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Οι όγκοι συνδέονται με την εμφά-
νιση μεταλλάξεων σε μια μικρή 
ομάδα γονιδίων. Οι μεταλλάξεις 

αυτές παρέχουν πλεονεκτήματα ως προς 
την ανάπτυξη. 

Η διαθεσιμότητα της αλληλουχίας του 
ανθρώπινου γονιδιώματος μας ώθησε να 
πραγματοποιήσουμε συστηματική ανάγνω-
ση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων όγκων, 
αναζητώντας μεταλλάξεις και νέα γονίδια 
που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την 
ογκογένεση. Βρέθηκαν 1.000 σωματικές 
μεταλλάξεις σε 274 megabases (Mb) DNA, 
οι οποίες ανταποκρίνονται σε κωδικοποι-
ούντα εξόνια για 518 γονίδια κινασών των 
πρωτεϊνών, σε 210 διαφορετικούς ανθρώ-
πινους όγκους. Σημειώθηκε μια σημαντι-
κή ποικιλία στον αριθμό και στα πρότυπα 
μεταλλάξεων σε συγκεκριμένους όγκους, 
γεγονός που ερμηνεύθηκε ως μάρτυρας 
έκθεσης σε διαφορετικούς τοξικούς παρά-
γοντες, ως αποτέλεσμα ελλειμμάτων στην 
επιδιόρθωση του DNA ή ως συνέπεια της 
διαφορετικής κυτταρικής προέλευσης. Οι 
περισσότερες σωματικές μεταλλάξεις είναι 
μάλλον «αδρανείς» και δεν συνεισφέρουν 
στην ογκογένεση. Ωστόσο, υπήρξαν στοι-
χεία για «στρατηγικές» μεταλλάξεις που 
συμμετέχουν στην καρκινογένεση σε περί-
που 120 γονίδια. Η συστηματική μελέτη 
της αλληλουχίας στο γονιδίωμα των όγκων 
αποκαλύπτει την εξελικτική ποικιλία των 
όγκων και εμπλέκει μεγαλύτερο «ρεπερτό-
ριο» γονιδίων που σχετίζονται με τον καρ-
κίνο απ’ ότι αρχικά υπολογιζόταν. 

Οι όγκοι αποτελούν ανεξέλεγκτες μιτώ-
σεις κλώνων που εμφανίζονται λόγω μεταλ-
λάξεων, οι οποίες παρέχουν επιλεκτικά 
αναπτυξιακά πλεονεκτήματα στα κύτταρα. 
Τα μεταλλαγμένα γονίδια που εμπλέκονται 
αιτιοπαθογενετικά στον καρκίνο αποκα-
λούνται «ογκογονίδια». Περισσότερα από 
350 τέτοια γονίδια έχουν ήδη ταυτοποι-
ηθεί1 (http://www.sanger.ac.uk/genetics/
CGP/Census/). Τα ογκογονίδια έχουν ταυ-
τοποιηθεί μέσω πολλών φυσικών και γενε-
τικών χαρτογραφικών στρατηγικών. Κάθε 

μια από αυτές τις στρατηγικές έχει ταυτο-
ποιήσει έναν αριθμό ογκογονιδίων, αφήνο-
ντας ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρχουν 
και άλλα ογκογονίδια που, όμως, πέρα-
σαν απαρατήρητα. Η χαρτογράφηση της 
πλήρους αλληλουχίας του ανθρώπινου 
γονιδιώματος οδήγησε στην υπόθεση ότι 
η συστηματική μελέτη της αλληλουχίας 
(resequencing) των καρκινικών γονιδιωμά-
των θα μπορούσε να αποκαλύψει την πλή-
ρη εικόνα των μεταλλάξεων σε κάθε είδος 
όγκου και συνεπώς να ταυτοποιήσει πολλά 
από τα «αφανή» ογκογονίδια2. Οι σωματι-
κές μεταλλάξεις εμφανίζονται στο γονιδί-
ωμα όλων των διαιρούμενων κυττάρων, 
φυσιολογικών και νεοπλασματικών. Μπο-
ρεί να προκύψουν σαν αποτέλεσμα εσφαλ-
μένης ενσωμάτωσης κατά τη διάρκεια του 
διπλασιασμού του DNA ή μέσω έκθεσης 
σε ενδογενείς ή εξωγενείς καρκινογόνους 
παράγοντες. Το καρκινικό γονιδίωμα φέρει 
δύο βιολογικές τάξεις σωματικών μεταλ-
λάξεων, που προκύπτουν από τις παραπά-
νω διαδικασίες. Οι «οδηγές» μεταλλάξεις 
παρέχουν αναπτυξιακό πλεονέκτημα στο 
κύτταρο και ενέχονται αιτιοπαθογενετικά 
στην καρκινογένεση. Συνεπώς έχουν επιλε-
γεί με θετικό τρόπο. 

Εξ ορισμού, αυτές οι μεταλλάξεις εμφα-
νίζονται στα γονίδια που σχετίζονται με την 
καρκινογένεση. Αντίθετα, οι «αδρανείς» 
μεταλλάξεις δεν προέρχονται από επιλο-
γή. Υπήρχαν ήδη στα πρόδρομα κύτταρα 
απ’ όπου προέκυψε η κλωνική ανάπτυξη 
των νεοπλασματικών κυττάρων, είναι βιο-
λογικά ουδέτερες και δεν παρέχουν ανα-
πτυξιακά πλεονεκτήματα. Θα ήταν λοιπόν 
σημαντικό να διακριθούν οι «οδηγές» από 
τις «αδρανείς» μεταλλάξεις. Ωστόσο, η επί-
πτωση και τα χαρακτηριστικά των οδηγών 
και των αδρανών μεταλλάξεων δεν έχουν 
ακόμη καθορισθεί με ακρίβεια. 

Οι σωματικές μεταλλάξεις των κι-
νασών των πρωτεϊνών

Η γονιδιακή οικογένεια των κινασών 

των πρωτεϊνών επελέγη για τη μελέτη μας, 
επειδή οι κινάσες αυτές εμπλέκονται συχνά 
στην καρκινογένεση1 και επειδή οι αναστο-
λείς των μεταλλαγμένων κινασών έχουν 
πρόσφατα επιδείξει σημαντική αποτελε-
σματικότητα στη θεραπεία του καρκίνου3. 
Επιπλέον, οι κωδικοποιούσες αλληλουχί-
ες των κινασών των πρωτεϊνών αποτελούν 
ένα μεγαλύτερο μέρος του καρκινικού 
γονιδιώματος απ’ ότι αρχικά είχε υπολο-
γισθεί. Δείγματα (n=5.210) που περιλάμ-
βαναν όγκους του μαστού, του πνεύμονα, 
του εντέρου, του στομάχου, του νεφρού, 
της ωοθήκης, του όρχεως, μελανώματα, 
γλοιώματα και οξεία λεμφοβλαστική λευ-
χαιμία μελετήθηκαν για σωματικές μεταλ-
λάξεις στα κωδικοποιούντα εξόνια και στα 
splice junctions 518 γονιδίων που κωδι-
κοποιούν κινάσες πρωτεϊνών4, συνολικά 
274Mb του καρκινικού γονιδιώματος. Από 
τους 210 όγκους που μελετήθηκαν, οι 169 
ήταν πρωτοπαθείς, 2 ήταν πρώιμες καλλι-
έργειες και 39 ήταν αθάνατες σειρές καρ-
κινικών κυττάρων. Βρέθηκαν χίλιες επτά 
μετάλλαξεις (http://www.sanger.ac.uk/
genetics/CGP/Studies/). Από αυτές, οι 921 
ήταν απλές αντικαταστάσεις βάσεων, οι 78 
ήταν μικρές παρεμβολές ή απαλείψεις και 
8 ήταν σύνθετες αλλαγές, συνήθως διπλές 
αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων. Μεταξύ 
των απλών αντικαταστάσεων των βάσε-
ων, οι 620 κωδικοποιούσαν μεταβολές 
missense, οι 54 κωδικοποιούσαν μεταβο-
λές nonsense, οι 28 βρίσκονταν σε υψηλά 
διατηρημένες θέσεις των splice junctions 
και οι 219 ήταν συνώνυμες (σιωπηλές) 
μεταλλάξεις. Περίπου το ένα τρίτο από 
αυτές τις μεταλλάξεις ήταν ήδη γνωστές5-8. 

H επίπτωση των σωματικών μεταλ-
λάξεων 

Αν και υπάρχουν ήδη αρκετά στοιχεία 
σχετικά με την επίπτωση των σωματικών 
αναδιευθετήσεων και των μεταβολών στον 
αριθμό των αντιγράφων στο γονιδίωμα 
ανθρώπινων όγκων (χάρη σε μελέτες που 
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χρησιμοποίησαν την κρυογενετική και τον 
συγκριτικό γονιδιακό υβριδισμό), τα δεδο-
μένα σχετικά με την επίπτωση των σημεια-
κών σωματικών μεταλλάξεων παρέμεναν 
περιορισμένα πριν από αυτή τη μελέ-
τη5,6,8-10. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέ-
της δείχνουν ότι ο αριθμός των σημειακών 
μεταλλάξεων ποικίλει τόσο μεταξύ των 
διαφόρων τύπων καρκίνου, όσο και στα 
πλαίσια του ίδιου τύπου. Εβδομήντα τρεις 
από τους 210 τύπους καρκίνου δεν εμφά-
νισαν καμία μετάλλαξη, ενώ άλλοι εμφά-
νισαν σημαντικό αριθμό μεταλλάξεων. Η 
υψηλότερη επίπτωση μεταλλάξεων εμφα-
νίσθηκε σε 2 γλοιώματα που υποτροπία-
σαν μετά από θεραπεία με τεμοζολαμίδη, 
έναν παράγοντα που είναι γνωστός για τις 
μεταλλαξιογόνες δράσεις του7,11,12. Ορι-
σμένα μελανώματα και ορισμένοι πνευ-
μονικοί όγκοι εμφάνισαν επίσης σημαντικό 
αριθμό μεταλλάξεων που ίσως οφείλο-
νται στο ιστορικό έκθεσης σε υπεριώδη 
ακτινοβολία και καπνό, αντίστοιχα. Ανω-
μαλίες στην επιδιόρθωση του DNA επη-
ρέασαν επίσης τον αριθμό των σωματικών 
μεταστάσεων. Πέντε όγκοι με ελλειμματικό 
μηχανισμό επιδιόρθωσης των σφαλμάτων 
του DNA, γεγονός που οδηγεί σε μικρο-
δορυφορική αστάθεια, εμφάνισαν υψη-
λή επίπτωση αντικαταστάσεων βάσεων και 
μικρών προσθηκών ή ελλειμμάτων στο 
DNA. Ορισμένοι όγκοι χωρίς προηγούμε-
νη θεραπεία, έλλειμμα στους επιδιορθω-
τικούς μηχανισμούς του DNA ή έκθεση σε 
τοξικούς παράγοντες, εμφάνισαν επίσης 
πολλές μεταλλάξεις. Εξαιρουμένων των 
όγκων με γνωστό έλλειμμα στους επιδιορ-
θωτικούς μηχανισμούς του DNA ή με έκθε-
ση σε θεραπευτικές ουσίες, εμφανίσθηκαν 
διαφορές στη συνολική επίπτωση μεταλ-
λάξεων μεταξύ των διαφόρων τύπων καρ-
κίνου. Μεταξύ των πρωτοπαθών όγκων, 
ο καρκίνος του πνεύμονα εμφάνισε την 
υψηλότερη επίπτωση σωματικών μεταλ-
λάξεων, ενώ ακολούθησαν ο καρκίνος 
του στομάχου, των ωοθηκών, του παχέ-
ος εντέρου και του νεφρού. Αντίστροφα, ο 
καρκίνος του όρχεος, ο καρκινοειδής του 
πνεύμονα και οι περισσότεροι όγκοι του 
μαστού εμφάνισαν πολύ μικρότερο αριθ-
μό μεταλλάξεων. 

Οι όγκοι με τις περισσότερες μεταλλάξεις 
κατά κανόνα προέρχονταν από επιθήλια 
με υψηλό ρυθμό κυτταρικής ανακύκλω-
σης και υψηλό βαθμό έκθεσης σε τοξικούς 
παράγοντες (π.χ. πνεύμονας, στομάχι, παχύ 
έντερο). Ωστόσο, ίσως άλλοι, άγνωστοι 
παράγοντες να επηρεάζουν το παραπάνω 
φαινόμενο. Για παράδειγμα, η επίπτωση 
μεταλλάξεων στους όγκους των ωοθη-

κών βρέθηκε υψηλότερη από αυτή στους 
όγκους του εντέρου. Οι περισσότεροι όγκοι 
των ωοθηκών θεωρείται ότι προέρχονται 
από εξειδικευμένα κύτταρα του περιτονα-
ϊκού περιβλήματος των ωοθηκών (ή από 
ωοθηκικές κύστεις που προέρχονται από 
αυτά τα κύτταρα). Γι’ αυτά τα κύτταρα δεν 
υπάρχουν γνωστοί τοξικοί περιβαλλοντικοί 
παράγοντες και δεν θεωρούνται επιθήλια 
ταχείας ανακύκλωσης. 

Υπογραφές σωματικών μεταλλά-
ξεων

Ο μεγάλος αριθμός σωματικών μεταλ-
λάξεων που βρέθηκαν στη μελέτη επέ-
τρεψε τη σύγκριση των «υπογραφών 
μετάλλαξης» μεταξύ των όγκων. Οι υπο-
γραφές αυτές μπορεί να φέρουν το ίχνος 
προηγούμενων μεταλλαξιογόνων εκθέσε-
ων ή ελλειμμάτων επιδιόρθωσης του DNA. 
Συνεπώς, μπορεί να παρέχουν σημαντι-
κά στοιχεία που αφορούν στην αιτιολογία 
των όγκων. Στο παρελθόν, οι υπογραφές 
από οδηγές μεταλλάξεις σε γνωστά ογκο-
γονίδια, ιδιαίτερα στο TP53 (http://www-
p53.iarc.fr/index.html), έδωσαν πολλές 
πληροφορίες. Ωστόσο, τα σχετικά συμπε-
ράσματα επηρεάστηκαν μοιραία από τη 
βιολογική επιλογή, η οποία παραμορφώ-
νει το πρότυπο που σχηματίζουν οι υποκεί-
μενες μεταλλακτικές διαδικασίες. Αντίθετα, 
από τη συστηματική μελέτη των σωματι-
κών μεταλλάξεων, οι περισσότερες σωμα-
τικές μεταλλάξεις φαίνεται ότι είναι αδρανείς 
και άρα δεν επηρεάζονται από τη βιολογι-
κή επιλογή. 

Οι «υπογραφές μετάλλαξης» διέφεραν 
μεταξύ των διαφόρων όγκων. Στους καρ-
κίνους του πνεύμονα, στα μελανώματα 
και στα γλοιοβλαστώματα, οι υπογραφές 
αυτές ίσως αντανακλούν το ιστορικό έκθε-
σης στον καπνό, στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία και στη χημειοθεραπεία, αντίστοιχα6,7. 
Ωστόσο, η παθογένεση άλλων «υπογρα-
φών» παραμένει άγνωστη. Για παράδειγ-
μα, δείξαμε παλαιότερα ότι μια υποομάδα 
όγκων του μαστού εμφανίζει μια ασυνή-
θη «υπογραφή μετάλλαξης», που χαρα-
κτηρίζεται από αντιμεταθέσεις C:G.G:C, οι 
οποίες συμβαίνουν στα πλαίσια μιας ορι-
σμένης αλληλουχίας, στα δινουκλεοτίδια 
TpC/GpA5. 

Με βάση την παρούσα μελέτη, δείχνου-
με ότι μεταβολές τύπου C:G.G:C είναι επί-
σης ενισχυμένες στα δινουκλεοτίδια TpC/
GpA σε όγκους του πνεύμονα, των ωοθη-
κών κ.ά. Αυτό υποδηλώνει ότι η υποκεί-
μενη μεταλλακτική διαδικασία είναι ίσως 
περισσότερο διαδεδομένη απ’ ότι πιστεύα-
με παλαιότερα. 

Η επίπτωση των οδηγών και των 
αδρανών μεταλλάξεων

H μελέτη της αλληλουχίας των κωδι-
κοποιούντων εξονίων 518 κινασών έδειξε 
921 σωματικές μεταλλάξεις (αντικαταστά-
σεις βάσεων). Οι μεταλλάξεις ονομάστη-
καν είτε μη συνώνυμες (nonsynonymous, 
αλλαγή ενός αμινοξέος), είτε συνώνυμες 
(synonymous, καμία αλλαγή αμινοξέος). 
Για να μελετήσουμε τον αριθμό των οδη-
γών και των αδρανών μεταλλάξεων, εξε-
τάσαμε το λόγο μη συνώνυμες/συνώνυμες 
μεταλλάξεις σε σύγκριση με αυτή που θα 
περίμενε κανείς λόγω τύχης13,14. Η υπό-
θεση πίσω από αυτή την ανάλυση ήταν 
ότι η βιολογική επιλογή ασκείται κυρί-
ως στις μη συνώνυμες μεταλλάξεις, επει-
δή αυτές μπορούν να μεταβάλουν τη 
δομή και τη λειτουργικότητα των πρωτε-
ϊνών. Αντίθετα, οι συνώνυμες μεταλλά-
ξεις είναι συνήθως βιολογικά σιωπηλές 
και άρα δεν μπορούν να γίνουν αντικείμε-
νο επιλογής. Συνεπώς, ένας υψηλότερος 
λόγος μη συνώνυμες/συνώνυμες μεταλλά-
ξεις σε σύγκριση με αυτόν που θα προέ-
κυπτε τυχαία, δείχνει θετική επιλογή (πίεση 
επιλογής), καθώς επίσης είναι δηλωτικός 
της παρουσίας οδηγών μεταλλάξεων. Ένας 
χαμηλότερος λόγος μη συνώνυμες/συνώ-
νυμες μεταλλάξεις σε σύγκριση με αυτόν 
που θα προέκυπτε τυχαία δείχνει αρνητική 
επιλογή. Αυτή η προσέγγιση έχει χρησιμο-
ποιηθεί ευρύτατα σε μελέτες επιλογής κατά 
τη διάρκεια της εξέλιξης15. Η πίεση επιλο-
γής όλων των 921 μεταλλάξεων (αντικατα-
στάσεις βάσεων) ήταν 1.29 (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης, 1.10–1.51). Αυτό δείχνει 
μια υπέρβαση των μη συνώνυμων μεταλ-
λάξεων σε σύγκριση με τις αναμενόμενες, 
γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία 
οδηγών μεταλλάξεων στο σύνολο. Έντε-
κα από τις 921 μεταλλάξεις θα μπορούσαν 
να ενοχοποιούνται με βάση τις παλαιότε-
ρες γνώσεις μας στην ανάπτυξη των μελε-
τηθέντων όγκων16,17. Πάντως, η αφαίρεση 
αυτών των μεταλλάξεων ελάχιστα μεί-
ωσε την πίεση επιλογής στο 1.28. Συνε-
πώς, οι περισσότερες οδηγές μεταλλάξεις 
που ανιχνεύθηκαν δεν ήταν προηγουμέ-
νως γνωστές για τη συμμετοχή τους στην 
καρκινογένεση. 

Χαρακτηριστικά των οδηγών με-
ταλλάξεων

Για να κατανοηθεί καλύτερα η φύση 
των οδηγών μεταλλάξεων στις κινάσες 
των πρωτεϊνών, εξετάσαμε πώς η πίεση 
επιλογής ποικίλει μεταξύ διαφορετικών 
υποομάδων των μεταλλάξεων. Δεν υπήρ-
χε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
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μεταλλάξεων mis-sense (1.27), nonsense 
(1.58) και splice site (1.23), καθώς επίσης 
και μεταξύ ιστολογικών ομάδων του καρκί-
νου. Ωστόσο, η πίεση επιλογής ήταν μικρό-
τερη σε όγκους με ελλειμματικό μηχανισμό 
επιδιόρθωσης του DNA (πίεση επιλογής 
1.08) σε σύγκριση με τους καρκίνους 
χωρίς αυτή την ιδιαιτερότητα. Πολλές από 
τις ενεργοποιούσες μεταλλάξεις σε γονί-
δια των κινασών των πρωτεϊνών που συμ-
μετέχουν στην καρκινογένεση βρίσκονται 
στην περιοχή των κινασών (kinase domain) 
(http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/
cosmic/). Ωστόσο, η πίεση επιλογής ήταν 
ελάχιστα μόνο υψηλότερη (1.40) μεταξύ 
μεταλλάξεων των περιοχών των κινασών 
σε σύγκριση με τις εξωτερικές μεταλλάξεις 
(1.23). Οι μεταλλάξεις μέσα στην αγκύλη P 
και στα τμήματα ενεργοποίησης (activation 
segments) των περιοχών των κινασών, 
όπου συχνά εντοπίζονται ενεργοποιούσες 
μεταλλάξεις στον καρκίνο, έδειξε μια πίεση 
επιλογής της τάξης του 1.75. Συνολικά, η 
ανάλυση έδειξε ότι αν και μπορεί η πίεση 
επιλογής να είναι μεγαλύτερη για τις μεταλ-
λάξεις των περιοχών των κινασών, πολλές 
από τις οδηγές μεταλλάξεις δεν βρίσκονται 
στις περιοχές των κινασών. Υπήρχαν διαφο-
ρές στην πίεση επιλογής μεταξύ των δέκα 
υποομάδων των κινασών των πρωτεϊνών, 
με την υψηλότερη πίεση να αφορά στην 
εξαρτώμενη από την καλμοντουλίνη κινά-
ση (1.59). Αυτό σημαίνει ότι και οι άλλες 
υποομάδες συνεισφέρουν στην εμφάνιση 
του καρκίνου. 

Δυνητικά ογκογονίδια κινασών των 
πρωτεϊνών 

Για να διευκρινισθεί περαιτέρω ποιες 
κινάσες φέρουν συνήθως τις περισσότε-
ρες οδηγές μεταλλάξεις, τα 518 γονίδια 
κατατάχθηκαν σύμφωνα με την πιθανότητα 
που έχει το καθένα να φέρει τουλάχιστον 
μια οδηγό μετάλλαξη. Είναι αξιοσημείω-
το ότι το γονίδιο που βρίσκεται στην κορυ-
φή αυτής της στατιστικής κατάταξης είναι το 
Titin (TTN), το οποίο φέρει 63 μη συνώνυ-
μες και 13 συνώνυμες μεταλλάξεις. H πίε-
ση επιλογής που σχετίζεται με το TTN είναι 
μόνο 2.04 συγκρινόμενη με 8.36 και 7.16 
για τα γονίδια BRAF και STK11, αντίστοι-
χα και περίπου το ήμισυ των μη συνώ-
νυμων μεταλλάξεων στο TTN φαίνεται 
ότι είναι αδρανείς. Το TTN είναι το μεγα-
λύτερο πεπτίδιο που κωδικοποιείται στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα18 και έχει μελετηθεί 
εντατικά σαν συστατικό του μηχανισμού 
της μυϊκής σύσπασης. Ωστόσο, εκφράζεται 
σε πολλά είδη κυττάρων και διαθέτει και 
άλλες λειτουργίες συμβατές με έναν πιθα-

νό ρόλο του στην καρκινογένεση19–21. Ο 
ρόλος του TTN σαν ογκογονίδιο παραμένει 
προς το παρόν μια μαθηματική πρόβλεψη 
και θα πρέπει να επαληθευτεί με βιολο-
γική έρευνα. Πολλά από τα γονίδια που 
βρίσκονται ψηλά στη στατιστική κατάτα-
ξη έχουν προηγουμένως ενοχοποιηθεί στα 
πλαίσια της καρκινογένεσης. Μερικά από 
αυτά τα γονίδια μπορεί να ενεργοποιού-
νται από τις σωματικές τους μεταλλάξεις και 

να δρουν σαν κυρίαρχα ογκογονίδια, για 
παράδειγμα τα NTRK3 και ITK, που ενερ-
γοποιούνται λόγω αναδιευθέτησης στον 
εκκριτικό καρκίνο του μαστού και στο λέμ-
φωμα από Τ-λεμφοκύτταρα, αντίστοιχα 
(http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/
Census/). Άλλα φαίνεται ότι αδρανοποι-
ούνται και λειτουργούν σαν υπολειμμα-
τικά ογκογονίδια, συμπεριλαμβανομένου 
του ATM, οι μεταλλάξεις του οποίου στα 
αρχέγονα κύτταρα προδιαθέτουν στην ατα-
ξία τηλεαγγειεκτασία22 και στον καρκίνο 
του μαστού23, του TGFBR2, οι σωματικές 
μεταλλάξεις του οποίου βρίσκονται συχνά 
σε καρκίνους που σχετίζονται με ελλείμ-
ματα επιδιόρθωσης του DNA24 και του 
BMPR1A, οι αδρανοποιούσες μεταλλάξεις 
του οποίου στα αρχέγονα κύτταρα προκα-
λούν πολυποδίαση του εντέρου25. Κάθε 
ένα από αυτά τα τρία γονίδια έχει τουλά-
χιστον μία σωματική μετάλλαξη nonsense 
στο μελετηθέν υλικό. 

Ωστόσο, τα περισσότερα από τα γονίδια 
με πιθανές οδηγούς μεταλλάξεις δεν έχουν 
προηγουμένως συσχετιστεί με την καρκι-
νογένεση. Αρκετές μεταλλάξεις που εντο-
πίστηκαν σε συντηρημένες λειτουργικές 
περιοχές, αποτελούν πιθανές υποψήφιες 
οδηγές μεταλλάξεις. Η συσσώρευση των 

μεταλλάξεων σε πολλά γονίδια ενοχοποιεί 
το μονοπάτι JNK για την καρκινογένεση. Οι 
μεταλλάξεις στο μονοπάτι JNK είναι πιθα-
νότατα υπεύθυνες για ένα μέρος των μηχα-
νισμών της καρκινογένεσης. 

Για να μελετήσουμε την κατανομή 
των μεταλλαγμένων γονιδίων σε σχέση 
με τα βιολογικά μονοπάτια, συγκρίναμε 
μια ομάδα γονιδίων με υψηλή πιθανό-
τητα να φέρουν τουλάχιστον μία οδηγό 
μετάλλαξη με ένα σύνθετο σύνολο στοι-
χείων σχετικών με τα βιολογικά μονοπά-
τια. Εξετάστηκαν εννιακόσια τριάντα επτά 
μονοπάτια που περιέχουν διαφορετικούς 
συνδυασμούς από κινάσες πρωτεϊνών. Το 
μονοπάτι μεταγωγής σήματος FGF (http://
www.pantherdb.org/) έδειξε τον υψηλότε-
ρο εμπλουτισμό με κινάσες που περιέχουν 
μη συνώνυμες μεταλλάξεις. Μεταξύ των 
γονιδίων αυτού του μονοπατιού προηγού-
μενες βιολογικές και γενετικές πληροφορί-
ες δείχνουν ότι οι υποδοχείς των αυξητικών 
παραγόντων των ινοβλαστών εμφανίζουν 
αρκετές πιθανές οδηγές μεταστάσεις. 

Συμπέρασμα
Αυτή η ευρείας κλίμακας μελέτη αλλη-

λουχίας έδειξε ότι η επίπτωση και οι υπο-
γραφές των σωματικών μεταστάσεων στους 
ανθρώπινους όγκους ποικίλουν πολύ. 
Είναι πιθανό ότι το πλήρες φάσμα των 
προτύπων των σωματικών μεταλλάξεων 
δεν πρόκειται να καταστεί σαφές πριν ανα-
λυθούν χιλιάδες δείγματα όγκων, με πολ-
λές δεκάδες μεταλλάξεων ο καθένας. Για 
μερικούς όγκους αυτό μπορεί να απαι-
τεί μελέτη της αλληλουχίας εκατοντάδων 
μεγαβάσεων. 

Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες θα προ-
σφέρουν στο μέλλον μια καθαρότερη εικό-
να των μεταλλακτικών διαδικασιών πίσω 
από το σχηματισμό κάθε όγκου. 

Tα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
δείχνουν ότι οι περισσότερες σωματικές 
μεταστάσεις είναι αδρανείς μεταλλάξεις. 
Ωστόσο, προσέφεραν επίσης σημαντικές 
πληροφορίες για τον αριθμό των γονιδίων 
που εμπλέκονται στην καρκινογένεση. 

Περίπου 120 από τα 518 μελετηθέντα 
γονίδια υπολογίζεται ότι φέρουν μία οδηγό 
μετάλλαξη και συνεπώς δρουν σαν ογκο-
γονίδια -ένας αριθμός μεγαλύτερος απ’ 
ό,τι πιστευόταν. Παρόμοια συμπεράσμα-
τα προέκυψαν και από άλλες πρόσφατες 
εργασίες. Συνεπώς, οι συστηματικές μελέ-
τες αλληλουχίας μεγάλου αριθμού όγκων 
αναμένεται να αποκαλύψει πολλές πλη-
ροφορίες σχετικές με την καρκινογένεση, 
παρέχοντας νέες δυνατότητες για μοριακή 
διάγνωση και θεραπεία. 



Σημειώσεις του μεταφραστή

Splice junctions: Πρόκειται για τα σημεία 
της αλληλουχίας του DNA όπου αφαιρεί-
ται το μεταγραφικά «άχρηστο» τμήμα του 
DNA κατά τη διαδικασία της σύνθεσης των 
πρωτεϊνών στους ανώτερους οργανισμούς. 

Μεταλλάξεις missense: Οι μεταλλάξεις 
που οδηγούν στη μεταβολή ενός αμινοξέ-
ος στην κωδικοποιημένη πρωτεΐνη.

Μεταλλάξεις nonsense: Οι μεταλλάξεις 
που οδηγούν σε πρόωρο τερματισμό της 
μετάφρασης και άρα σε πρωτεΐνη με μορι-
ακό έλλειμμα. 
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