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US Mortality, 2006

• 1. Heart Diseases 631,636 26.0

• 2. Cancer 559,888 23.1

• 3. Cerebrovascular diseases 137,119 5.7

• 4. Chronic lower respiratory diseases 124,583     5.1

• 5. Accidents (unintentional injuries) 121,599 5.0

• 6. Diabetes mellitus 72,449 3.0

• 7. Alzheimer disease 72,432 3.0

• 8. Influenza & pneumonia 56,326 2.3

Rank Cause of Death No. of 
deaths

% of all 
deaths



Lifetime Probability of Developing 
Cancer, Men, 2003-2005

Site Risk

All sites† 1 in 2
Prostate 1 in 6
Lung and bronchus 1 in 13
Colon and rectum 1 in 18
Urinary bladder 1 in 27
Melanoma 1 in 39
Kidney 1 in 57
Leukemia 1 in 67
Oral Cavity 1 in 72
Stomach 1 in 90



Lifetime Probability of Developing 
Cancer, Women, US, 2003-2005

Site Risk

All sites† 1 in 3
Breast 1 in 8
Lung & bronchus 1 in 16
Colon & rectum 1 in 20
Uterine corpus 1 in 40
Urinary bladder 1 in 84
Melanoma 1 in 58
Ovary 1 in 72
Pancreas 1 in 75
Uterine cervix 1 in 145 



Στις μέρες μας, τα χρήματα που
δίνονται στις ανεπτυγμένες χώρες
για πρόληψη, θεραπεία και έρευνα
για την αντιμετώπιση του καρκίνου
είναι περισσότερα από ό,τι για
οποιαδήποτε άλλη πάθηση του

ανθρώπου, με εξαίρεση το κόστος
αντιμετώπισης ψυχολογικών και

νευρικών διαταραχών



Τι είναι καρκίνος;

Κατηγορία παθήσεων στην οποία ομάδα κυττάρων
επιδεικνύει

1. Ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό (uncontrolled 
proliferation), δηλαδή ανεξέλεγκτη κυτταρική αύξηση και

διαίρεση

2. ∆ιήθηση (Invasion), δηλαδή εισδοχή και καταστροφή
γειτονικών ιστών

3. Μετάσταση (metastasis), δηλαδή εξάπλωση σε άλλες
θέσεις του σώματος μέσω του λεμφικού συστήματος ή της

κυκλοφορίας του αίματος



Ορολογία
• Νεοπλασία (neoplasm): Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κυττάρων

Κακοήθης νεοπλασία = καρκίνος

Καλοήθης νεοπλασία = όγκος ο οποίος σταματά να αυξάνεται από μόνος
του, δηλ. δεν επιδεικνύει διήθηση και μετάσταση

• Όγκος = (συμπαγής) μάζα κυττάρων, αποτέλεσμα της νεοπλασίας

Υπάρχουν και νεοπλασίες που δεν σχηματίζουν όγκους (Λευχαιμίες)

• Προκαρκινικός όγκος = όγκος που δεν έχει ικανότητα διήθησης και
μετάστασης αλλά μπορεί να αποκτήσει εάν δεν αντιμετωπιστεί



Ορολογία

Περίπου το 90% των καρκίνων του ανθρώπου είναι καρκινώματα
(δηλ. επιθηλιακής προέλευσης)

Καρκίνοι (κακοήθεις νεοπλασίες) οι οποίοι ξεκινούν από επιθηλιακά
κύτταρα ονομάζονται καρκινώματα (carcinomas)

Kακοήθεις νεοπλασίες οι οποίες ξεκινούν από μυικά κύτταρα ή κύτταρα
συνδετικού ιστού ονομάζονται σαρκώματα (sarcomas)

Άλλα είδη καρκίνων περιλαμβάνουν τις λευχαιμίες (leukemias) και του
καρκίνους του νευρικού συστήματος

Παράλληλη ορολογία υπάρχει και για τους καλοήθεις όγκους, π.χ.

Αδένωμα: καλοήθης όγκος από επιθηλιακά κύτταρα

Χόνδρωμα: καλοήθης όγκος από συνδετικό ιστό



Κλωνογενής προέλευση του καρκίνου

∆ημιουργείται από ένα κύτταρο το οποίο έχει υποστεί βλάβες οι οποίες
κληρονομούνται στα θυγατρικά κύτταρα και τους επιτρέπουν να πολλαπλασιάζονται

συνεχώς

Οι βλάβες αυτές είναι γονιδιακές μεταλλάξεις ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες οι
οποίες επιτρέπουν στο καρκινικό κύτταρο να ξεπεράσει τους μηχανισμούς ελέγχου

της κυτταρικής αύξησης και πολλαπλασιασμού

9 22 9q+ Ph

Παράδειγμα: Χρωμοσωμική
μετατόπιση μεταξύ των

χρωμοσωμάτων 9 και 22 είναι
υπεύθυνη για τη χρόνια μυελογενή
λευχαιμία. Το μικρότερο από τα δύο
ανώμαλα χρωμοσώματα ονομάζεται

χρωμόσωμα Philadelphia



∆ιαδοχικές γενετικές βλάβες οδηγούν σε
καρκινογένεση

Η εξέλιξη ενός καρκινικού
κλώνου.  Κάθε βλάβη αυξάνει
την ικανότητα του κυττάρου να

πολλαπλασιάζεται.



Για να δημιουργηθούν καρκινικά κύτταρα
πρέπει να υπερνικηθούν δύο «φραγμοί»

φυσιολογικά κύτταρα κύτταρα που θα εξελιχθούν
σε καρκινικά

φραγμοί ενάντια στην
καρκινική εξαλλαγή

Αθανατοποίηση
(Immortalisation)

Μεταμόρφωση
(Transformation)



Φυσιολογικά, τα κύτταρα σταματούν να πολλαπλασιάζονται μετά από
συγκεκριμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (π.χ. 25-50 διαιρέσεις για

ινοβλάστες του ανθρώπου)

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «αναπαραγωγική γήρανση» και προστατεύει
από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό σωματικών κυττάρων με γενετικές βλάβες

Τα καρκινικά κύτταρα είναι «αθανατοποιημένα» (immortalised) δηλ. 
μπορούν να διαιρούνται «επ’ άπειρον»

1. Αθανατοποίηση



2. Μεταμόρφωση

Φυσιολογικά, τα κύτταρα αποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα τα
οποία ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό τους (για παράδειγμα σταματούν

να διαιρούνται όταν έρθουν σε επαφή με γειτονικά κύτταρα) 

Επίσης, χρειάζονται σήματα από άλλα κύτταρα του ίδιου ιστού για να
επιβιώσουν

Τα καρκινικά κύτταρα είναι «μεταμορφωμένα» (tranformed) δηλ. δεν
αποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα από γειτονικά κύτταρα

Επιπλέον, εγκαταλείπουν τον φυσιολογικό τους ιστό (διήθηση)

Επιζούν και πολλαπλασιάζονται σε ξένες θέσεις (μετάσταση)



Ποιες γενετικές βλάβες
απαιτούνται για καρκινογένεση;

Γενετικές βλάβες σε «κρίσιμα» (cancer-
critical) γονίδια

• Πρωτο-ογκογονίδια (proto-oncogenes)

• Ογκοκατασταλτικά γονίδια (tumour
suppressor genes)



Πρωτο-ογκογονίδια

Γονίδια των οποίων ενίσχυση της ενεργότητας (gain of function) οδηγεί
σε καρκινογένεση (π.χ. ras, myc, Abl)

Ο φυσιολογικός ρόλος των πρωτο-ογκογονιδίων είναι να επάγουν τον
κυτταρικό πολλαπλασιασμό

Οι υπερενεργές μορφές τους ονομάζονται ογκογονίδια (oncogenes)

Μετατροπή των πρωτο-ογκογονιδίων σε ογκογονίδια επάγει ανεξέλεγκτο
κυτταρικό πολλαπλασιασμό

Abnormal 
proliferation



Μηχανισμοί ενεργοποίησης πρωτο-
ογκογονιδίων

ras mutations Overexpression of 
Myc protein

Abl activation

Ενσωμάτωση στο γονιδίωμα
ιικών αλληλουχιών (enhancers)

οι οποίες προκαλούν
υπερέκφραση κυτταρικών

γονιδίων



Ογκοκατασταλτικά γονίδια
Γονίδια των οποίων απώλεια της ενεργότητας (loss of function) οδηγεί

σε καρκινογένεση(π.χ. Rb, p53, BRCA1, APC, p16)
Στόχος τους είναι το σταμάτημα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού όταν

αυτό υπαγορεύεται από εσωτερικά/ εξωτερικά ερεθίσματα ή η
επαγωγή προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωσης) όταν ο

έλεγχος του κυτταρικού πολλαπλασιασμού διαταραχθεί

Απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων επιτρέπει ανεξέλεγκτο
κυτταρικό πολλαπλασιασμό

Abnormal 
proliferation



Μηχανισμοί απενεργοποίησης
ογκοκατασταλτικών γονιδίων

Απαιτείται απενεργοποίηση και των δύο αλληλομόρφων

Συνήθως κληρονομείται μετάλλαξη στο ένα αλληλόμορφο και
απενεργοποιείται το δεύτερο με σημειακή μετάλλαξη ή με έλλειψη μέρους ή

όλου του χρωμοσώματος

Possible ways of eleiminating normal Rb gene



Μηχανισμοί απενεργοποίησης
ογκοκατασταλτικών γονιδίων

Απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών από ιικές πρωτεΐνες

cell proliferation blocked
cell proliferation activated by 

HPV proteins E6 and E7



• Απαιτούνται περισσότερες από μία γενετικές
βλάβες

• Οι βλάβες αυτές συμβαίνουν σταδιακά
(πολυσταδιακή φύση της καρκινογένεσης)

Πόσες γενετικές βλάβες
απαιτούνται για καρκινογένεση;



• Οι βλάβες αυτές δεν είναι αυστηρά καθορισμένες αλλά
γενετικές βλάβες σε κάποιο(α) γονίδιο(α) δύνανται να
εμφανίζονται συχνότερα σε ορισμένα είδη καρκίνων

Είδη καρκίνων συσχετίζονται με ιδιαίτερο
φάσμα γενετικών βλαβών

Παράδειγμα:

• Μεταλλάξεις στο K-ras συσχετίζονται με καρκίνο του παχέος
εντέρου

• Βλάβες στο Rb με καρκίνο του ρετινοβλαστώματος

• Μεταλλάξεις στο BRCA1 με καρκίνο του μαστού

Όμως: Μεταλλάξεις στο p53 παρουσιάζονται στο 50% των
νεοπλασιών στον άνθρωπο



Αλληλουχία γενετικών βλαβών κατά τη
δημιουργία καρκινώματος του παχέος

εντέρου

normal 
epithelium

hyperproliferative
epithelium adenoma carcinoma

Genetic 
alteration

Loss of 
APC

Loss of 
p53

Activation (mutation) 
of K-Ras

Loss of other tumour
suppressors?

• APC (Adenomatous Polyposis Coli): ογκοκατασταλτικό γονίδιο, η APC εμποδίζει τον
ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό

• p53: ογκοκατασταλτικό γονίδιο, η P53 εμποδίζει τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό
πολλαπλασιασμό ή/και οδηγεί σε απόπτωση

• Ras: οικογένεια πρωτο-ογκογονιδίων, οι πρωτεΐνες Ras επάγουν κυτταρικό
πολλαπλασιασμό



Μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε τον

καρκίνο;



Aντιμετώπιση του καρκίνου

1. Πρόληψη

2. Πρόγνωση

3.Έγκαιρη διάγνωση

4. Αποτελεσματική θεραπεία



Tobacco Use in the US, 1900-2005
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Πρόληψη του καρκίνου
• Είναι γνωστή η σχέση μεταξύ επιδημιολογικών (περιβαλλοντικών)

παραγόντων και προδιάθεσης σε ορισμένες μορφές καρκίνου

Παραδείγματα:

• Το κάπνισμα προδιαθέτει σε καρκίνο του αναπνευστικού
συστήματος (κυρίως των πνευμόνων)

• Μεγάλη κατανάλωση κόκκινου κρέατος/ διοξινών προδιαθέτει σε
καρκίνο του παχέος εντέρου

• Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία προδιαθέτει σε εμφάνιση
καρκίνου του δέρματος

• Ορισμένες ικές μολύνσεις προδιαθέτουν σε καρκινογένεση
(HPV, hepatitis viruses, κ.ά.)



Αντιμετώπιση του καρκίνου: 
Πρόληψη

Περιορίζοντας την έκθεση μας σε παράγοντες που
προδιαθέτουν σε καρκινογένεση μπορούμε να
μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου

• Όχι κάπνισμα!

• Τρώτε λαχανικά!

• Όχι ηλιοθεραπεία χωρίς
αντιηλιακό!



• Μολύνσεις από συγκεκριμένα στελέχη ιών (ογκογόνοι ιοί) 
προδιαθέτουν σε εμφάνιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου

Παραδείγματα ογκογόνων ιών

•Ιός της Ηπατίτιδας Β.  Προδιαθέτει σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

• Ιός του θηλώματος (HPV). Προδιαθέτει σε καρκίνο του γενετικού
συστήματος (ενδομητρίου και ωοθηκών)

• Ιός Epstein-Barr (EBV). Προδιαθέτει σε ρινοφαρυγγικό καρκίνο

• Ιός HHV8.  Προκαλεί σάρκωμα Caposi

Ογκογόνοι Ιοί



Μηχανισμοί ογκογένεσης από Ιούς

Άμεσοι:

Οι ογκογόνοι ιοί ενσωματώνουν το γενετικό τους υλικό
στο DNA του κυττάρου ξενιστή (EBV, HPV, HHV8)

• Ιικά ογκογονίδια εκφράζονται και προκαλούν
αλλοιώσεις στο κύτταρο

• Κυτταρικά πρωτο-ογκογονίδια υπερεκφράζονται και
προκαλούν αλλοιώσεις στο κύτταρο

Έμμεσοι:

Οι ογκογόνοι ιοί εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα
του οργανισμού και προκαλούν φλεγμονές (Ιός

Ηπατίτιδας Β)

• Οι φλεγμονές διευκολύνουν την ογκογένεση από άλλα
αίτια



• Προφυλακτικά εμβόλια έχουν αναπτυχθεί ώστε να εμποδίσουν
μόλυνση του ανθρώπου από ογκογόνους ιούς

Από τον Οκτώβριο του 2007 δύο εμβόλια κατά των ιών HPV 16 και
18 διατίθενται στην αγορά (Gardasil και Cervarix)

Ο εμβολιασμός προστατεύει έναντι της μόλυνσης από τον ιό, δεν
αντιμετωπίζει ήδη υπάρχουσα μόλυνση (Εμποδίζει την πρόσδεση του

ιού στο κύτταρο ξενιστή). Τα δύο αυτά στελέχη του HPV μεταδίδονται
σεξουαλικά και ο εμβολιασμός πραγματοποιείται σε νεαρά άτομα πριν

αυτά ενεργοποιηθούν σεξουαλικά (από 16 ετών). 

Πρόληψη του καρκίνου: Εμβολιασμός
έναντι ογκογόνων ιών



Aντιμετώπιση του καρκίνου

1. Πρόληψη

2. Πρόγνωση

3.Έγκαιρη διάγνωση

4. Αποτελεσματική θεραπεία



Πρόγνωση επικινδυνότητας εμφάνισης
καρκίνου

• Γενετικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό τέτοιων μεταλλάξεων
μας βοηθούν να εντοπίσουμε άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης

κληρονομούμενων μορφών καρκίνου

• Συγκεκριμένες μεταλλάξεις ογκο-κατασταλτικών γονιδίων
προδιαθέτουν σε εμφάνιση κληρονομούμενων μορφών καρκίνου

• Τα άτομα αυτά παρακολουθούνται συστηματικά για έγκαιρη
διάγνωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μορφών

καρκίνου



Πρόγνωση επικινδυνότητας εμφάνισης
καρκίνου

Commercially available for
clinical specimens

Colon, uterine, small bowel, 
stomach, urinary tract

MLH1, MSH2, MSH6, 
PMS1, PMS2

Commercially available for
clinical specimens

Breast, ovarian, pancreaticBRCA1, BRCA2
AvailabilityCancer typesGene

Απαιτούνται:

• Εντοπισμός γονιδίων μεταλλάξεις των οποίων συνδέονται με
συγκεκριμένο είδος καρκίνου

• Εξεύρεση θέσεων συχνών μεταλλάξεων “mutation hot spots”
στα γονίδια αυτά



Aντιμετώπιση του καρκίνου

1. Πρόληψη

2. Πρόγνωση

3.Έγκαιρη διάγνωση

4. Αποτελεσματική θεραπεία



Έγκαιρη διάγνωση

Καρκινικοί δείκτες, για παράδειγμα Prostate 
Specific Antigen, PSA (καρκίνος του προστάτη)

Test ελέγχου όπως test pap (καρκίνος του
ενδομητρίου)

• Κλινικά test για όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση
(αιματολογικά, X rays, αξονικοί τομογράφοι, κ.ά)



Aντιμετώπιση του καρκίνου

1. Πρόληψη

2. Πρόγνωση

3.Έγκαιρη διάγνωση

4. Αποτελεσματική θεραπεία



Μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου:

1. Χειρουργική αφαίρεση όγκου

2. Θανάτωση των καρκινικών κυττάρων με ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία
(αντικαρκινικά φάρμακα)

• Στις μέρες μας οι ασθενείς γενικά ζουν περισσότερο (καλύτερη κλινική
πρόγνωση, δηλ. μεγαλύτερη πιθανότητα 5-ετούς επιβίωσης) και με

καλύτερη ποιότητα ζωής (λιγότερες παρενέργειες) από ό,τι πριν είκοσι
χρόνια

• Σε μεγάλο ποσοστό (πάνω από 90%) οι χρόνιες μυελογενείς λευχαιμίες
(Chronic Myelogenic Leykemias, CML) θεραπεύονται

Αντιμετώπιση του καρκίνου



Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουμε επιτύχει
σημαντικά βήματα στην πρόληψη, πρόγνωση, 

έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη θεραπεία διαφόρων
μορφών καρκίνου

Αποτέλεσμα:

Μείωση των θανάτων από καρκίνο στις
ανεπτυγμένες χώρες

Μεγαλύτερη επιβίωση ασθενών και με καλύτερη
ποιότητα ζωής



Change in US Death Rates from 
1991 to 2006
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Μπορούμε να νικήσουμε
τον καρκίνο;



Pharmaceutical 
companies

Novel diagnostic and 
prognostic  kits

Novel drugs

Scientific Research

Understanding the processes of 
carcinogenesis

Inventing novel ways to kill 
cancer cells

Medical treatment

Better treating protocols 

Improved patient survival and 
quality of life

Treating cancerTreating cancer



Καρκινική θεραπεία: Το παρόν
Οι καταξιωμένες μέθοδοι καρκινικής θεραπείας (χημειοθεραπεία, 
ακτινοθεραπεία) θανατώνουν τα καρκινικά κύτταρα συνήθως μέσω:

1. Επαγωγής χρωμοσωμικών βλαβών (π.χ. ιονίζουσα ακτινοβολία
(IR), cisplatin) 

2. Παρεμπόδισης της αντιγραφής του DNA (π.χ. Aphidicolin, 5-
Fluoro-uracil, 5FU)

3. Παρεμπόδισης της κυτταρικής διαίρεσης (taxol, vinblastin)

Οι παραπάνω μέθοδοι θανατώνουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα
διότι:

1. Τα φυσιολογικά (μη καρκινικά) κύτταρα διαθέτουν περισσότερους
μηχανισμούς προστασίας από χρωμοσωμικές βλάβες

2,3. Τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται (αντιγράφουν και
διαιρούν το γενετικό τους υλικό) συνεχώς. Αντίθετα, η πλειονότητα

των φυσιολογικών κυττάρων του ενήλικα οργανισμού είναι
διαφοροποιημένα και δεν πολλαπλασιάζονται



Αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας

normal cell

tumour cell
TUMOUR 

REGRESSION

OR

Side-effects

Resistance



Καρκινική θεραπεία: Το παρόν

• Οι καταξιωμένες μέθοδοι καρκινικής θεραπείας επηρεάζουν και
φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού και προκαλούν παρενέργειες

(side-effects) όπως ναυτία, τριχόπτωση, πόνοι

• Οι καρκίνοι μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα (resistance) 
στη θεραπεία με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητα

αυτής



Ανθεκτικότητα των καρκινικών
κυττάρων στη χημειοθεραπεία

• Ανθεκτικότητα στη χημειοθεραπεία (drug resistance) συχνά συνδέεται
με γονιδιακή επέκταση (gene amplification) του γονιδίου Mdr1 

(multidrug resistance 1) στα καρκινικά κύτταρα

• Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί για μια μεμβρανική πρωτεΐνη-μεταφορέα
(transport protein) με ενεργότητα ΑΤPase η οποία μεταφέρει λιπόφιλες

ενώσεις (όπως είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη
χημειοθεραπεία) από το εσωτερικό στο εξωτερικό του κυττάρου

• Υπερπαραγωγή της πρωτεΐνης MDR1 οδηγεί στην απομάκρυνση των
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο εξωτερικό του κυττάρου ώστε αυτά
να τα μην μπορούν να δράσουν (δηλ. ο όγκος αναπτύσσει ανθεκτικότητα

στη χημειοθεραπεία)



Καλύτερη γνώση της βιολογίας του καρκίνου δύναται
να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών

θεραπειών οι οποίες θα στοχεύουν ειδικά τα
καρκινικά κύτταρα και θα περιορίζουν το φαινόμενο

της ανθεκτικότητας στα φάρμακα

Καρκινική θεραπεία: Το μέλλον



Ένα παράδειγμα δημιουργίας σύγχρονου
φαρμάκου είναι το Gleevec το οποίο
χρησιμοποιείται στη θεραπεία της
χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας με

επιτυχία πάνω από 90% για ασθενείς
στα αρχικά στάδια της νόσου



9 22 9q+ Ph

Χρωμοσωμική μετατόπιση μεταξύ των
χρωμοσωμάτων 9 και 22 είναι

υπεύθυνη για τη χρόνια μυελογενή
λευχαιμία (CML)

Αυτή η χρωμοσωμική μετατόπιση
μετατρέπει το πρωτο-ογκογονίδιο Abl

σε ογκογονίδιο

ABL: Κυτταροπλασματική κινάση
Τυροσίνης



Η ABL είναι κυτταροπλασματική κινάση Τυροσίνης

Η πρωτεΐνη BCR-ABL είναι υπερενεργή διότι η δράση της
δεν ρυθμίζεται όπως πρέπει

Η BCR-ABL επάγει συνεχή πολλαπλασιασμό των
αιματοποιητικών κυττάρων στο μυελό των οστών και οδηγεί

σε ανάπτυξη λευχαιμίας



To Gleevec δένεται στη θέση πρόσδεσης του ATP, 
εμποδίζει την καταλυτική ενεργότητα της BCR-ABL 

στα καρκινικά κύτταρα και σταματά τη χρόνια
μυελογενή λευχαιμία

Αναστολή της δράσης της ABL από το Gleevec στα
φυσιολογικά κύτταρα δεν εμφανίζει ιδιαίτερα

προβλήματα



Το Gleevec είναι παράδειγμα στοχευμένης
αντιμετώπισης συγκεκριμένου γονιδίου των καρκινικών

κυττάρων

Λιγότερες παρενέργειες και πολύ αποτελεσματικό

TIME- Gleevec: the golden bullet 
to fight cancer

Κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου θα οδηγήσει
στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών καρκινικών
φαρμάκων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων!!



Molecular Biology of The Cell, 

Alberts et al, 4th Ed,

Chapter 23




