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Προστασία από καρκινογένεση

Tα Τ-oligo ελαττώνουν την καρκινογένεση 

30
Θεραπεία καρκίνου;

Απόπτωση καρκινικών κυττάρων

Διαλύτης                              T-oligo

28

UVB

Κύτταρα 
ΜΜ-αΝ

Όγκοι την 17 ημέρα
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Τελομεράση

• Προσθέτει αλληλουχίες TTAGGG στις 
άκρες των τελομερών.
 
• Τα περισσότερα σωματικά κύτταρα δεν 
εκφράζουν την τελομεράση και έτσι χάνουν 
από το μήκος των τελομερών τους με κάθε 
κυτταρική διαίρεση. 

• Με αυτήν αποφεύγουν τη γήρανση (στα-
μάτημα πολλαπλασιασμού) τα καρκινικά 
κύτταρα.

• Η έκφραση της σε ινοβλάστες αναστρέ-
φει τη γήρανση και τους κάνει να πολλα-
πλασιάζονται (χωρίς εμφάνιση καρκινικού 
φαινότυπου)
Η δυσκετατίνη (ένα μέλος του συμπλόκου 
της τελομεράσης) φέρει μετάλλαξη στα άτο-
μα με συγγενή δυσκεράτωση (dyskeratosis 
congenita: ↓ καρκίνου – γήρανσης)
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Η σημασία των τελομερών

•   κύριος στόχος για βλάβη του DNA

•   ξεκινούν σήματα-απαντήσεις στη βλά-
βη

•   η ελάττωση του μήκους τους οδηγεί 
σε γήρανση

•   το άνοιγμα της ουράς …TTAGGG… προ-
καλεί αντίδραση SOS στο ανθρώπινο 
δέρμα με συνεπεία:

•   Μελανογένεση
•   Διόρθωση DNA
•   Απόπτωση
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Τ-ολιγονουκλεοτιδια 

προκαλούν αντιδράσεις 
διόρθωσης βλάβης του DNA 

Θεραπευτικές εφαρμογές

• μαύρισμα (sunless tanning)
• πρόληψη δερματικού καρκίνου
• θεραπεία δερματικού καρκίνου
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καρκίνος

γήρανση
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	 Κωνσταντίνος	Χ.	Μπασιούκας
	 Επίκουρος	Καθηγητής	Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας	Πανεπιστημίου	Ιωαννίνων

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα από τα πιο σημαντικά γνωστικά αντικείμενα στο χώρο της διαρκώς εξελισσό-

μενης Δερματολογίας. 

Ο συγγραφέας παραθέτει διεξοδικά τις βασικές αλλά και τις πλέον σύγχρονες απόψεις από εκτεταμένη διεθνή βιβλι-

ογραφία, καθώς και την προσωπική του εμπειρία σε αυτό το πεδίο. Ακολουθώντας την κλασική δομή περιγραφής 

των διαφόρων μορφών της εξωγενούς δερματίτιδας (επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, 

διαφορική διάγνωση, αντιμετώπιση) και συμπληρώνοντας το κείμενο με 318 εικόνες και επιπλέον 7 σχέδια και 

47 πίνακες, προσφέρει στον αναγνώστη μια πλούσια πηγή άντλησης γνώσης σε αυτό το αντικείμενο. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην περιγραφή των δερματικών δοκιμασιών (patch tests και άλλων) με τις οποίες τεκμηριώνεται η διάγνωση των δερματιτίδων 

εξ επαφής, καθώς και στα φύλλα οδηγιών των αλλεργιογόνων της στάνταρ Ευρωπαϊκής σειράς (handouts), τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για 

τους ασθενείς αλλά και τους γιατρούς. Σκοπός αυτού του πονήματος είναι αφενός να δώσει τη θεωρητική βάση αυτών των παθήσεων στους 

Δερματολόγους, τους Αλλεργιολόγους, τους Ιατρούς Εργασίας, τους Γενικούς Ιατρούς, τους Παιδιάτρους τους ιατρούς των άλλων συναφών 

ειδικοτήτων ως και τους φοιτητές και αφετέρου να ωθήσει τους πλέον ειδικούς από αυτούς να εφαρμόσουν τις μεθόδους των δερματικών δοκι-

μασιών, σε πρακτικό αλλά και ερευνητικό επίπεδο, για την επίλυση καθημερινών διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων, με στόχο την καλύτερη 

ποιότητα ζωής των πασχόντων αλλά και την εξύψωση γενικότερα της Δερματολογίας σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο.

Εξωγενής	δερματίτις	-	Δερματίτις	εξ	επαφής

 Β ΙΒΛ ΙΟΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΗ

Πληροφ.: Εκδόσεις Καυκάς
Τηλ.: 210 6777590
Tιμή: 60€
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