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Τα αρχέγονα κύτταρα έχουν 
μερική ικανότητα περαιτέρω 

διαφοροποιήσης και 
λειτουργούν ως διαιρούμενος 
κυτταρικός πληθυσμός για να 

παράγουν μια ποικιλία 
εξειδικευμένων κυττάρων



Στατικοί κυτταρικοί πληθυσμοί : Περιλαμβάνει 
κύτταρα που δεν διαιρούνται στους πλήρως 

αναπτυγμένους ιστούς (νευρικά κύτταρα, μυϊκά 
κύτταρα καρδιάς)

 Σταθεροί κυτταρικοί πληθυσμοί: Φυσιολογικά δεν 
διαιρούνται (κύτταρα ηπατικού παρεγχύματος)

 Ανανεούμενοι κυτταρικοί πληθυσμοί: Φυσιολογικά 
διαιρούνται σταθερά (κύτταρα αίματος, καλυπτικού 

επιθηλίου ΓΕΣ)
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Ο προγραμματισμένος 
κυτταρικός θάνατος αποτελεί 
ένα φυσιολογικό μέσο ελέγχου 
των διαιρούμενων κυτταρικών 

πληθυσμών



Αποτελεί την πιο σημαντική 
μορφή προγραμματισμένου 

κυτταρικού θανάτου κατά την 
οποία τα κύτταρο 

κατακερματίζεται και 
πέπτεται από γειτωνικά 

κύτταρα







Πολυσταδιακή διαδικασία συσσώρευσης 
γενετικών αλλαγών που οδηγούν στο 

μετασχηματισμό των φυσιολογικών κυττάρων σε 
κακοήθη μέσω μιας σειράς ενδιάμεσων 

προκαρκινικών σταδίων με σαφή ιστοπαθολογική 
εικόνα



 De novo 

 Ογκογένεση πεδίου

Ανάπτυξη μεταστατικών εστιών



Κακοήθης νεοπλασία

Νόσος των πολυκύτταρων οργανισμών

Η ανάπτυξη ενός όγκου εξελίσσεται καθώς το γενετικό 
υλικό των κυττάρων υφίσταται βλάβες σε πολλαπλά 

σημεία, 
με αποτέλεσμα τη απώλεια ελέγχου των μηχανισμών 

που ρυθμίζουν 
τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την ομοιόσταση



Μελέτη των νεοπλασιών

Επιδημιολογία

Κλινική πράξη

Κυτταρολογική διάγνωση

Παθολογοανατομική διάγνωση

Μοριακή Βιολογία:

Γενετική

Κυτταρική Βιολογία



 Μακρόχρονη 
διαδικασία ανάπτυξης 

(νόσος των 
ηλικιωμένων)

 Υπάρχουν χαμηλής 
συχνότητας εξαιρέσεις 

(π.χ. παιδικές 
νεοπλασίες)



Σποραδικές νεοπλασίες: οι πιο συχνές 
μορφές

 Οικογενείς νεοπλασίες: Χαμηλής 
συχνότητας (~10%)



Σταδιοποίηση:

Παθολογοανατομική: ταξινόμηση 

π.χ.κατά WHO (TNM system)

Κλινική



Φυσιολογικό Υπερπλασία
Μετάπλαση

Δυσπλασία
Ενδοεπιθηλιακό

Καρκίνωμα
(in situ)

Διηθητικός
καρκίνος

Διακριτά μορφολογικά στάδια με συγκεκριμένη 
διαδοχή



 Αίτια: γενετικές αλλοιώσεις 

(μεταλλάξεις)

 Συμπέρασμα: ο καρκίνος είναι μία 

γενετική νόσος













Μηχανισμοί που ελέγχουν 
την εξωκυτταρική και ενδοκυτταρική κατάσταση 

και 
ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο 



Τα γονίδια που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία καλούνται 

γονίδια των ρυθμιστών των σημείων ελέγχου του κυτταρικού 

κύκλου (gate-keeper). 

Τα βασικότερα από αυτά είναι: το γονίδιο TP53, το προϊόν του 

οποίου (p53) εμπλέκεται στα σημεία ελέγχου G1/S και G2/M,

και το Rb1 το προϊόν του οποίου (pRb) εμπλέκεται στο G1/S.



Πρωτο-ογκογονίδια: ανώμαλος ανασυνδυασμός 
χρωμοσωμάτων, γονιδιακή ενίσχυση, αλλοίωση 

ρυθμιστικής περιοχής (μικροελλείψεις, 
μεταλλαγές), αλλοίωση της κωδικής περιοχής 

(μεταλλαγές).

Αποτέλεσμα: υπερέκφραση της πρωτεΐνης ή 
τροποποίηση της λειτουργικότητάς της



Ογκοκατασταλτικά γονίδια: έλλειψη της 
χρωμοσωμικής περιοχής του γονιδίου, αλλοίωση 

της ρυθμιστικής περιοχής (μεθυλίωση, 
ακετυλίωση, μεταλλαγές), αλλοιώσεις της 

κωδικής περιοχής (μεταλλαγές). 

Αποτέλεσμα: υποέκφραση της πρωτεΐνης ή 
τροποποίηση της λειτουργικότητάς της.





Αίτια αλλοιώσεων του γενετικού υλικού

Χημικά καρκινόγονα
Ακτινοβολία
Ιοί και βακτηρίδια



Αυτούσια ή μετά από μεταβολική τροποποίηση 
πραγματοποιούν 

ηλεκτροφιλική προσβολή και αλλαγές στο 
DNA

(αλκυλιωτικοί και ακυλιωτικοί παράγοντες,
αρωματικοί υδρογονάνθρακες και αμίνες,

φυτικοί και μικροβιακοί μεταβολίτες)





Η υπεριώδης ακτινοβολία τροποποιεί άμεσα 
τη δομή του DNA, 

ενώ
οι ιονίζουσες ακτινοβολίες μέσω πρόκλησης 
ηλεκτροφιλικής προσβολής από τις ενεργές 

ρίζες που δημιουργούνται



Τα ιϊκά προϊόντα:
i) ενεργοποιούν πρωτο-ογκογονίδια, όπως π.χ. η LMP-1 
(EBV) που ενεργοποιεί το Bcl-2 και η Tax (HTLV-1) που 
ενεργοποιεί τα fos, c-sis, IL-2, GM-CSF,
ii) τροποποιούν τη δράση ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών 
όπως π.χ. η Ε7 (HPV 16/18) που συνδέεται με την pRb, η Ε7 
(HPV 16/18) και Hbx (HBV) που αλληλεπιδρούν με την p53.





Οικογενείς 
Γενετική νόσος

Καρκίνος

Αίτια Συνήθως μία 
μετάλλαξη

Αθροιστική 
συσσώρευση πολλών 

μεταλλάξεων
Υπόστρωμα Γαμετικά κύτταρα Σωματικά κύτταρα

Αποτέλεσμα Άτομο κλώνος Κλωνική ανάπτυξη 
μόνο του όγκου



Αθροιστική συσσώρευση 
μεταλλάξεων



Συσχετισμός επιδημιολογικών, 
κλινικοπαθολογικών και 

γενετικών ευρημάτων
Φυσιολογικός

ιστός
Υπερπλασία
Μεταπλασία Δυσπλασία Καρκίνωμα

in situ
Διηθητικό
καρκίνωμα

3p LOH

Αστάθεια μικροδορυφορικού DNA

9p21 LOH

υπερέκφραση του MYC

Ενεργότητα τελομεράσης

Ανευπλοειδία

17p13 LOH, υπερέκφραση της p53

5q LOH

Μεταλλάξεις RAS

≥ 90%

10-30%

≥ 75%

~60%

~80%

~90%
≥ 75%
40-60%
~35%

15-20%



Αίτια: Γενετικές αλλοιώσεις
(τροποποίηση του γενετικού υλικού)

Αποτέλεσμα: Διαταραχή του 
κυτταρικού κύκλου



Περιοδικό βιολογικό φαινόμενο 
κατά το οποίο το κύτταρο  

διπλασιάζει το γενετικό του υλικό 
και το ισοκατανέμει 

στα θυγατρικά του κύτταρα



Κυτταρικός κύκλος-Oγκοκατασταλτικές πρωτεΐνες:
Φύλακες της πύλης (Gatekeepers)

M

G1

S

G2 G0

1. Διαφοροποίηση
2. Γήρανση (Senescence)

Eξωκυττάρια σήματα

Αναστολή
Απόπτωση

Αναστολή-Απόπτωση

Aναστολή-Απόπτωση

R

Αναστολή- Μιτωτική καταστροφή



Κυκλίνες (cyclins)
↓(+)

Κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες (CDKs)
 ↑(-)

Αναστολείς Κυκλινοεξαρτώμενων κινασών
(CDKIs)



A

p27

G0 S SG1 G1G2-M G2-M

D
E A

B

G0

Κυτταρικός κύκλος

ΚΥΚΛΙΝΕΣ (Ι)





ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΚΛΙΝΟΕΞΑΡΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ



Κυτταρικός κύκλος-Εξωκυττάρια σήματα

M

G1

S

G2 G0

1. Διαφοροποίηση
2. Γήρανση (Senescence)

Eξωκυττάρια σήματα

Αναστολή
Απόπτωση

Αναστολή-Απόπτωση

Aναστολή-Απόπτωση

R

Αναστολή- Μιτωτική καταστροφή



Αυξητικοί παράγοντες (PDGF, FGF)

Υποδοχέας αυξητικών
παραγόντων (EGFR)

Υποδοχέας αναστολέων
αύξησης (TGF-β)

Μόρια προσκόλλησης
(Καδερίνες)

β-κατενίνη

Μεταγωγέας σήματος (ras) Αναστολέας
μεταγωγέα σήματος

Μεταγραφικός
Παράγοντας

(myc)

Αναστολέας
απόπτωσης

(bcl-2)

Ρυθμιστές κυτταρικού κύκλου
(κυκλίνη D, CDK4)

Αναστολέας κυτταρικού
κύκλου (Rb)

Ρυθμιστής κυτταρικού κύκλου
και απόπτωσης (p53)

Ρυθμιστές κυτταρικού κύκλου
(αναστολέας των CDK, p16)

hMSH2
Επιδιόρθωση DNA
(BRCA-1, BRCA-2)

ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ





Κυτταρικός κύκλος-Σημείο περιορισμού

M

G1

S

G2 G0

1. Διαφοροποίηση
2. Γήρανση (Senescence)

Eξωκυττάρια σήματα

Αναστολή
Απόπτωση

Αναστολή-Απόπτωση

Aναστολή-Απόπτωση

R

Αναστολή- Μιτωτική καταστροφή



Αναστολείς αύξησης
(TGF-β, p53, άλλα)

Αυξητικοί παράγοντες
(EGF, PDGF)

ενεργοποίηση

ενεργοποίησηCDK αναστολείς
π.χ. *p16(INK4A)

* Κυκλίνες D/CDK*4,6
Κυκλίνη Ε/CDK2

DP1
E2F

Υποφωσφορυλιωμένο
pRb*

περιοχή
E2F

περιοχή
E2F

γονίδια S φάσης γονίδια S φάσης

Μεταγραφική
ενεργοποίηση

Μεταγραφική
απενεργοποίηση

E2F

ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ-R



Κυτταρικός κύκλος-Oγκοκατασταλτικές πρωτεΐνες:
Φύλακες της πύλης (Gatekeepers)

M

G1

S

G2 G0

1. Διαφοροποίηση
2. Γήρανση (Senescence)

Eξωκυττάρια σήματα

Αναστολή
Απόπτωση

Αναστολή-Απόπτωση

Aναστολή-Απόπτωση

R

Αναστολή- Μιτωτική καταστροφή



Το κύτταρο για να ολοκληρώσει με ακρίβεια 

την αντιγραφή και την διαίρεση του 

γενετικού του υλικού 

έχει αναπτύξει σύνθετους μηχανισμούς 

ελέγχου που καλούνται «σημεία ελέγχου» 

(checkpoints).



Ποια γεγονότα ενεργοποιούν τα 
«σημεία ελέγχου» του κύκλου ;

Stress 
(π.χ. βλάβη DNA, ανοξία, μεταβολικές διαταραχές 
κ.α.)

Συνεχή μιτογόνα ερεθίσματα
(π.χ. ενεργοποίηση ογκογονιδίων)



Ενεργοποίηση των «σημείων ελέγχου» έχει σαν
αποτέλεσμα το κύτταρο να οδηγηθεί σε μία από
τις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Αναστολή του κύκλου
2. Απόπτωση
3. Γήρανση (Senescence)



STOP

G1
S

G2
M

Επιδιόρθωση του DNA

Απόπτωση

cdc

Cyclin

ATM

p53

Waf1/Cip1

p53

cdc

Cyclin
+

p21
p21

G1 → S ΑΝΑΣΤΟΛΗ



Ιονίζουσα ακτινοβολία
Καρκινογόνα

Μεταλλαξιογόνα
φυσιολογικό κύτταρο

(φυσιολογική p53)
κύτταρο με μεταλλαγές

ή απώλεια της p53

Βλάβη του DNA

ενεργοποίηση της p53
και σύνδεση στο DNA

Μεταγραφική ενεργοποίηση
γονιδίων-στόχων

p21
(CDK αναστολέας)

GADD45
(επιδιόρθωση DNA)

bax
(αποπτωτικά γονίδια)

επιτυχής επιδιόρθωση

G1 αναστολή

ανεπιτυχής επιδιόρθωση

Βλάβη του DNA

τα p53-εξαρτώμενα γονίδια
δεν ενεργοποιούνται

μεταλλαγμένα κύτταρα

αδυναμία αναστολής 
κυτταρικού κύκλου

και επιδιόρθωσης του DNA

επέκταση και
επιπλέον μεταλλαγές

νεοπλασματικός ιστόςΑπόπτωσηΦυσιολογικά κύτταρα



 Αυξημένος κυτταρικός πολλαπλασιασμός:
- ανεξαρτητοποίηση από αναπτυξιακά μηνύματα
- απευαισθητοποίηση από κατασταλτικά μηνύματα του
πολλαπλασιασμού

 Μειωμένος κυτταρικός θάνατος:
- χωρίς όριο δυνατότητα πολλαπλασιασμού
- καταστολή του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου
- επάρκεια θρεπτικών υλικών
- διαφυγή από συστήματα ανοσοποιητικής εποπτείας

 Κυτταρική μετακίνηση:
- διήθηση ιστών
- μετάσταση



 Υπερέκφραση αυξητικών παραγόντων
(αυτοκρινή ή παρακρινή μηχανισμοί - κύτταρα όγκου και 

στρώματος)

 Τροποποίηση έκφρασης ιντεγκρινών
 Υπερέκφραση υποδοχέων αυξητικών 

παραγόντων
 Ενεργοποιητική τροποποίηση στοιχείων της 

οδού μεταγωγής σήματος



 Τροποποίηση της λειτουργικότητας των 
υποδοχέων των κατασταλτικών 

παραγόντων

 Τροποποίηση της οδού μεταγωγής σήματος

 Τροποποίηση πρωτεϊνών ρύθμισης του 
κυτταρικού κύκλου



Αυξημένη ενεργότητα τελομεράσης

Ενεργοποίηση ειδικού μηχανισμού 
ανασυνδυασμού του γενετικού υλικού



 Αυξημένα επίπεδα παραγόντων επιβίωσης

Μείωση σημάτων θανάτου

 Υπερ-έκφραση αντι-αποπτωτικών 

παραγόντων

 Αδρανοποίηση της p53



Παροχή θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα του 

όγκου

 Υπερέκφραση αγγειοποιητικών παραγόντων 

(ΑΠ)

 Καταστολή αναστολέων της αγγειογένεσης (ΑΑ)

 Τροποποίηση ισορροπίας μεταξύ (ΑΠ) και (ΑΑ)



 Τοπική πρωτεόλυση του μητρικού αγγείου
- δράση πρωτεϊνών της ΕΘΟ (thrombosbondin 1, tenascine) που   

χαλαρώνουν τις συνδέσεις των κυττάρων με το στρώμα
- δράση πρωτεασών (plasminogen activators, μεταλλοπρωτεϊνάσες):

ι) πρωτεόλυση ΕΘΟ
ιι) ενεργοποίηση παραγόντων αγγειογένεσης

 Μετακίνηση ενδοθηλιακών κυττάρων
- έκφραση συγκεκριμένων ιντεγκρινών
- έκφραση χημειοτακτικών παραγότων



 Πολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών κυττάρων
- ενεργοποίηση παραγόντων πολλαπλασιασμού των 

ενδοθηλιακών κυττάρων

 Μορφοποίηση των νεοαγγείων από ενδοθηλιακά 
κύτταρα

- ενεργοποίηση κατασταλτικών του πολλαπλασιασμού 
μηνυμάτων και διαφοροποίηση



 Κατά την εξέλιξη του όγκου επιβιώνουν καρκινικά 
κύτταρα με χαμηλή αντιγονικότητα

 Καταστολή των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας:
- αντιγόνα τάξης Ι παρουσιάζουν μεταγραφική υποέκφραση

- αντιγόνα τάξης ΙΙ συνήθως απουσιάζουν

 Απουσία μορίων συν-ενεργοποιητών
- ακόμα και αν εκφράζονται τα MHC-1 απουσιάζουν μόρια 

που δρουν συνεργιστικά για την ενεργοποίηση των 
Τ-κυττάρων



Ανοσοκαταστολή
- έκκριση παραγόντων που προκαλούν ανοσοκαταστολή 

(TGF-β, IL-10)
- ενεργοποίηση Τ-ανοσοκατασταλτικών κυττάρων

Καταστροφή των Τ-κυτταροτοξικών 
κυττάρων

- έκκριση του FasL από στοιχεία του όγκου ο οποίος
προσδενόμενος στον Fas των CTL προκαλεί απόπτωση 

των τελευταίων



Απόσπαση από την μητρική μάζα
- καταστροφή συνάψεων μεταξύ κυττάρων μετά από 

τροποποίηση των μορίων προσκόλλησης
(E-cadherin/β-catenin)

Απόσπαση από την ΕΘΟ (εξωκυττάρια 
θεμέλια ουσία)

- τροποποίηση ιντεγκρινών



Διήθηση της ΕΘΟ
- αύξηση έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών (π.χ.  κολλαγενάσες)

- καταστολή έκφρασης αντι-πρωτεασών (π.χ. TIMPs)
- συνέργια καρκινικών κυττάρων με κύτταρα του στρώματος 

π.χ. επαγωγή uPA σε κύτταρα στρώματος από τα καρκινικά κύτταρα 
μέσω TGF-β, τα οποία προσδένονται στη συνέχεια σε κατάλληλους 

υποδοχείς των καρκινικών κυττάρων (uPA-R)

Εγκατάσταση σε θέση απομακρυσμένη από 
το μητρικό όγκο
- τροποποίηση ιντεγκρινών
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