευρο σύγχρονο καρκίνο του μαστού (bilateral) στην ηλικία των 43 

ετών με περίπλοκο οικογενειακό ιστορικό καθώς τόσο η αδερφή της μητέρας όσο και του πατέρα 

νόσησαν από καρκίνο του μαστού. Πρόκειται για καινοφανή μεταλλαγή καθώς δεν έχει αναφερθεί σε 

άλλη μελέτη μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη μεταλλαγή είναι πιθανό να επηρεάζει το εναλλακτικό 

μάτισμα του πρωτογενούς μεταγράφου προκαλώντας απαλοιφή του εξονίου 13 (exon skipping). 
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26.6. Γονίδιο PALB2 

Στο γονίδιο PALB2 ανιχνεύθηκαν δύο παθογόνοι μεταλλάξεις στο ίδιο εξόνιο του γονιδίου. 

Συγκεκριμένα, η πλαισιοτροποιητική μετάλλαξη c.1591delTTGCCAACTT στο εξόνιο 4 ανιχνεύθηκε στην 

ασθενή (#924) η οποία εμφάνισε τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού στην ηλικία των 30 ετών. Η 

συγκεκριμένη μετάλλαξη προκαλεί πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης στο 557 κωδικόνιο. 

Πρόκειται για καινοφανή (novel) μετάλλαξη καθώς δεν έχει αναφερθεί σε άλλη μελέτη. 

Η μη νοηματική μετάλλαξη c.2257C>T  p.Arg753X στο εξόνιο 4 του γονιδίου ανιχνεύθηκε σε 

μία ασθενή (#945) που εμφάνισε καρκίνο μαστού στην ηλικία των 34 ετών. Η μητέρα της και η αδερφή 

της μητέρας της νόσησαν από καρκίνο του μαστού στην ηλικία των 62 ετών και 70 ετών αντίστοιχα. Η 

μετάλλαξη αυτή είναι μία από τις πρώτες μεταλλάξεις που αναφέρθηκαν στο γονίδιο και ανιχνεύθηκε 

σε έναν ασθενή με αναιμία Fanconi [326]. 

 

26.7. Γονίδιο PMS1 

Στο γονίδιο PMS1 ανιχνεύθηκε η αγνώστου παθογένειας μεταλλαγή c.965_974delTTAAGATTA 

στο εξόνιο 5 σε μία ασθενή (#901) η οποία νόσησε από καρκίνο μαστού στην ηλικία των 44 ετών με 

βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό. Η συγκεκριμένη μεταλλαγή είναι καινοφανής καθώς δεν έχει 

αναφερθεί σε άλλη μελέτη. Η παθογένεια της παραλλαγής αυτής αναμένεται να διευκρινιστεί αφού 

μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τις επιπτώσεις της στην λειτουργία της πρωτεΐνης. 

 

Αναλυτικά οι μεταλλαγές που ανιχνεύθηκαν εμφανίζονται στον πίνακα 43 μαζί με το ατομικό 

ιστορικό των ασθενών που τις φέρουν.  Στον πίνακα 43 φαίνονται επίσης, η ονοματολογία των 

μεταλλαγών κατά HGVS και ο τύπος της μεταλλαγής.   
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Πίνακας 43. Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (massive 
parallel sequencing). 

 

 

ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΝΙΟ
ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ 

(NOVEL)

ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

881 BRCA2 c.10481delTATC 27 ΌΧΙ Brca  37

επιμηκύνει την 

πρωτεΐνη κατά 6 

αμινοξέα, 

άγνωστη 

παθογένεια

837 CHEK2
  c.470T>C                      

p.I157T  
3 ΌΧΙ Brca  34 παθογενής

879 RAD51C c.705-2 A>G         ιντρόνιο 4 ΝΑΙ Brca  37

πιθανώς οδηγεί 

σε εναλλάκτικό 

μάτισμα του 

εξονίου 5

882 BRCA2 del . 1.8 kb

μέσο 

εξονίου 2 + 

ιντρονίου 2

ΝΑΙ Brca  40
απαλειφή από 

του εξονίου 2

882 ATM
c.3576 G>A              

p.P1054R
23 ΝΑΙ Brca  40

πιθανώς οδηγεί 

σε εναλλάκτικό 

μάτισμα του 

εξονίου 23

886 MSH2
del   of exons  3,4        

(>2.4 kb)
3 & 4 ΝΑΙ Ovca 35

πιθανή 

απαλειφή των 

εξονίων 3 & 4

897 BRCA2
g.988 G>A                        

c.-806G>A
1 ΝΑΙ Brca  42

πιθανώς οδηγεί 

σε εναλλάκτικό 

μάτισμα του 

εξονίου 2

924 PALB2
c.1591 

delTTGCCAACTT       
4 ΝΑΙ Brca  30

πρώιμο 

τερματισμό στο 

κωδικόνιο 557

945 PALB2
c.2257C>T          

p.R753X
5 ΌΧΙ Brca  34 παθογενής

901 PMS1
c.965_974 del  

TTAAGATTA     
5 ΌΧΙ Brca  44

άγνωστη 

παθογένεια

965 ATM c.2923+1G>A 18 ΝΑΙ Bi l . Brca  47

πιθανώς οδηγεί 

σε εναλλάκτικό 

μάτισμα του 

εξονίου 19 

979 ATM
c.2250G>A          

p.K750K
13 ΝΑΙ Bi l . Brca  43

πιθανώς οδηγεί 

σε εναλλάκτικό 

μάτισμα του 

εξονίου 13 

667 CHEK2
c.499G>A                    

p.G167R
3 ΌΧΙ Brca  34

οδηγεί σε 

εναλλάκτικό 

μάτισμα του 

εξονίου 3, 

παθογενής
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27. Ανάλυση γονιδίου RAD51C 
 

Το γονίδιο RAD51C αναλύθηκε σε 83 ασθενείς με καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών, δείγματα 

των οποίων είχαν ήδη αναλυθεί για τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 και δεν έφεραν καμία παθογόνο 

μετάλλαξη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφεραν κάποια παρανοηματική μετάλλαξη αγνώστου 

παθογένειας (Unclassified Variants, UVs).  

Κατά την μελέτη του συγκεκριμένου γονιδίου δεν βρέθηκε κάποια παθογόνος μετάλλαξη. 

Παράλληλα, προσδιορίστηκαν ένας πολυμορφισμός στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου, τρεις 

πολυμορφισμοί σε ιντρονικές περιοχές και ένας πολυμορφισμός στο εξόνιο 2. 

Οι πολυμορφισμοί οι οποίοι εντοπίστηκαν στο γονίδιο RAD51C συνοψίζονται στον πίνακα 44.  

Πίνακας 44. Αναλυτικός πίνακας των πολυμορφισμών του γονιδίου RAD51c. 

 

 

 
 

 

 

28. Εξομική αλληλούχιση (Whole exome sequencing) 
 

Προκειμένου να μελετηθεί η συνεισφορά και άλλων γονιδίων στον καρκίνο του μαστού και των 

ωοθηκών πέρα των 21 γονιδίων (παράγραφος 15), πραγματοποιήθηκε εξομική αλληλούχιση (whole 

exome sequencing). Για το σκοπό αυτό αναλύθηκε η ασθενής #910, η οποία είχε νοσήσει από καρκίνο 

του μαστού στην ηλικία των 32 ετών, και παρουσίαζε περίπλοκο οικογενειακό ιστορικό καθώς τόσο 

από την πλευρά του πατέρα της όσο και από την πλευρά της μητέρας της υπήρχαν περιστατικά 

καρκίνου του μαστού καθώς και άλλων καρκίνων (εικόνα 15)  

Η ασθενής ελέχθη για σημειακές μεταλλάξεις και μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στα γονίδια  

BRCA1 και BRCA2 στο εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής. Επιπλέον δείγμα της ασθενούς αναλύθηκε 

με τη βοήθεια της μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (massive parallel sequencing) (παράγραφος 23)  

για την ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων και μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων σε επιπλέον 19 

γονίδια και βρέθηκε να είναι αρνητική. Επομένως, το επόμενο βήμα ήταν η ανάλυση όλων των 

κωδικοποιητικών περιοχών (εξόνια, exons) του γονιδιώματος της ασθενούς, με στόχο τον εντοπισμό 

νέων γονιδίων που εμπλέκονται στην εμφάνιση καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών.  

 Η εξομική αλληλούχιση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία παροχής γενετικών αναλύσεων 

BGI και τα αποτελέσματα τα οποία μας παρείχαν μετά από την βιοπληροφορική ανάλυση των 

ακατέργαστων δεδομένων, φαίνονται συνοπτικά στους πίνακες 45 και 46.  

θέση DNA πρωτεΐνη τύπος μετάλλαξης
υποκινητής c.-26 C>T IVS

εξόνιο 2 c.376 G>A p.Ala126Thr παρανοηματική

ιντρόνιο 3 c.571-38 T>C IVS

ιντρόνιο 6 c.904+34 T>C IVS

ιντρόνιο 7 c.966-173C>T IVS
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Οικογένεια #910 

Εικόνα 15. Γενεαλογικό δένδρο οικογένειας #910.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1. Αποτελέσματα εξομικής αλληλούχισης  

 Τα αποτελέσματα που λάβαμε κατά την βιοπληροφορική ανάλυση της εξωμικής αλληλούχισης 

της ασθενούς #910, αφορούσαν στην ανίχνευση τόσο πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) 

καθώς επίσης και ενθέσεων ή απαλοιφών βάσεων (INDELs).  

 

28.1.1. Πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) 

 Για την ανίχνευση των πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SOAPsnp. Οι γονότυποι με τη μεγαλύτερη πιθανότητα σε έναν γενετικό τόπο 

ταυτοποιούνται για κάθε δείγμα ακολουθίας και η αλληλουχία ομοφωνίας (consensus) του δείγματος 

συναρμολογείται και αποθηκεύεται σε αρχεία τύπου CNS. Χρησιμοποιώντας την αλληλουχία 

ομοφωνίας, οι πολυμορφισμοί που ταυτοποιούνται μεταξύ της αλληλουχίας αναφοράς και του 

δειγματος μπορούν να φιλτραριστούν και να επισημανθούν. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια 

βάση δεδομένων πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) υψηλής πιστότητας. Μετά την 

ταυτοποίηση των πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) ακολουθεί ο χαρακτηρισμός και η 

ταξινόμηση με τη βοήθεια του προγράμματος ANNOVAR. 
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 Συνολικά ανιχνεύθηκαν 39.762 πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) σε ολόκληρο το 

γονιδίωμα της ασθενούς. Από τους παραπάνω πολυμορφισμούς, σε βάσεις δεδομένων (1000genome 

και dbsnp132) είχαν αναφερθεί οι 38,537 (95.9%) ενώ οι υπόλοιποι 1,225 αποτελούν καινοφανείς 

πολυμορφισμούς ενός νουκλεοτιδίου αφού δεν είχαν αναφερθεί σε κάποια μελέτη ή βάση δεδομένων. 

Επιπλέον 16,364 των πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου βρέθηκαν σε ομοζυγωτία κατά την 

αλληλούχιση ενώ 23,398 σε ετεροζυγωτία. 

 Σε ότι αφορά την λειτουργία και την θέση που βρίσκονται οι πολυμορφισμοί ενός 

νουκλεοτιδίου (SNPs) αρχικά διακρίνονται σε αυτούς που βρίσκονται σε εξόνια, δηλαδή μόνο στην 

κωδικοποιητική περιοχή των εξονίων και όχι στις αμετάφραστες περιοχές (UTR). Από αυτούς τους 

πολυμορφισμούς, 8,947 αποτελούν συνώνυμες παραλλαγές, 7,869 μη νοηματικές παραλλαγές, 52 

προκαλούν πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης και 25 επηρεάζουν το κωδικόνιο λήξης της 

πρωτεϊνοσύνθεσης.  

 Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν 234 πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) σε εξονικές περιοχές 

που επηρεάζουν το μάτισμα του mRNA. Οι παραλλαγές που βρίσκονται σε αποστάση 2 ζ.β. από τα όρια 

εξονίου/ιντρονίου ταυτοποιούνται από το ANNOVAR ως παραλλαγές ματίσματος του RNA και 

βρέθηκαν να είναι 67 κατά την εξομική αλληλούχιση.  

 Ακολούθως στις 5’ και 3’ αμετάφραστες περιοχές ταυτοποιήθηκαν 557 και 937 πολυμορφισμοί 

ενός νουκλεοτιδίου αντίστοιχα. Σε ιντρονικές περιοχές βρέθηκαν 18,836 πολυμορφισμοί. Ανοδικά της 

περιοχής έναρξης της μεταγραφής (περίπου 1kb) βρέθηκαν 182 πολυμορφισμοί ενώ καθοδικά της 

περιοχής τερματισμού της μεταγραφής 91.  

 Από τους προαναφερθέντες 39,762 πολυμορφισμούς που συνολικά ανιχνεύθηκαν, μόνο για 

τους 846 υπήρχε διαθέσιμη η τιμή του προγράμματος πρόβλεψης SIFT (Sorting Intolerant From 

Tolerant). Το SIFT είναι ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που προβλέπει αν μια αντικατάσταση αμινοξέος 

μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της πρωτεΐνης (βλέπε παράγραφο 25.2). 

 Στο πίνακα 45 φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου 

που ανιχνεύθηκαν κατά την εξομική αλληλούχιση της ασθενούς #910. 

 

Πίνακας 45. Συνοπτικός πίνακας των πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) του δείγματος #910. 

  Κατηγορίες   
Δείγμα: 

#910 

  Συνολικά SNPs   39,762 

  
SNPs από 

1000genome και  
dbsnp132 

 36,182 

  
SNPs από 

1000genome 
 400 

  SNPs από dbSNP132  1,955 

  ποσοστό dbSNP  95.91% 

  
Καινοφανή SNPs 

(novel) 
 1,225 
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Ομοζυγωτία/ 
Ετεροζυγωτία 

  Ομοζυγωτία 16,364 

  Ετεροζυγωτία 23,398 

  

Εξονικές περιοχές 

Συνόνυμοι 8,947 

Λειτουργία 

Παρανοηματικοί 7,869 

Stopgain 52 

Stoploss 25 

 Εξονικές περιοχές 16,659 

 
Εξονικές περιοχές και 

μάτισμα 
234 

 Μάτισμα 67 

 ncRNA 1,139 

 UTR5 557 

 UTR5 και UTR3 0 

 UTR3 937 

 Ιντρόνια 18,836 

 Ανοδικά 182 

 
Ανοδικά και 

καθοδικά 
0 

 Καθοδικά 91 

 
Διαγενετικά 
(Intergenic) 

1,047 

  SIFT   846 

 

28.1.2. Ενθέσεις και απαλοιφές βάσεων (small Insertion/Deletion, InDels) 

 Για την ανίχνευση των μικρών ενθέσεων/απαλειφών (InDels) χρησιμοποιήθηκε pair-end reads 

for gap alignment μέσω του προγράμματος mpileup του SAMtools. Μετά την ανίχνευση των μικρών 

ενθέσεων και απαλειφών (InDels), χρησιμοποιήθηκε και πάλι το πρόγραμμα ANNOVAR για την 

ανάλυση και την ταξινόμησή τους (classification).  

 Συνολικά ανιχνεύθηκαν 1,646 μικρές ενθέσεις/απαλειφές (InDels) από τις οποίες 1,134 είχαν 

καταγραφεί ήδη στην βάση δεδομένων dbsnp32 (ftp://ftp.ncbi.nih.gov/snp/organisms/human_9606) 

ενώ μόλις 512 (31%) από αυτές ήταν καινοφανείς καθώς δεν είχαν αναφερθεί σε άλλη μελέτη ή βάση 

δεδομένων. Επιπλέον 747 των μικρών ενθέσεων/απαλειφών βρέθηκαν σε ομοζυγωτία κατά την 

αλληλούχιση ενώ 899 σε ετεροζυγωτία. 

 Σε ότι αφορά την λειτουργία και την θέση που βρίσκονται αυτές οι μικρές ενθέσεις/απαλειφές 

(InDels) αρχικά διακρίνονται σε αυτές που βρίσκονται σε εξόνια. Από αυτές 77 αποτελούν ενθέσεις 

ενός ή περισσότερων νουκλεοτιδίων που αλλάζουν το πλαίσιο ανάγνωσης της κωδικοποιούσας 

πρωτεϊνικής αλληλουχίας, 56 αποτελούν ενθέσεις 3 ή πολλαπλάσιο του 3 νουκλεοτιδίων που δεν 

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/snp/organisms/human_9606
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επηρεάζουν το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης της κωδικοποιούσας πρωτεϊνικής αλληλουχίας, 64 

απαλειφές ενός ή περισσότερων νουκλεοτιδίων που αλλάζουν το πλαίσιο ανάγνωσης της 

κωδικοποιούσας πρωτεϊνικής αλληλουχίας και 96 απαλειφές 3 ή πολλαπλάσιο του 3 νουκλεοτιδίων 

που δεν επηρεάζουν το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης της κωδικοποιούσας πρωτεϊνικής αλληλουχίας. 

Επιπλέον 5 μικρές ενθέσεις/απαλειφές (InDels) προκαλούν πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης 

δημιουργώντας κωδικόνιο τερματισμού και 4 επηρεάζουν το κωδικόνιο λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης.  

 Επιπλεόν ταυτοποιήθηκαν 9 μικρές ενθέσεις/απαλειφές (InDels) σε εξονικές περιοχές που 

επηρεάζουν το μάτισμα του mRNA. Οι μικρές ενθέσεις/απαλειφές (InDels) που βρίσκονται σε 

αποστάση 2 ζ.β. από τα όρια εξονίου/ιντρονίου ταυτοποιούνται από το ANNOVAR ως παραλλαγές 

ματίσματος του RNA και βρέθηκαν να είναι 11 κατά την εξομική αλληλούχιση.  

 Ακολούθως στη 5’ και 3’ αμετάφραστη περιοχή ταυτοποιήθηκαν 41 και 57 μικρές 

ενθέσεις/απαλειφές (InDels) αντίστοιχα. Σε ιντρονικές περιοχές βρέθηκαν 1,088 μικρές 

ενθέσεις/απαλειφές (InDels). Ανοδικά της περιοχής έναρξης της μεταγραφής (περίπου 1kb) βρέθηκαν 

10 ενώ καθοδικά της περιοχής τερματισμού της μεταγραφής 3.  

  Στο πίνακα 46 φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των μικρών ενθέσεων/απαλειφών 

(InDels) που ανιχνεύθηκαν κατά την εξομική αλληλούχιση της ασθενούς #910. 

 

Πίνακας 46. Συνοπτικός πίνακας των μικρών ενθέσεων/απαλειφών (InDels) του δείγματος #910.  

  Κατηγορίες   
Δείγμα: 

#910 

  Συνολικά INDELs   1,646 

  
INDELs από 
dbSNP132 

 1,134 

  
Καινοφανή INDELs 

(novel) 
 512 

Ομοζυγωτία/ 
Ετεροζυγωτία 

  Ομοζυγωτία 747 

  Ετεροζυγωτία 899 

Λειτουργία 

Εξονικές περιοχές 

Πλαισιοτροποποιητική 
ένθεση 

77 

Μη 
πλαισιοτροποποιητική 

ένθεση 
56 

Πλαισιοτροποιητική 
απαλειφή 

64 

Μη 
πλαισιοτροποποιητική 

απαλειφή 
96 

Stopgain 5 

Stoploss 4 

 Εξονικές περιοχές 301 
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Εξονικές περιοχές και 

μάτισμα 
9 

 Ματισμα 11 

 ncRNA 77 

 UTR5 41 

 UTR5 και UTR3 0 

 UTR3 57 

 Ιντρόνια 1,088 

 Ανοδικά 10 

 Ανοδικά και καθοδικά 0 

 Καθοδικά 3 

  
Διαγενετικά 
(Intergenic) 

49 

 

28.2. Επεξεργασία αποτελεσμάτων εξομικής αλληλούχισης  

  Το πιο σημαντικό και επιπλέον το πιο δύσκολο μέρος στην ανάλυση της εξομικής αλληλούχισης 

είναι αυτό της επεξεργασία και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

χωρίστηκε σε τέσσερα επιμέρους στάδια προκειμένου να καταλήξουμε στα πιθανά παθογόνα 

αλληλόμορφα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε διάφορα εργαλεία πρόβλεψης λειτουργίας όπως 

το SIFT, το PolyPhen και το Phylo P. Η λειτουργία των εργαλείων αυτών είναι, βάσει των παραμέτρων 

που έχουν, να προβλέπουν κατά πόσο η αλλαγή ενός νουκλεοτιδίου ή ενός αμινοξέος επηρεάζει την 

λειτουργικότητα της πρωτεΐνης.  Πιο συγκεκριμένα, το SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant, 

http://sift.bii.a-star.edu.sg/) είναι ένα εργαλείο βιοπληροφορικής ανάλυσης το οποίο μέσω ενός 

ειδικού αλγόριθμου προβλέπει αν μια αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου επηρεάζει την λειτουργία της 

πρωτεΐνης και βασίζεται στην ομολογία της ακολουθίας καθώς και στις φυσικές ιδιότητες των 

αμινοξέων [327]. Το SIFT μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μη-συνωνυμους πολυμορφισμούς που 

συμβαίνουν φυσικά σε έναν οργανισμό όσο και σε μη νοηματικές μεταλλάξεις που έχουν δημιουργηθεί 

στο εργαστήριο. Οι τιμές που μπορεί να λάβει είναι από 0 – 1, όπου τιμή κάτω από 0.1 θεωρείται 

επιβλαβής και επομένως η αλλαγή αυτή επηρρεάζει αρνητικά την λειτουργία της πρωτεΐνης [328], ενώ 

τιμές πάνω από 0.1 θεωρούνται ανεκτές. Γενικά, όσο πιο ανεκτή είναι η αντικατάσταση ενός αμινοξέος 

είναι και λιγότερο πιθανό η αντικατασταση αυτή να  έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πρωτεϊνική 

λειτουργία [327].  

 Το PolyPhen (Polymorphism Phenotyping, http://genetics.bwh.harvard.edu/pph/index.html) 

είναι ένα εργαλείο βιοπληροφορικής το οποίο προβλέπει μια πιθανή επίπτωση της αντικατάστασης 

ενός αμινοξέος στην δομή και λειτουργία μίας ανθρώπινης πρωτεΐνης [329-331]. Η πρόβλεψη αυτή 

βασίζεται σε εμπειρικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται σε πληροφορίες που αφορούν την 

ακολουθία, την φυλογένεση και τη δομή που χαρακτηρίζουν την αντικατάσταση. Για κάθε 

αντικατάσταση αμινοξέος το PolyPhen  ακολουθεί διάφορα βήματα. Ανάλογα με τα δεδομένα μία 

αντικατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί από το πρόγραμμα ως «αβλαβής» (benign) για τιμή 

http://sift.bii.a-star.edu.sg/
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph/index.html


| 185  

 

χαμηλότερη ή ίση με 0.5, ως «πιθανώς επιβλαβής» (possibly damaging) για τιμή μεγαλύτερη από 0.5 ή 

ίση με 0.75 και ως «επιβλαβής» (probably damaging) για τιμή μεγαλύτερη από 1 [329]. Το εργαλείο 

αυτό χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει όλα τα SNPs που υπήρχαν στην βάση δεδομένων HGVbase 

και τα αποτελέσματα των χαρακτηρισμένων SNPs βρίσκονται στον ακόλουθο ιστότοπο: 

http://www.bork.embl-heidelberg.de/PolyPhen/data.  

 Το PhyloP (Phylogenetic P-Values) είναι ένα φυλογενετικό μοντέλο το οποίο υπολογίζει την 

συντήρηση (slower than expected evolution) ή επιτάχυνση (πιο γρήγορη εξέλιξη από την αναμενόμενη 

κάτω από neutral drift) των τιμών p (p-values) και βασίζεται στην στοίχιση μιας ακολουθίας καθώς και 

σε ένα μοντέλο ουδέτερης εξέλιξης [332, 333]. Το PhyloP υπολογίζει την συντήρηση κάθε βάσης 

ξεχωριστά, μη λαμβάνοντας υπόψιν τις γειτονικές βάσεις. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για την 

αξιολόγηση συγκεκριμένων νουκλεοτιδίων ή τάξεων νουκλεοτιδίων (π.χ. όλες τις θέσεις των τρίτων 

βάσεων των κωδικονίων ή τις πρώτες θέσεις των περιοχών στόχων του miRNA) [334]. Οι τιμές που 

μπορεί να πάρει κυμαίνονται από 0 έως το άπειρο (αν και πρακτικά υπάρχει μία μέγιστη τιμή για κάθε 

ομάδα δεδομένων) και αποτελεί τον αρνητικό λογάριθμο της τιμής p (-log p-values) [332]. Υψηλότερη 

τιμή καταδεικνύει και μεγαλύτερη συντήρηση. Μέχρι στιγμής, θεωρείται το καλύτερο πρόγραμμα 

πρόγνωσης στην κατηγορία της εξέλιξης [333]. 

 Αρχικά, ασχολήθηκαμε με τα κωδικόνια που προκαλούν πρόωρο τερματισμό της 

πρωτεϊνοσύνθεσης είτε μέσω μη νοηματικών σημειακών παραλλαγών (stop gain) είτε μέσω 

πλαισιοτροποιητικών μικρών ενθέσεων/απαλοιφών βάσεων (frameshift indels). Στη συνέχεια για κάθε 

γονίδιο που βρίσκαμε κωδικόνιο τερματισμού, αναζητούσαμε την λειτουργία του. Μας ενδιέφεραν 

ιδιαίτερα τα γονίδια που εμπλέκοται στον κυτταρικό κύκλο, στην απόπτωση είτε στον πολλαπλασισμό 

του κυττάρου. Το επόμενο φίλτρο που θέσαμε στην επεξεργασία μας ήταν η ύπαρξη χαμηλής τιμής του 

δείκτη MAF. Ο δείκτης MAF καταδεικνύει την συχνότητα εμφάνισης στον πληθυσμό του λιγότερο 

κοινού αλληλομόρφου και χρησιμοποιείται πολύ συχνά για σύνθετες μελέτες, κατά τις οποιές 

πραγματοποιείται συσχέτιση παραλλαγών του γονιδιώματος σε μεγάλους αριθμούς ασθενών και υγιών 

ατόμων (Genome Wide Association Studies - GWAS). Αξίζει να σημειωθεί ότι πολυμορφισμοί ενός 

νουκλεοτιδίου (SNPs) που παρουσιάζουν τιμή στο δείκτη MAF 0.05 ή υψηλότερη αποτέλεσαν στόχο 

του «Διεθνούς Προγράμματος Χαρτογράφησης Απλοτύπων» (International HapMap Project, 

http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-perl/gbrowse/hapmap28_B36/) [335]. 

 Στο επόμενο στάδιο ασχοληθήκαμε με τα γονίδια που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση 

καρκίνου. Έτσι συλλέξαμε πολυμορφισμούς ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) όπως και μικρές ενθέσεις και 

απαλοιφές βάσεων (InDels) από τη βάση δεδομένων του προγράμματος «Πρόγραμμα Γονιδιωμάτων 

Καρκίνου» (Cancer Genome Project, CGP). Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ταυτοποίηση γονιδίων τα 

οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων καρκίνου στον άνθρωπο μέσω 

ανίχνευσης σωματικών παραλλαγών/μεταλλάξεων (http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/).  

Απώτερος σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να αποτελέσει πρότυπο για ανίχνευση γαμετικών 

μεταλλάξεων σε μη νεοπλασματικές ασθένειες μέσω τεχνικών ανίχνευσης που στόχο έχουν τον έλεγχο 

ολόκληρου του γονιδιώματος. Αρχικά ασχοληθήκαμε με τα γονίδια που έχουν συσχετιστεί με 

προδιάθεση για καρκίνου μέσω  εμφάνισης γαμετικών μεταλλάξεων 

(http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/Census/germline_mutation.shtml) και στη συνέχεια με όλα τα 

γονίδια που υπάρχουν στην βάση δεδομένων. Επιπλέον, μας ενδιέφεραν γονίδια, τα οποία 

αλληλεπιδρούν με τα BRCA1 και BRCA2 καθώς και αυτά που βρίσκονται στο γενετικό τόπο 19p13 του 

http://www.bork.embl-heidelberg.de/PolyPhen/data
http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-perl/gbrowse/hapmap28_B36/
http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/
http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/Census/germline_mutation.shtml
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BRCA1. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι παραλλαγές στον συγκεκριμένο γενετικό τόπο σχετίζονται με 

εμφάνιση καρκίνου του μαστού και ιδιαίτερα με την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου ιστολογικού τύπου, 

του τριπλά αρνητικού καρκίνου [336-338]. Ακολούθως ανάμεσα στα παραπάνω αποτελέσματα  

αναζητήσαμε μη συνώνυμα SNPs τα οποία είτε βρίσκοταν σε εξονικές περιοχές γονιδίων είτε σε 

περιοχές εναλλακτικού ματίσματος. Η τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών έγινε και πάλι με 

βάση τον δείκτη MAF καθώς και με τη βοήθεια άλλων μοντέλων πρόβλεψης λειτουργίας (SIFT, 

PolyPhen και PhyloP). Τόσο για την εύρεση της τιμής του MAF όσο και την εύρεση των τιμών SIFT, 

PolyPhen και PhyloP χρησιμοποιήθηκαν η βάση δεδομένων του «Πρόγραμματος Χαρτογράφησης 

Απλοτύπων» (HapMap Project, http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-perl/gbrowse/hapmap28_B36/) 

καθώς και η βάση δεδομένων της Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/). 

  Το τρίτο στάδιο επεξεργασίας αφορούσε τα υπόλοιπα μη συνώνυμα SNPs με τα οποία δεν 

ασχοληθήκαμε στα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το στάδιο 

συλλέξαμε όλα τα μη συνώνυμα SNPs τα οποία πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: α) βρίσκονταν σε 

εξόνια ή περιοχές που επηρεάζουν το εναλλακτικό μάτισμα, β) έχουν πολύ χαμηλό ή καθόλου MAF, γ) 

έχουν χαμηλή τιμή SIFT (<0.1), δ) παρουσιάζουν υψηλή τιμή PolyPhen (>0.75) και ε) έχουν υψηλή τιμή 

PhyloP (>0.75). Για κάθε γονίδιο που βρίσκαμε να πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις αναζητούσαμε 

την λειτουργία του σε γνωστές βάσεις δεδομένων (Human Protein Atlas - http://www.proteinatlas.org/, 

GeneCards - http://www.genecards.org/, Pubmed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

καταλήγοντας έτσι μόνο σε αυτά που σχετίζονταν με τον κυτταρικό κύκλο, την απόπτωση και τον 

πολλαπλασμό του κυττάρου.  

 Κατά το πέρας της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και από τα τρία προαναφερθέντα στάδια 

καταλήξαμε σε πιθανά παθογόνα αλληλόμορφα για τα οποία πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός και 

παραγγελία των κατάλληλων εκκινητών προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση της παραλλαγής με 

αλληλούχιση κατά Sanger αρχικά στην ασθενή και στη συνέχεια σε συγγενείς της. Μετά την διαδικασία 

επιβεβαίωσης, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση διαχωρισμού . 

 Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο επεξεργασίας αποτελεσμάτων αφορούσε ουσιαστικά την 

επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της BGI σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την μαζική 

παράλληλη αλληλούχιση που είχε πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο δείγμα. Το στάδιο αυτό είναι 

απαραίτητο καθώς μας επιτρέπει να συγκρίνουμε την εγκυρότητα και ευαισθησία των δύο μεθόδων 

αλληλούχισης επόμενης γενεάς. Σύμφωνα με αυτό, παρατηρήθηκαν διαφορές στα αποτελέσματα των 

δύο τεχνικών επόμενης γενεάς. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες από τις παραλλαγές που βρέθηκαν μετά 

την ανάλυση με μαζική παράλληλη αλληλούχιση δεν έχουν βρεθεί κατά την εξομική αλληλούχιση.  

http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-perl/gbrowse/hapmap28_B36/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/
http://www.proteinatlas.org/
http://www.genecards.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


| 187  

 

Σχήμα 30. Σχηματική αναπαράσταση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της εξομικής αλληλούχισης. 

 

 

28.3. Αποτελέσματα επεξεργασίας της βιοπληροφορικής ανάλυσης για την εξωμική 

αλληλούχιση 

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσματων βιοπληροφορικής από την εξομική αλληλούχιση 

του δείγματος καταλήξαμε σε 12 παραλλαγές οι οποίες κάλυπταν τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν στην 

παράγραφο 24.2 και πιθανώς να πρόκειται για παθογόνα αλληλόμορφα. Η μελέτη των παραλλαγών 

αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Στον πίνακα 47 φαίνονται συνοπτικά οι μεταλλαγές αυτές. 
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Πίνακας 47. Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων εξομικής αλληλούχισης μετά από επεξεργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΝΙΟ

MAP2K3 c.217 C>T p.Gln23X 1

CDC27 c.298C>T p.Gln100X 3

PRDM2 c.563C>G p.Ser188X 9

MLL3
c.2447_2448insA 

p.Tyr816_I817del insX
14

PTPRD

c.4313_4314insGGTAAGT

TACAGTTCAAGAAT 

p.Ser1438del insArgX

46

RBM25
c.1210_1211del  

p.404_404del
10

MAP3K14
c.655_656insC 

p.Arg219fs
5

UHRF1
c.2015_2016insC 

p.Ala672fs
14

SRA1
c.329_330insAC 

p.Val110fs
1

ATG9B
c.2295_2296insG 

p.Glu765fs
9

PRKDC
c.3729_3730insC 

p.Tyr1243fs
31

FAM58A c.50_51insG p.Arg17fs 1
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Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο την γενετική ανάλυση του κληρονομικού καρκίνου μαστού. 

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός μας ήταν να διευκρινιστεί το φάσμα των μεταλλάξεων σε γονίδια (BRCA1, 

BRCA2 και RAD51C) που εμπλέκονται στο μονοπάτι επιδιόρθωσης βλαβών του DNA [339, 340] και να 

ελεγχθεί η ύπαρξη ιδρυτικών μεταλλάξεων στον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος για μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 σε οικογένειες με 

βεβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό με σκοπό να προσδιοριστεί η συχνότητα τους στον ελληνικό 

πληθυσμό προκειμένου να αποδειχθεί αν πρόκειται για ιδρυτική μετάλλαξη του ελληνικού πληθυσμού. 

Στη συνέχεια, έγινε χαρακτηρισμός μιας μεγάλης γονιδιακής αναδιάταξης. Ακολούθως, έγινε ανάλυση 

δειγμάτων με βεβαρυμένο ατομικό ή/και οικογενειακό ιστορικό, τα οποία ήταν αρνητικά για 

μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση 19 

επιπλέον γονιδίων ενώ αναλύθηκαν εκ νέου τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, 

PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50 και 

RAD51C) [323], σε συνεργασία με το εργαστήριο της καθηγήτριας της Ιατρικής σχολής του 

πανεπιστημίου της Washington (Seattle) Mary - Claire King με τις τεχνικές αλληλούχισης επόμενης 

γενεάς (massive parallel next-generation sequencing και genomic capture). Τέλος, για μία ασθενή, η 

οποία βρέθηκε να είναι αρνητική για παθογόνoυς μεταλλάξεις και μεγαλές γονιδιακές αναδιατάξεις και 

στα 21 γονίδια, ακολούθησε ανάλυση της κωδικοποιητικής αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος, 

δηλαδή όλων των εξονίων (whole exome sequencing) με στόχο τον εντοπισμό νέων γονιδίων που 

εμπλέκονται στον κληρονομικό καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών.  

 

 

26. Χαρακτηρισμός του φάσματος των μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1, 

BRCA2 και RAD51C 
 

26.1. Γονίδια BRCA1 και BRCA2 

 

 Ένας από τους σκοπούς της παρούσας διατριβής είναι ο χαρακτηρισμός του φάσματος των 

μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1,2. Έτσι, εξετάστηκαν συνολικά 200 ασθενείς με καρκίνο μαστού ή/και 

ωοθηκών, οπότε βρέθηκαν 13 διαφορετικές παθογόνοι μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 σε 29 από τις 

ασθενείς (14.5%) (πίνακας 28). Παράλληλα, σε 2 ασθενείς παρατηρήθηκαν παρανοηματικές 

παραλλαγές αγνώστου παθογένειας (UVs) (1%) (πίνακας 29). Χαρακτηριστικό είναι ότι 7 από τις 13 

μεταλλάξεις που προσδιορίστηκαν, είναι αποκλειστικές για την οικογένεια που τις φέρει, ενώ μόνο μία, 

η c.330delG, αποτελεί καινοφανή (novel) μετάλλαξη, δηλαδή δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη 

διεθνή βιβλιογραφία.  

 Η μελέτη του γονιδίου BRCA2 πραγματοποιήθηκε σε 156 ασθενείς (155 γυναίκες και 1 άνδρας). 

Παθογόνος μετάλλαξη ανιχνεύθηκε σε 8 γυναίκες (5.2%) και 1 άνδρα (100%) (πίνακας 31) ενώ σε 14 

ασθενείς ανιχνεύθηκαν παρανοηματικές παραλλαγές αγνώστου παθογένειας (UVs) (9%) (πίνακας 32). 

Οι μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν είναι αποκλειστικές για την οικογένεια που τις φέρει και τέσσερις 

από αυτές (c.2339C>G, c.6490C>T, c.8364G>A και c.8930delA) συνιστούν καινοφανείς (novel) 

μεταλλάξεις.  
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26.2. Γονίδιο RAD51C 

 

Η εξέταση του μέτριας διεισδυτικότητας γονιδίου RAD51C πραγματοποιήθηκε σε 83 ασθενείς. 

Οι συγκεκριμένες ασθενείς είχαν ελεχθεί για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 και δεν 

ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις. Η μελέτη του συγκεκριμένου γονιδίου δεν ανέδειξε κάποια παθογόνο 

μετάλλαξη, ενώ ανιχνεύθηκαν ένας πολυμορφισμός στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου, τρεις 

πολυμορφισμοί σε ιντρονικές περιοχές και ένας πολυμορφισμός στο εξόνιο 2 (πίνακας 44).  

 Αν και στόχος ήταν ο προσδιορισμός της συνεισφοράς των μεταλλάξεων του γονιδίου RAD51C 

στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού στον ελληνικό πληθυσμό, αυτό δεν επετεύχθει καθώς δεν 

εντοπίστηκε κάποια παθογόνος μετάλλαξη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε 

το ενδεχόμενο να ευθύνεται το γονίδιο για ένα μικρό ποσοστό του καρκίνου του μαστού ή/και των 

ωοθηκών καθώς ο αριθμός των δειγμάτων που αναλυθηκαν ήταν μικρός. Όμως προκειμένου να 

αντιληφθούμε τη συμμετοχή του συγκεκριμένου γονιδίου στον κληρονομικό καρκίνο μαστού/ωοθηκών 

στον ελληνικό πληθυσμό είναι απαραίτητο να ελεγχθεί ένας στατιστικά σημαντικός αριθμός 

δειγμάτων. 

27. Χαρακτηρισμός γονιδιακών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 

Οι μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1 οφείλονται κατά κύριο λόγο στα 

επαναλαμβανόμενα στοιχεία Alu [129], καθώς και στο ψευδογονίδιο του BRCA1 [130]. Παρόλο που τα 

επαναλαμβανόμενα στοιχεία εμφανίζονται συχνά και στο BRCA1 και στο BRCA2, στο BRCA1 η 

συχνότητα των επαναλαμβανόμενων στοιχείων Alu είναι η διπλάσια από την αντίστοιχη στο BRCA2. Το 

γεγονός αυτό, πιστευεται ότι μπορεί να ερμηνευσει τον λόγο που οι γονιδιακές αναδιατάξεις που 

οφείλονται στον ομόλογο ανασυνδυασμό των στοιχείων Alu είναι 72.8% στο BRCA1 και 52.9% στο 

BRCA2. Αντιθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι γεγονότα μη ομόλογου ανασυνδυασμού εμφανίζονται πιο 

συχνά στο BRCA2 [128]. 

Οι γονιδιακές αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1 συνεισφέρουν σε ποσοστό από 0 έως και 27% 

επί του συνόλου των μεταλλάξεων του γονιδίου [127, 182, 183, 185, 195, 200-202, 341]. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για το γονίδιο BRCA2 κυμαίνονται από 0 έως 11%, αν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 

έρευνες για τις γονιδιακές αναδιατάξεις στο γονίδιο αυτό [120, 121, 127]. Μέχρι σήμερα, έχουν 

προσδιοριστεί τουλάχιστον 81 διαφορετικές αναδιατάξεις στο BRCA1, ενώ το φάσμα των γονιδιακών 

αναδιατάξεων του γονιδίου BRCA2 δεν είναι ευρύ και περιλαμβάνει μόλις 17 γονιδιακές αναδιατάξεις 

[120-128]. 

Προκειμένου να μελετηθούν οι μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στα BRCA1&2 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις τεχνικές ανεύρεσης των γονιδιακών αναδιατάξεων. Αυτές περιλαμβάνουν  την 

τεχνική της ανίχνευσης γονιδιακών αναδιατάξεων με χρήση διαγνωστικών εκκινητών για τις πιο συχνές 

γονιδιακές αναδιατάξεις του γονιδίου BRCA1 στον ελληνικό πληθυσμό, την τεχνική της πολλαπλής και 

ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης μικρών φθοριζόντων τμημάτων (QMPSF) για το 

γονίδιο BRCA1 και την τεχνική της πολλαπλής ενίσχυσης τμημάτων DNA μέσω ιχνηθετών (MLPA®) τόσο 

για το γονίδιο BRCA1 όσο και για το γονίδιο BRCA2. 
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27.1. Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1 με διαγνωστικούς εκκινητές 

Στον ελληνικό πληθυσμό έχουν αναφερθεί τέσσερις μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στο 

γονίδιο BRCA1, δύο στο εξώνιο 20 (del4174Ex20, [308] και del3.2KbEx20, [309]), μία που αφορά τα 

εξόνια 23 & 24 (g.80280_91331del11052 [128], Pertesi, Tsitlaidou etal., υπό προετοιμασία) και μία στο 

εξόνιο 24 (del4429ins5Ex24, [310]). Για τις τέσσερις αυτές γονιδιακές αναδιατάξεις αναπτύχθηκαν 

τεχνικές ανίχνευσης με διαγνωστικούς εκκινητές. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε σε 200 ασθενείς με 

καρκίνο μαστού ή/και ωοθηκών και ανιχνεύθηκαν 2 ασθενείς με απαλειφή του εξωνίου 20 

(del3.2kbEx20), 9 ασθενείς με απαλειφή των εξονίων 23 και 24 και τέλος 4 ασθενείς με απαλειφή του 

εξονίου 24.  

27.2. Τεχνική QMPSF και MLPA® 

 Η τεχνική QMPSF πραγματοποιήθηκε σε 24 ασθενείς (αρνητικές για μεταλλάξεις στα γονίδια 

BRCA1,2) με καρκίνο μαστού ή/και των ωοθηκών με σοβαρό οικογενειακό ιστορικό ή νεαρή ηλικία 

εμφάνισης της νόσου (<40 ετών). Σε κανέναν από τους υπό εξέταση ασθενείς δεν βρέθηκε να φέρουν 

κάποια νέα γονιδιακή αναδιάταξη στο BRCA1. 

 Επιπλέον, η τεχνική MLPA® χρησιμοποιήθηκε για την ανεύρεση γονιδιακών αναδιατάξεων στο 

BRCA2 σε 24 ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού ή/και των ωοθηκών. Και σε αυτή την 

περίπτωση δεν βρέθηκε κάποια ασθενής με γονιδιακή αναδιάταξη. Προηγούμενη μελέτη που είχε 

πραγματοποιηθεί σε Έλληνες ασθενείς δεν ανέδειξε κάποια γονιδιακή αναδιάταξη [342], επομένως θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η ύπαρξη των γονιδιακών αναδιατάξεων είναι πολύ περιορισμένη στο 

γονίδιο BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό.  

 

 

28. Ανάλυση γονιδίου BRCA1 στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού 
 

Ο τριπλά αρνητικά καρκίνος του μαστού είναι ένας ιδιαίτερα επιθετικός καρκίνος ο οποίος έχει 

συσχετιστεί άμεσα με την ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA1. Αν και ο τριπλά αρνητικός καρκίνος 

μαστού έχει συνδεθεί με τον κληρονομικό καρκίνο μαστού και συγκεκριμένα με αυτόν που οφείλεται 

σε μετάλλαξεις στο γονίδιο BRCA1. Το ποσοστό του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου του μαστού που 

οφείλεται σε γαμετικές μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό δεν είναι γνωστό.  

Προκειμένου να μελετήσουμε τη συνεισφορά του γονιδίου BRCA1 στον τριπλά αρνητικό 

καρκίνο του μαστού στον ελληνικό πληθυσμό αναλύσαμε 403 ασθενείς με τριπλά αρνητικά καρκίνο 

μαστού ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού και ηλικίας εμφάνισης της νόσου. Στις ασθενείς αυτές 

αναλύθηκαν συγκεκριμένα εξόνια του γονιδίου στα οποία έχουν βρεθεί στο παρελθόν παθογόνοι 

μεταλλάξεις στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαγνωστικούς 

εκκινητές για τις τρεις ιδρυτικές μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις. Σε 65 από τις ασθενείς αυτές 

ανιχνεύθηκαν παθογόνοι μεταλλάξεις ( ποσοστό ανίχνευση = 16% (65/403)) [314].  
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Αξίζει να τονιστεί ότι 8 από τις 17 μεταλλάξεις που προσδιορίστηκαν, είναι αποκλειστικές για 

την οικογένεια που τις φέρει, ενώ μία και συγκεκριμένα η c.4168_4169delTG αποτελεί καινοφανή 

(novel) μετάλλαξη, δηλαδή δεν έχει  περιγραφεί ξανά στη διεθνή βιβλιογραφία [314].  

 

 

Στο εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το 1999 μέχρι σήμερα 

έχει πραγματοποιηθεί γενετικός έλεγχος των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 σε ένα μεγάλο αριθμό 

ελληνικών οικογενειών (περισσότερες από 1.000) υψηλού και/ή μέτριου κινδύνου ([203-210], 

Κonstantopoulou, Tsitlaidou et al., 2013 και αδημοσίευτα αποτελέσματα). Ο γενετικός αυτό έλεγχος 

είναι μακράν ο μεγαλύτερος που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον Ελληνικό πληθυσμό σχετικά με 

κληρονομικές μορφές καρκίνου. Η τράπεζα γενετικού υλικού του εργαστηρίου περιλαμβάνει δείγματα 

DNA από περίπου 1500 διαφορετικές οικογένειες με ασθενείς με καρκίνο μαστού/ωοθηκών υψηλού 

ή/και μέτριου κινδύνου, καθώς και περίπου 5000 δείγματα από ασθενείς με σποραδικό καρκίνο 

μαστού ή/και των ωοθηκών. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να συνεισφέρει με νέα δεδομένα 

στη μελέτη του εργαστηρίου Μοριακής Διαγνωστικής σχετικά με την μοριακή ανάλυση του 

κληρονομικού καρκίνου στον ελληνικό πληθυσμό ([58], Konstantopoulou Tsitlaidou et al., 2013). 

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού και/ή των ωοθηκών συνιστάται 

από ένα ευρύ φάσμα μεταλλάξεων τόσο στο BRCA1 όσο και στο BRCA2, γεγονός που αντικατοπτρίζει 

την γενετική ετερογένεια του ελληνικού πληθυσμού. Τα συγκεντρωτικά αυτά δεδομένα, καταδεικνύουν 

ότι οι ευρεθείσες μεταλλάξεις στο BRCA1 είναι σχεδόν εξαπλάσιες σε σχέση με αυτές στο BRCA2. Μέχρι 

σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικά 59 διαφορετικές μεταλλάξεις σε Έλληνες ασθενείς, 33 στο γονίδιο 

BRCA1 και 26 στο BRCA2. Αναλυτικότερα, σε 181 οικογένειες (85%) ανιχνεύθηκε μετάλλαξη στο γονίδιο 

BRCA1 ενώ μεταλλάξεις του BRCA2 βρέθηκαν σε 31 οικογένειες (15%). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το 

75% (136/181) όλων των BRCA1 μεταλλάξεων βρίσκονται στο 3' άκρο του γονιδίου κυρίως λόγω της 

ύπαρξης ιδρυτικών μεταλλάξεων, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για τις μεταλλάξεις του BRCA2, που 

κατανέμονται σε όλο το γονίδιο (σχήμα 31 και 32). 

Το φάσμα των μεταλλάξεων του ελληνικού πληθυσμού έχει διευρυνθεί σημαντικά σε σχέση με 

το αντίστοιχο του 2008 [58] καθώς ο αριθμός των μεταλλάξεων έχει αυξηθεί και επιπλέον έχουν βρεθεί 

17 καινοφαινεις μεταλλάξεις (9 στο BRCA1 και 8 στο BRCA2). Οι μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στο 

γονίδιο BRCA1 αποτελούν, επίσης, ένα σημαντικό μέρος των μεταλλάξεων του ελληνικού πληθυσμού 

(44/181). Συγκεκριμένα, το φάσμα των γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1 περιλαμβάνει 2 

διαφορετικές απαλοιφές του εξονίου 20 [203], μία απαλοιφή των εξονίων 23 και 24 [128] η οποία 

ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στον ελληνικό πληθυσμό στη συγκεκριμένη μελέτη, καθώς και μία 

απαλοιφή του εξονίου 24 [203]. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές μεταλλάξεις οι οποίες εμφανίζονται με 

μεγάλη συχνότητα στον ελληνικό πληθυσμό ([58, 203, 205, 207], Konstantopoulou Tsitlaidou et al, 

2013). Αναλυτικότερα, η c.5266dupC συνιστά την πιο συχνή μετάλλαξη στην Ευρώπη. Επιπλέον, η 

μετάλλαξη αυτή εμφανίζεται και στον Ελληνικό πληθυσμό καθώς αποτελεί το 20% του συνόλου των 

μεταλλάξεων και στα δύο γονίδια. Η δεύτερη πιο συχνή μετάλλαξη του ελληνικού πληθυσμού είναι η 

p.Gly1738Arg στο γονίδιο BRCA1, που έχει ανιχνευθεί σε 27 οικογένειες (27/212=13%). Οι παραπάνω 

μεταλλάξεις αποτελούν το 33% των μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 στις ελληνικές 

οικογένειες, ενώ σε αντίστοιχη μελέτη του 2008, τα ποσοστά των συγκεκριμένων μεταλλάξεων ήταν 

31% και 15%, αντίστοιχα [213]. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας μελέτης μας 
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(Konstantopoulou, Tsitlaidou et al, 2013), το 58,4% των παθογόνων μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1/2 

αποτελείται απο έξι μεταλλάξεις του BRCA1 (c.5266dupC, p.Gly1738Arg, p.Arg1751X, απαλοιφή εξονίου 

20 μεγέθους 3.2kb, απαλοιφή των εξονίων 23 και 24 μεγέθους 11kb και απαλοιφή εξονίου 24 μεγέθους 

4.4kb). Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό των ιδρυτικών μεταλλάξεων στους Έλληνες ασθενείς. 

Συγκεκριμένα,  οι ιδρυτικές μεταλλάξεις αποτελούν το 58.5% του συνόλου των 212 BRCA1/BRCA2 

μεταλλάξεων και το 68.5% μόνο των BRCA1 μεταλλάξεων. Τα ποσοστά αυτά είναι ιδιαιτέρως υψηλά 

αλλά είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα πληθυσμών που παρουσιάζουν ισχυρό το φαινόμενο του ιδρυτή. 

 

Σχήμα 31. Συνοπτική εικόνα των μεταλλάξεων που έχουν ανιχνευθεί στο γονίδιο BRCA1 στον Ελληνικό πληθυσμό. 
Κάθε κύκλος παριστάνει μια οικογένεια που φέρει μετάλλαξη. Με μαύρο, γκρί και λευκό κύκλο οι μεταλλάξεις 
που έχουν προσδιoριστεί στο Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής από το 1999 έως και σήμερα 
(Konstantopoulou, Tsitlaidou et al. 2013). 

 
 

Σχήμα 32. Συνοπτική εικόνα των μεταλλάξεων που έχουν ανιχνευθεί στο γονίδιο BRCA2 στον Ελληνικό πληθυσμό. 
Κάθε κύκλος παριστάνει μια οικογένεια που φέρει μετάλλαξη. Με μαύρο, γκρί και λευκό κύκλο οι μεταλλάξεις 
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που έχουν προσδιoριστεί στο Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής από το 1999 έως και σήμερα 
(Konstantopoulou, Tsitlaidou et al. 2013). 

 
 

 

29. Προσδιορισμός ιδρυτικής μετάλλαξης στον ελληνικό πληθυσμό 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (παράγραφος 27) και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την τελευταία μελέτη του εργαστηρίου (Konstantopoulou, Tsitlaidou et al., 2013) στο 

φάσμα των μεταλλάξεων του ελληνικού πληθυσμού παίζουν σημαντικό ρόλο οι ιδρυτικές μεταλλάξεις.  

Προκειμένου να αποδείξουμε αν η απαλειφή των εξονίων 23 και 24 συνιστά ελληνική ιδρυτική 

μετάλλαξη, πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός του απλοτύπου των ατόμων που φέρουν την 

συγκεκριμένη γονιδιακή αναδιάταξη με την βοήθεια της τεχνικής των πολυμορφικών δεικτών 

επαναλήψεων μικροδορυφορικού DNA (STRs). Η ανάλυση αυτή κατέδειξε ότι σε 8 από τους 10 

γενετικούς τόπους, όλα τα άτομα που φέρουν τη γονιδιακή αναδιάταξη παρουσιάζουν κοινό 

συνδυασμό αλληλομόρφων και επομένως κοινό απλότυπο. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 21 

οικογένειες και ο απλότυπος που προσδιορίστηκε ήταν κοινός, “4 - 1 - 8 - 6 - 1 - 8 - 7 - 9”, 

τεκμηριώνοντας έτσι την αρχική μας υπόθεση ότι πρόκειται για ιδρυτική μετάλλαξη του ελληνικού 

πληθυσμού (Pertesi, Tsitlaidou, υπο προετοιμασία). 

 

30. Μαζική παράλληλη αλληλούχιση  
Με σκοπό να μελετηθεί η συνεισφορά και άλλων γονιδίων στην προδιάθεση για καρκίνο 

μαστού και ωοθηκών, έγινε ανάλυση 21 γονιδίων (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, PTEN, 

STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51C  

εικόνα 14)[322, 323], με χρήση τεχνολογίας επόμενης γενεάς (genomic capture και massive parallel 

next-generation sequencing), η οποία έλαβε χώρα στο εργαστήριο της καθηγήτριας του πανεπιστημίου 

της Washington (Seattle) M.C. King. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε σε 42 ασθενείς με καρκίνο 

μαστού ή/και ωοθηκών αρνητικών για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & 2. Συνοπτικά από τις 42 

ασθενείς βρέθηκε μετάλλαξη σε 11, δηλαδή ποσοστό 26.2%. 

Συνολικά ανιχνεύθηκαν 9 μεταλλάξεις στα γονίδια CHEK2, RAD51C, BRCA2, PMS1, PALB2 και 

ATM καθώς και 2 μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις στα γονίδια BRCA2 και MSH2. Συγκεκριμένα δύο 
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μεταλλάξεις στο CHEK2, μία στο RAD51C, μία στο BRCA2, μία στο PMS1, δύο στο PALB2 και δύο στο 

ΑΤΜ (πίνακας 46). Από αυτές, καινοφανείς ήταν οι 8 γεγονός που καταδεικνύει την σημασία της 

τεχνικής αυτής στην εξέταση της συνεισφοράς επιπλέον γονιδίων, πέρα των BRCA1/2, στην προδιάθεση 

για καρκίνο μαστού και ωοθηκών. 

 

31. Εξομική αλληλούχιση (Whole exome sequencing) 

H εξομική αλληλούχιση (whole exome sequencing) πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση μιας 

ασθενούς (#910), η οποία είχε νοσήσει από καρκίνο του μαστού στην ηλικία των 32 ετών, και 

παρουσίαζε περίπλοκο οικογενειακό ιστορικό καθώς τόσο από την πλευρά του πατέρα της όσο και από 

την πλευρά της μητέρας της υπήρχαν περιστατικά καρκίνου του μαστού καθώς και άλλων καρκίνων 

(εικόνα 15). Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μελετηθεί η συνεισφορά και άλλων 

γονιδίων στον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών πέραν των 21 γονιδίων (παράγραφος 23). Η 

συγκεκριμένη ασθενής ελέχθηκε για σημειακές μεταλλάξεις και μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις και 

στα 21 γονίδια και βρέθηκε αρνητική.  

 Η εξομική αλληλούχιση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία παροχής γενετικών αναλύσεων 

BGI και τα αποτελέσματα, τα οποία μας παρείχαν μετά από την βιοπληροφορική ανάλυση των 

ακατέργαστων δεδομένων, αφορούσαν στην ανίχνευση τόσο πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου 

(SNPs) καθώς επίσης και ενθέσεων ή απαλοιφών βάσεων (InDels) (πίνακες 45 και 46). Συνολικά 

ανιχνεύθηκαν 39.762 πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) και 1,646 μικρές ενθέσεις/απαλειφές 

(InDels) σε ολόκληρο το γονιδίωμα της ασθενούς. Μετά από την κατάλληλη επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων αυτών (σχήμα 38) καταλήξαμε σε 12 παραλλαγές που πληρούσαν όλα τα κριτήρια που 

είχαμε θέσει και ενδεχομένως να πρόκειται για πιθανά παθογόνα αλληλόμορφα (πίνακας 47). Η 

εξέταση των αλληλομόρφων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία.   

 

 

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα μορφή καρκίνου και την πρώτη 

ανάμεσα στις γυναίκες, ενώ ο καρκίνος των ωοθηκών βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, ανακαλύφθηκαν 2 υψηλής διεισδυτικότητας γονίδια που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών (BRCA1 και BRCA2). Οι γυναίκες που φέρουν 

μεταλλάξεις στα εν λόγω γονίδια έχουν πιθανότητα 40-87% να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού κατά 

τη διάρκεια της ζωής τους ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον καρκίνο των ωοθηκών είναι 26-54%.  

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 μεταλλάξεις και γονιδιακές αναδιατάξεις και 

στα δύο γονίδια, οι οποίες έχουν συσχετιστεί άμεσα με την εμφάνιση καρκίνου 

(http//research.nhgri.nih.gov/projects/bic/Member/index.shtml). Όμως, η συχνότητα και το είδος των 

παθογόνων μεταλλάξεων του BRCA1 και BRCA2 διαφέρει ανάμεσα στους διαφορετικούς πληθυσμούς, 

κυρίως λόγω των ιδρυτικών μεταλλάξεων που χαρακτηρίζουν κάθε πληθυσμό, γεγονός που καθιστά 

τον προσδιορισμό των μεταλλάξεων στα συγκεκριμένα γονίδια πολύ σημαντικό, καθώς τα 

αποτελέσματα του γενετικού ελέγχου χρησιμοποιούνται προκειμένου τα άτομα που φέρουν κάποια 

μετάλλαξη να τύχουν καλύτερης διαχείρισης. Επιπλέον μειώνεται σημαντικά το κόστος αλλά και ο 

χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η γενετική ανάλυση. Ο ελληνικός πληθυσμός παρουσιάζει, 

μέχρι στιγμής, έξι ιδρυτικές μεταλλάξεις με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα γεγονός που συνεισφέρει στο 
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σχεδιασμό μιας εξειδικευμένης ανάλυσης για τον πληθυσμό αυτό. Ακόμα, με την χρήση τεχνολογιών 

επόμενης γενιάς γίνεται προσπάθεια να χαρακτηριστούν μεταλλάξεις και σε άλλα γονίδια που 

εμπλέκονται στον κληρονομικό καρκίνο του μαστού/ωοθηκών, με στόχο τον εντοπισμό νέων γονιδίων 

που εμπλέκονται στον κληρονομικό καρκίνο μαστού και/ή ωοθηκών. 

 Τα τελευταία χρόνια ο γενετικός έλεγχος των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 έχει γίνει μέρος της 

κλινικής πράξης, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες με σοβαρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου 

μαστού ή/και ωοθηκών τον πραγματοποιούν. Όμως, η εύρεση μιας παθογόνου μετάλλαξης δεν αφορά 

μόνο την γυναίκα που έχει νοσήσει αλλά και τα άτομα της οικογένειας που φέρουν την μετάλλαξη και 

δεν έχουν νοσήσει ακόμη. Τα άτομα αυτά θα μπουν σε πρωτόκολλο παρακολούθησης, προκειμένου να 

διαγνωσθεί έγκαιρα ο καρκίνος του μαστού ή των ωοθηκών πριν να δημιουργηθούν μεταστάσεις. Είναι 

γεγονός ότι η γενετική ανάλυση στους πληθυσμούς με ιδρυτικές μεταλλάξεις (όπως ο ελληνικός) 

πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις ο αριθμός των μεταλλάξεων που 

παρατηρούνται είναι μικρός και συνιστούν την πλειονότητα των μεταλλάξεων στον συγκεκριμένο 

πληθυσμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γενετικός έλεγχος ξεκινά από την ανίχνευση των ιδρυτικών 

μεταλλάξεων, καθώς μη ιδρυτικές μεταλλάξεις χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλή συχνότητα. 

Όμως, σε περίπτωση αποκλεισμού της παρουσίας ιδρυτικών μεταλλάξεων θα πρέπει να γίνεται πλήρης 

έλεγχος των γονιδίων αυτών.  

Προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση ενός νέου καρκίνου σε γυναίκες που έχουν ήδη 

νοσήσει και γνωρίζουν ότι φέρουν κάποια παθογονό μετάλλαξη στα BRCA1/2 ή να διαγνωσθούν 

έγκαιρα άτομα της οικογένειας που γνωρίζουν ότι επίσης φέρουν μετάλλαξη θα πρέπει να ενταχθούν 

σε πρωτόκολλα παρακολούθησης και πρόληψης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αρχικά να υποβάλλονται 

κάθε χρόνο σε μαγνητική μαστογραφία (MRI), η οποία εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχεση με 

την κλασσική μαστογραφία. Επίσης, μελέτες σε in vitro μοντέλα και μοντέλα σε ζώα έχουν δείξει ότι τα 

άτομα που φέρουν κάποια μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1/2, παρουσιάζουν ευαισθησία στην έκθεση σε 

ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η κύρια χρησιμότητα των στρατηγικών πρόληψης για τις γυναίκες με 

μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1/2 είναι ουσιαστικά η μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Η 

χημειοπροφύλαξη αποτελεί και αυτή με την σειρά της μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική πρόληψης, με 

τη βοήθεια της οποίας μπορεί μία γυναίκα που δεν έχει νοσήσει να προστατευθεί από τον κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου του μαστού για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών. Επιπλέον, μία γυναίκα με 

μετάλλαξη στο BRCA1, θα πρέπει να υποβληθεί σε αρκετές αγωγές χημειοπροφύλαξης, μιας και το 

ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι αυξημένο για χρονικό διάστημα περίπου 45 ετών.  Η 

ουσία tamoxifen, που δρα ως ανταγωνιστής του υποδοχέα των οιστρογόνων στα κύτταρα του μαστού, 

παρατηρήθηκε ότι μειώνει περίπου 70% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Μια άλλη 

στρατηγική προφύλαξης περιλαμβάνει την προφυλακτική  ριζική μαστεκτομή, η οποία σύμφωνα με 

μελέτες μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε ποσοστο που μπορεί να φθάσει και το 

90% ενώ η προφυλακτική ωοθηκεκτομή μπορεί να μειώσει τον αντίστοιχο κίνδυνο κατά 50% κυρίως 

όταν πραγματοποιείται σε γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση (>50 έτη). Αρκετές γυναίκες με μετάλλαξη 

σε κάποιο απο τα γονίδια BRCA, φαίνεται να επιλέγουν ως μέτρο πρόληψης του καρκίνου του μαστού 

τη μαστεκτομή. Όμως, πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης αποτελεί ο συνδυασμός της 

μαστεκτομής με την ωοθηκεκτομή [343]. Αρκετές μελέτες καταδεικνύουν οτι οι γυναίκες που νόσησαν 

απο καρκίνο του μαστού σε νεαρή ηλικία (<40 ετών) και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν σε ωοθηκεκτομή, 

παρουσίασαν καρκίνο στον άλλο μαστό εντός δεκαπέντε ετών 58%, ενώ σε γυναίκες που είχαν 
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υποβληθεί σε ωοθηκεκτομή το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε κατά 52%. Η μαστεκτομή είναι ένας 

ιδιαίτερα διαδεδομένος τρόπος πρόληψης στις χώρες της Βόρειας Αμερικής, ενώ στην Ευρώπη δεν 

φαίνεται η χρήση της να είναι εξίσου συχνή [344]. 

Επίσης, με την βοήθεια του γενετικού ελέγχου μπορεί να επιλεχθεί η κατάλληλη θεραπευτική 

αγωγή μιας γυναίκας με μετάλλαξη στα γονίδια BRCA. Στο κεφάλαιο της "Εισαγωγής" αναφέρθηκε οτι 

λόγω των συνεχών βλαβών που υφίσταται το DNA το κύτταρο έχει αναπτύκει ποικίλλους μηχανισμούς  

επιδιόρθωσης, προκειμένου να διατηρηθεί η γονιδιωματική ακεραιότητα καθώς και η κυτταρική 

επιβιώση. Σε οτι αφορά τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί ένας 

καινούριος τύπος φαρμάκων, οι αναστολείς της πολυμεράσης της πολύ-ADP-ριβόζης (PARP inhibitors). 

Οι αναστολλείς αυτοί φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των καρκινικών 

κυττάρων σε γυναίκες με μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 είτε BRCA2 [345, 346]. Η πολυμεράση της πολύ-

ADP-ριβόζης (PARP) είναι μια μεγάλη οικογένεια πολυλειτουργικών ενζύμων, με πιο σημαντικό το 

PARP1. Η κύρια λειτουργία της πολυμεράσης αυτής πραγματοποιείται κατά τον μηχανισμό  

επιδιόρθωσης θραύσεων στη μία αλυσίδα του DNA με εκτομή βάσης [347]. Αναστέλλοντας την 

πολυμεράση PARP παρατηρείται συσσώρευση βλαβών στον ένα κλώνο του DNA, γεγονός που έχει σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία βλαβών και στους δύο κλώνους του DNA (DSBs) κατά την αντιγραφή του 

DNA [347]. Αυτές οι βλάβες, στα φυσιολογικά κύτταρα, διορθώνονται μέσω του μηχανισμού του 

ομόλογου ανασυνδυασμού κατά τον οποίο οι πρωτεΐνες BRCA1 και BRCA2 παίζουν κομβικό ρόλο. Μια 

γαμετική μετάλλαξη σε ένα αλληλόμορφο του BRCA1 ή του BRCA2 σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο 

ανάπτυξης ποικίλων όγκων όπως καρκίνος του μαστού, των ωοθηκών και του προστάτη. Στα κύτταρα 

με μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1/2 είναι πιθανό να χαθεί και το φυσιολογικό αλληλόμορφο, λόγω 

απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) και ως εκ τούτου να μην πραγματοποιείται ο μηχανισμός 

επιδιόρθωσης του ομόλογου ανασυνδυασμού. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην γενετική αστάθεια του 

κύτταρου και τελικά στην καρκινογένεση. Έτσι, δημιουργείται ένα καρκινικό κύτταρο στο οποίο δεν 

πραγματοποιείται ο μηχανισμός επιδιόρθωσης, κάτι που δεν ισχύει για τα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτή 

ακριβώς την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των φυσιολογικών και των καρκινικων κυττάρων 

εκμεταλλεύονται οι αναστολείς της πολυμεράσης PARP καταστρέφοντας αποκλειστικά και μόνο τα 

καρκινικά κύτταρα. Με τον τρόπο αυτό η αναστολή της πολυμεράσης PARP στα καρκινικά κύτταρα έχει 

ως αποτέλεσμα την ελαττωματική επιδιόρθωση του DNA και την αύξηση του αριθμού των βλαβών και 

στους δύο κλώνους του DNA (DSB's) οδηγώντας τα κύτταρα, στα οποία οι πρωτεΐνες BRCA1 ή BRCA2 

δεν λειτουργούν, σε απόπτωση [348]. Τα φυσιολογικά κύτταρα καθώς διατηρούν το φυσιολογικό 

αλληλόμορφο των γονιδίων BRCA1/2, διατηρούν επίσης και τον μηχανισμό επιδιόρθωσης του 

ομόλογου ανασυνδυασμού. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κύτταρα να μην επηρεάζονται από 

τη δράση των αναστολέων καθιστώντας τους αναστολεις της PARP μια σημαντική θεραπευτική 

προσέγγιση για τα άτομα με μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1/2 [349]. Αυτή την στιγμή σαράντα οκτώ 

δοκιμές χορήγησης αναστολέων της PARP είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν κατα κύριο λόγο 

ασθενείς που φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1/2 αλλά και άλλους τύπους καρκίνου, ενώ πάνω 

από σαράντα δοκιμές έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα αποτελέσματά τους 

(http://clinicaltrials.gov). 

Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί τεράστιες αλλαγές στην τεχνολογία της 

γενετικής ανάλυσης. Η αυτοματοποιημένη μέθοδος αλληλούχισης κατά Sanger, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως για δύο περίπου δεκαετίες έχει δώσει την θέση της σε νεότερες, πιο 
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σύγχρονες μεθόδους και συγκεκριμένα στην αλληλούχιση επόμενης γενιάς (next-generation 

sequencing – NGS). Από το 2004, το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Ανθρώπινου Γονιδιώματος (National 

Human Genome Research Institute – NHGRI) έχει διαθέσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια με τη 

μορφή βραβείων για την ανάπτυξη NGS τεχνολογιών [28], και τα βραβεία αυτά διευκόλυναν μεγάλο 

μέρος της προόδου της NGS ενώ επιπλέον οδήγησαν και σε αρκετές εμπορικές εξελίξεις. Πολλές 

εταιρείες όπως η IBΜ, η Oxford Nanopore Technologies, η Intelligent Bio-Systems, η LaserGen, Inc. και η 

NABsys, έχουν αναπτύξει τη δική τους τεχνολογία NGS, η οποία βρίσκεται σε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης.  

Η τεχνολογία NGS παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, το οποίο συνεχώς διευρύνεται. 

Μία από τις εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής αφορά στον χαρακτηρισμό των εξελικτικών σχέσεων 

αρχαίων γονιδιωμάτων [350, 351] και στην αποσαφήνιση του ρόλου των μη-κωδικών RNA (noncoding 

RNAs) σε υγιή άτομα και άτομα που νοσούν [352, 353]. Στο προσεχές μέλλον, προβλέπεται ότι η 

τεχνολογία NGS θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση υψηλής ποιότητας δεδομένων 

αλληλούχισης από γονιδίωμα που έχει απομονωθεί από ένα και μόνο κύτταρο, γεγονός που θα 

αποτελέσει σημαντική ανακάλυψη κυρίως στην γονιδιωματική του καρκίνου (cancer genomics). Καθώς 

η τεχνολογία αλληλούχισης εξελίσσεται οι μέθοδοι NGS μπορούν να αποσπάσουν όλες τις 

πληροφορίες που κρύβουν οι γενετικές αλλοιώσεις, στην συσσώρευση των οποίων οφείλεται και η 

εμφάνιση του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των σημειακών μεταλλάξεων, μικρών ενθέσεων και 

απαλειφών βάσεων (InDels), χρωμοσωμικών αναδιατάξεων και επιγενετικών μεταλλαγών. Για αυτούς 

τους λόγους η NGS έχει γίνει η μέθοδος επιλογής για την ανίχνευση σε μεγάλη κλίμακα σωματικών 

μεταλλαγών και έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο ανάλυσης των καρκινικών γονιδιωμάτων.  

Παρόλο που η NGS αποτελεί μια αποδεκτή μέθοδο για την ταυτοποίηση της πλειονότητας των 

γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με τον καρκίνο, παρουσιάζει πολλούς περιορισμούς. Ο 

καθαρισμός του DNA/RNA και η προετοιμασία της βιβλιοθήκης συνεχίζουν να αποτελούν δύσκολες, 

χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες. Η μεγάλη ποσότητα δεδομένων που παράγονται αποτελεί 

τόσο πλεονέκτημα όσο μειονέκτημα της μεθόδου καθώς  δημιουργείται η ανάγκη για εξειδικευμένο 

προσωπικό, υψηλές δυνατότητες αποθήκευσης των δεδομένων και υπολογοστές υψηλής απόδοσης. 

Επιπροσθέτως, η βελτιστοποίηση της μεθόδου ανάλυσης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, και συνεχώς 

εξελίσσεται. Με την ανάλυση μιας σειράς μόνο γονιδίων, όπως συμβαίνει κατά την μαζική παράλληλη 

αλληλούχιση, και όχι ολόκληρου του γονιδιώματος το κόστος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσμα την ευρεία χρήση της NGS σαν ερευνητικό εργαλείο για την ανακάλυψη γενετικών 

παραλλαγών με άμεση επίδραση στην εξατομικευμένη θεραπεία και θα επιτρέψει την εφαρμογή της 

σε μεγαλύτερο εύρος ατόμων σε σχέση με σήμερα. Προς το παρόν, ελέγχονται μόνο οι ασθενείς που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μετάλλαξη σε κάποιο γονίδιο που σχετίζεται με την 

εμφάνιση καρκίνου [354, 355]. Επιπλέον, χρειάζεται ακόμα να σημειωθεί πρόοδος στην διαχείριση και 

ενοποίηση των δεδομένων καθώς και στην βιολογική ποικιλομορφία προκειμένου η NGS να 

χρησιμοποιηθεί στην κλινική πρακτική.  

Η NGS, ως μια νέα τεχνολογία έρευνας γονιδιωμάτων, μεταγραφημάτων και μεθυλίωσης του 

DNA, μας δίνει την ικανότητα ανίχνευσης μεταλλάξεων παντός τύπου, από πολυμορφισμούς ενός 

νουκλεοτιδίου μέχρι μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις. Αυτές οι πληροφορίες εισάγονται συνεχώς σε 

βάσεις δεδομένων και έτσι αρχίζουν να μας προσφέρουν μια εικόνα της ποικιλομορφίας των 

σωματικών και γαμετικών παραλλαγών στον καρκίνο. Αυτή η εικόνα αναμένεται να οδηγήσει στον 
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οριστικό μοριακό χαρακτηρισμό των υπότυπων του καρκίνου του μαστού, στην αποσαφήνιση των 

«πληγέντων» μοριακών μονοπατιών και στην δημιουργία βιοδεικτών και φαρμακολογικών στόχων.  

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του γενετικού ελέγχου με την χρήση της NGS είναι η 

δυνατότητα ανάλυσης πολλών γονιδίων ταυτόχρονα, αν όχι ολόκληρου του γονιδιώματος, γεγονός που 

θα προσθέσει πολυπλοκότητα στην κλινική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η πολυπλοκότητα αυτή 

έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι περισσότερες παραλλαγές αγνώστου παθογένειας θα ταυτοποιούνται 

ενώ σαφείς κλινικές συστάσεις μπορεί να μην υπάρχουν για τα άτομα με μεταλλάξεις σε κάποια 

γονίδια. Καθώς η πολυπλοκότητα του γενετικού ελέγχου που σχετίζεται με την αξιολόγηση του 

κινδύνου εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται, είναι απαραίτητη η παρουσία του γενετιστή ή του γενετικού 

συμβούλου στην διαδικασία του ελέγχου. Επιπλέον, οι διεθνείς οδηγίες για την εφαρμογή της 

αλληλούχισης επόμενης γενιάς στην γενετική διαγνωστική βρίσκονται ακόμα υπό ανάπτυξη [356]. Προς 

το παρόν, τα θετικά για μετάλλαξη αποτελέσματα επιβεβαιώνονται με αλληλούχιση κατά Sanger στο 

δείγμα του/της ασθενούς πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η αλληλούχιση κατά Sanger 

πιστοποιεί τη μετάλλαξη και συν τοις άλλοις παρέχει την βάση για ένα πιο απλό έλεγχο των συγγενών 

του ασθενούς. Μελλοντικός στόχος είναι να επεκταθεί ο γενετικός έλεγχος σε περισσότερα άτομα 

προσφέροντας μια προσέγγιση που προσφέρει χαμηλότερο κόστος, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί υψηλά 

τα επίπεδα ευαισθησίας και εξειδίκευσης της μεθόδου.   

Οι σύνθετες μελέτες, κατά τις οποίες πραγματοποιείται συσχέτιση παραλλαγών του 

γονιδιώματος σε μεγάλους αριθμούς ασθενών και υγιών ατόμων (Genome Wide Association Studies - 

GWAS), έχουν οδηγήσει στην ανακάλυψη ενός μέρους των γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με 

τον κληρονομικό καρκίνο. Μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, STK11, και CDH1, έχουν 

βρεθεί μόνο στο 20–25% όλων των περιστατικών κληρονομικού καρκίνου μαστού και 5% όλων των 

τύπων καρκίνου. Πιστεύεται ότι η πλειονότητα των κληρονομικών ή ακόμα και των σποραδικών 

καρκίνων μαστού μπορεί να οφείλεται στην συσσώρευση επίκτητων χαμηλής διεισδυτικότητας 

γενετικών αλλοιώσεων, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα πολυγονιδιακό μοντέλο 

(polygenic model), που σχετίζεται όμως και με επιγενετικά στοιχεία [357]. Ο καθορισμός με ακρίβεια 

των γενετικών αλλοιώσεων που υπάρχουν σε κάθε ασθενή καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που 

σημειώνονται μεταξύ τους αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες συνεισφορές της NGS σε ότι 

αφορά την διαχείριση του καρκίνου. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού, αυτή τη στιγμή, εξαρτάται 

από τα επίπεδα έκφρασης των υποδοχέων οιστρογόνων, προγεστερόνης και του υποδοχέα του 

επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2 (epidermal growth factor type 2 receptor - HER2/neu). 

Όγκοι με υψηλά επίπεδα αυτών των υποδοχέων μπορεί να ανταποκρίνονται καλά σε ορμονοθεραπεία 

και ανοσοθεραπεία, ενώ για τους τριπλά αρνητικούς όγκους, που αποτελούν το 15–20% όλων των 

περιστατικών καρκίνου μαστού, η θεραπεία περιλαμβάνει χημειοθεραπευτικούς παράγοντες ως πρώτη 

προσέγγιση. Η χημειοθεραπεία έχει γίνει υποχρεωτική μετά την αποτυχία τόσο της ανοσοθεραπείας 

όσο και της ορμονοθεραπείας, αλλά μπορεί να δημιουργηθούν πολλές επιπλοκές λόγω της χημειο-

ανθεκτικότητας. Η έλευση των διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων όπως είναι η ανοσοθεραπεία για 

τους ασθενείς με τριπλά αρνητικούς καρκίνους, ή οι αναστολείς της πολυμεράσης PARP, μπορούν να 

δώσουν στους ιατρούς την δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών. Είναι γεγονός όμως ότι υπάρχει η 

ανάγκη για ταξινόμηση των όγκων βάσει της ποικιλομορφίας του γονιδιώματος και θεραπείας, 

προκειμένου να μπορεί να προβλεφθεί αξιόπιστα η ανταπόκριση στην θεραπεία.  
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 Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους η γενετική ανάλυση 

είναι απαραίτητη για τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και/ή των ωοθηκών, καθώς αν μια 

οικογένεια γνωρίζει αν φέρει παθογόνο μετάλλαξη σε κάποιο απο τα γονίδια BRCA1/2, τοτέ μπορεί η 

εκάστοτε ασθενής, με τη βοήθεια του κλινικού ιατρού, να επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο  

πρόληψης, παρακολούθησης και θεραπείας. Η γενετική ανάλυση αφορά και συγγενείς της ασθενούς, 

οι οποίοι είναι υγιείς, καθώς αυτοί μέσω του γενετικού ελέγχου μπορούν να γνωρίζουν αν φέρουν την 

παθογόνο μετάλλαξη. Επίσης, η ανάλυση των οικογενειών που εμφανίζουν κληρονομικότητα συντελλεί 

αφενός στην συσχέτιση  γονότυπου και φαινοτύπου, και αφετέρου χαρακτηρίζεται απαραίτητη 

προκειμένου να λάβει χώρα η κατάλληλη γενετική συμβουλευτική και θεραπεία των ασθενών. 

Πιστεύεται οτι με την βοήθεια της νέας τεχνολογίας θα μπορεί να καθοριστεί στο μέλλον με ακρίβεια η 

συνεισφορά και άλλων γονιδίων, πέρα των γονιδίων BRCA1&2, στον κληρονομικό καρκίνο του μαστού - 

ωοθηκών στις Ελληνίδες ασθενείς. 
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