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Οι βασικές μεμβράνες αποτελούν εξειδικευμένες δομές της εξωκυττάριας 

ουσίας του συνδετικού ιστού, οι οποίες συμμετέχουν σε φυσιολογικές 

βιολογικές λειτουργίες και παθολογικές καταστάσεις. Οι γνώσεις για τις 

βασικές μεμβράνες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σαν 

αποτέλεσμα της απομόνωσης και του χαρακτηρισμού πολλών ειδικών 

συστατικών των μεμβρανών, καθώς και της αποσαφήνισης της υπερμοριακής 

οργάνωσης και των αλληλεπιδράσεων τους. Πολλές λειτουργίες των μεμβρα-

νών, όπως η υπερδιήθηση, η δομική υποστήριξη, η διαμερισματοποίηση και η 

κυτταρική σύνδεση έχουν μελετηθεί σε έκταση, ενώ οι επιδράσεις των 

μεμβρανών στην κυτταρική συμπεριφορά βρίσκονται υπό διερεύνηση.  

Ο ρόλος των βασικών μεμβρανών στον καρκίνο αποτελεί αντικείμενο 

συνεχούς και συστηματικής έρευνας, καθώς η διήθηση των παρακείμενων 

ιστών από τα καρκινικά κύτταρα και οι μεταστάσεις σε απομακρυσμένους 

ιστούς και όργανα προϋποθέτουν τη διάβαση βασικών μεμβρανών, οι οποίες, 

σε φυσιολογικές συνθήκες, είναι αδιαπέραστες από τα κύτταρα. Έτσι, οι 

μεταβολές των βασικών μεμβρανών στη νεοπλασματική εξαλλαγή, έχουν 

εκτιμηθεί στη διάγνωση και στην πρόβλεψη της βιολογικής συμπεριφοράς 

προκαρκινικών βλαβών και κακοήθων όγκων. Στο βλεννογόνο του στόματος, 

οι μεταβολές της βασικής μεμβράνης στις προκαρκινικές βλάβες και στο 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είτε έχουν μελετηθεί σε μικρό αριθμό περιπτώ-

σεων, είτε τα ευρήματα παρουσιάζονται ως αποσπασματικές παρατηρήσεις, 

χωρίς στατιστική ανάλυση. 

Στο πρώτο κεφάλαιο του γενικού μέρους της εργασίας αυτής, γίνεται ευρεία 

ανασκόπηση των πρόσφατων γνώσεων για τις φυσιολογικές βασικές μεμβρά-

νες. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η συμμετοχή των βασικών μεμβρα-

νών στα θεμελιώδη στοιχεία της παθοβιολογίας του καρκίνου, δηλαδή τη 

διήθηση και τη μετάσταση, καθώς και η συμβολή της ανοσοϊστοχημείας στη 

μελέτη των βασικών μεμβρανών στη νεοπλασία. Το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρε-

ται στις μελέτες της βασικής μεμβράνης στις υπερπλαστικές και δυσπλαστικές 

βλάβες και στον καρκίνο του στόματος.  

Στο ειδικό μέρος, παρουσιάζεται το υλικό, η μεθοδολογία και τα αποτελέσ-

ματα της διατριβής και, τέλος, συζητούνται τα ευρήματα. Σε χωριστά παραρ-

τήματα βρίσκονται τα σχέδια, οι πίνακες αποτελεσμάτων και στατιστικής 

ανάλυσης, καθώς και οι μικροσκοπικές εικόνες. 

Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και όλους όσους 

συνέβαλαν στην υλοποίηση της διατριβής. Ιδιαίτερα ευχαριστώ: 

 Τον κ. Άγγελο Π. Αγγελόπουλο, Καθηγητή και Πρόεδρο του Οδοντιατρικού 

Τμήματος, για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του. 
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ρωτή Καθηγητή του Οδοντιατρικού Τμήματος, για την πολύπλευρη και 
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 Τον πατέρα μου, Δρ. Ιωάννη Ν. Τόσιο, ιατρό παθολογοανατόμο, για την 

ηθική και υλική στήριξη, και τη συμμετοχή του στην καταγραφή των ιστο-

λογικών ευρημάτων της μελέτης. 

 Τον Δρ. Νικηφόρο Καπράνο, ιατρό παθολογοανατόμο, με την εποπτεία και 

τις υποδείξεις του οποίου έγινε η ανοσοϊστοχημική χρώση και η αξιολόγηση 

των ανοσοϊστοχημικών ευρημάτων, στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Ινστιτούτου «Η Υγεία». Επίσης, τον 

διευθυντή του εργαστηρίου, Δρ. Βασίλειο Τσακρακλίδη, ιατρό παθολογανα-

τόμο, ο οποίος διέθεσε την τεχνική υποδομή του εργαστηρίου. 

 Τον κ. Αθανάσιο Βασίλα, οδοντίατρο προσθετολόγο, για την εποικοδομητι-

κή κριτική και την απόδοση των σχεδίων.  

 Την κ. Λουκία Χανά, φιλόλογο, για την επιμέλεια του κειμένου.  

 Τον κ. Παναγιώτη Αναστασόπουλο, ιατρό, για τη στατιστική ανάλυση και 
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και συμπαράστασή τους. 

 

Η εκπόνηση της διατριβής έγινε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών. 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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Α .  ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  

1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η βασική μεμβράνη (basement membrane, basal membrane) είναι ένα συνεχές 

στρώμα εξωκυττάριας ουσίας με ιδιαίτερη δομή και εξειδικευμένες βιολογικές 

λειτουργίες.
1-5 

Έρχεται σε επαφή με μέρος πολωμένων κυττάρων, όπως τα 

επιθηλιακά (εκτός των ηπατοκυττάρων), μεσοθηλιακά και ενδοθηλιακά, ή 

περιβάλλει τα μυϊκά κύτταρα, τα αγγειακά περικύτταρα, τα λιποκύτταρα και τα 

κύτταρα του Schwann του ελύτρου των νεύρων στο περιφερικό νευρικό 

σύστημα.
2,6-9

 Γενικά, οι βασικές μεμβράνες παρεμβάλλονται μεταξύ κυττάρων 

και συνδετικού ιστού, αλλά σε περιπτώσεις όπως τα νεφρικά σπειράματα και οι 

πνευμονικές κυψελίδες, περιβάλλονται πλήρως από κύτταρα, επιθηλιακά και 

ενδοθηλιακά.
7,8

 Δομές που παρουσιάζουν ομοιότητες με τις βασικές μεμβράνες 

όσον αφορά τη μορφολογία και τη σύστασή τους, εντοπίζονται στο συνδετικό 

ιστό,
10

 ενώ ακανόνιστες, τμηματικές εναποθέσεις υλικού βασικής μεμβράνης 

παρατηρούνται στην επιφάνεια μεσεγχυματικών κυττάρων, όπως οι μυοϊνοβ-

λάστες.
11

 Βασικές μεμβράνες αναγνωρίζονται σε όλα τα σπονδυλωτά και 

ασπόνδυλα όντα, με εξαίρεση τους σπόγγους.
6
 

Η βασική μεμβράνη συνίσταται από ειδικά συστατικά, όπως το κολλαγόνο 

τύπου IV, η λαμινίνη, ορισμένες πρωτεογλυκάνες, το νιδογόνο ή εντακτίνη και 

το κολλαγόνο τύπου VII, αλλά περιέχει και συστατικά όπως η φιμπρονεκτίνη, 

η πρωτεΐνη SPARC και το κολλαγόνο τύπου V. Η βασική μεμβράνη είναι το 

περισσότερο μελετημένο εξωκυττάριο υπόστρωμα, καθώς σχετίζεται με 

κρίσιμες φυσιολογικές λειτουργίες και παθολογικές καταστάσεις. 

2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Μικροσκοπική εικόνα 

Στο οπτικό μικροσκόπιο, η βασική μεμβράνη δεν είναι ορατή με τις συνήθεις 

χρώσεις, επειδή το πάχος της (κατά μέσο όρο 0,05μm) είναι πολύ μικρότερο 

από τη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου.
2,4

 Διακρίνεται, όμως, με 

ιστοχημικές τεχνικές, οι οποίες επέτρεψαν την αρχική αναγνώριση και μελέτη 

των συστατικών της βασικής μεμβράνης.
12

 Έτσι, με τη χρώση υπεριωδικού 

οξέος-αντιδραστηρίου Schiff (PAS) αποκαλύπτεται μία λεπτή και συνεχής 

πορφυρή γραμμή στο όριο παρεγχύματος και υποστρώματος, η οποία αντιστοι-

χεί στις υδατανθρακικές ομάδες γλυκοπρωτεϊνών και πρωτεογλυκανών της 

βασικής μεμβράνης.
13

 Η χρώση PAS χρησιμοποιείται συχνά στην ανάλυση των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών των βασικών μεμβρανών, δεν είναι όμως 
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«ειδική», καθώς αντιδρά και με υδατάνθρακες μακρομορίων που δε συμμετέ-

χουν στη δομή της βασικής μεμβράνης. 

Με τεχνικές εμπότισης αργύρου (silver-methenamine, Gordon-Sweet, Jones, 

Gomori, κλπ), αναγνωρίζονται λεπτές, αργυρόφιλες ίνες κολλαγόνου τύπου III 

(δικτυωτές ίνες ή ίνες δικτύου), που βρίσκονται σε ένα τμήμα της μεμβράνης, 

τον ινοδικτυωτό υμένα. Εμποτίσεις αργύρου, χωρίς να είναι ειδικές για τη 

βασική μεμβράνη, έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως στη μελέτη νεοπλασμάτων 

των αγγείων, του ήπατος και του λεμφικού ιστού.
11

 

2.2 Υπερμικροσκοπική εικόνα 

Οι βασικές μεμβράνες έχουν ιδιαίτερη δομή και υπερμοριακή οργάνωση. Η 

μορφολογία τους στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΗΜ) εξαρτάται 

άμεσα από την τεχνική παρασκευής και τις μεθόδους χρώσης.
2,8

 Συγκεκριμένα, 

η συμβατική μονιμοποίηση με αλδεΰδες και η χρώση με οξικό ουρανύλιο και 

κιτρικό μόλυβδο δείχνει τις περισσότερες βασικές μεμβράνες να αποτελούνται 

από δύο, τουλάχιστον, υμένες: το διαυγή υμένα (lamina lucida, lamina rara), 

που εμφανίζει χαμηλή πυκνότητα στο ΗΜ και έρχεται σε επαφή με τα 

παρεγχυματικά κύτταρα και τον πυκνό ή σκοτεινό υμένα (lamina densa), που 

εμφανίζει υψηλή πυκνότητα στο ΗΜ και βρίσκεται προς το συνδετικό ιστό.
2-

4,8,13
 Επιπλέον, στην επιφάνεια επαφής μερικών βασικών μεμβρανών με το 

συνδετικό ιστό του υποστρώματος, βρίσκεται ο ινοδικτυωτός ή δικτυωτός 

υμένας ή σκοτεινός υποϋμένας (pars fibroreticularis, reticular layer, sublamina 

densa). Ο ινοδικτυωτός υμένας υπάρχει στα καλυπτικά επιθήλια του δέρματος 

και των βλεννογόνων, το κροσσωτό επιθήλιο της τραχείας και των βρόγχων 

και τα αδενικά επιθήλια του μαστού και του προστάτη.
3,4,11

 

Με κατιονισμένο ερυθρό του ρουθενίου, εμφανίζεται σκοτεινός ο υμένας 

που βρίσκεται σε επαφή με τα κύτταρα και διαυγής ο υμένας που εφάπτεται με 

το συνδετικό ιστό.
8
 Το τετροξείδιο του οσμίου δίνει χαμηλή πυκνότητα σε όλη 

τη μεμβράνη. 

Οι περισσότερες βασικές μεμβράνες εμφανίζουν ένα διαυγή και έναν πυκνό 

υμένα. Μερικές παρουσιάζουν μόνον πυκνό υμένα σε άμεση επαφή με τα 

παρεγχυματικά κύτταρα, όπως οι μεμβράνες της κάψας του φακού, του 

Descemet (κάτω από το ενδοθήλιο του κερατοειδούς), του Reichert (στο 

τοίχωμα του λεκιθικού σάκου των τρωκτικών), της επιδιδυμίδας και των 

σπερματοφόρων σωληναρίων.
5,8

 Κάποιες, παρουσιάζουν έναν παχύ πυκνό 

υμένα 80nm μεταξύ δύο λεπτότερων διαυγών υμένων 40nm, όπως οι ώριμες 

μεμβράνες των νεφρικών σπειραμάτων και των πνευμονικών κυψελίδων.
8
 Οι 

υμένες αυτών των μεμβρανών προσδιορίζονται τοπογραφικά σαν εσωτερικός 

διαυγής (προς τα παρεγχυματικά κύτταρα), μέσος πυκνός και εξωτερικός 

διαυγής
2,3

 (προς το συνδετικό ιστό).  
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Γενικά, το πάχος της μεμβράνης ποικίλλει ανάλογα με τον ιστό και το ζωικό 

είδος.
8
 Οι μεμβράνες των περισσότερων ιστών είναι λεπτές, με πάχος μικρότε-

ρο από 0,1μm, υπάρχουν όμως και «παχιές» μεμβράνες 7μm, όπως οι μεμβρά-

νες του Reichert και της κάψας του φακού.
5,8

 Αυτές οι μεμβράνες φαίνονται και 

στο οπτικό μικροσκόπιο, σαν ένα «διαφορετικό» στρώμα εξωκυττάριας ουσίας 

μεταξύ των παρεγχυματικών κυττάρων και του συνδετικού ιστού.
2
 Αν και 

συνήθως ο σκοτεινός και ο διαυγής υμένας είναι ισοπαχείς, περίπου 40-60nm,
8
 

σε μερικές μεμβράνες ο σκοτεινός υμένας είναι περίπου διπλάσιος σε πάχος 

από το διαυγή.
4
 

Η διάκριση υμένων στις βασικές μεμβράνες δεν αντιπροσωπεύει περιοχές 

με δομικές ή λειτουργικές διαφορές, καθώς μεμβράνες που υφίστανται 

επεξεργασία με την τεχνική της κρυομονιμοποίησης (cryofixation) και εν 

ψυχρώ αντικατάστασης ή ξήρανσης (freeze substitution, freeze drying), δεν 

εμφανίζουν διαυγή υμένα, παρόλο που έχουν κοινά μορφολογικά χαρακτηρισ-

τικά και αντιγονικότητα με τις συμβατικά μονιμοποιημένες μεμβράνες.
5
 Αυτή η 

τεχνική διατηρεί τη μορφολογία των βασικών μεμβρανών στην αρχική τους 

κατάσταση και προκαλεί λιγότερες αλλοιώσεις από τις συνήθεις μεθόδους που 

μετουσιώνουν, αφυδατώνουν, απομακρύνουν και διαταράσσουν τα μακρομό-

ρια των βασικών μεμβρανών, κυρίως τις πρωτεογλυκάνες. Πιθανώς ο διαυγής 

υμένας προκύπτει από τεχνικό σφάλμα (artifact) στη μονιμοποίηση.
4,5,14

 

Κατά τους Leblond και Inoue
4
 και Chan και συν.

5
 οι βασικές μεμβράνες 

παρουσιάζουν ένα τρισδιάστατο δίκτυο ακανόνιστων λεπτών νηματίων, μέσου 

πάχους 3,4-5nm, τις χορδές (cords) ή ταινίες (strands), που διαπλέκονται 

σχηματίζοντας πολυγωνικές δομές. Οι χορδές που διασχίζουν την περιοχή που 

αντιστοιχεί τοπογραφικά στη διαυγή στιβάδα, προσφύονται με το ένα άκρο στο 

βασικό τμήμα της κυτταρικής μεμβράνης των παρεγχυματικών κυττάρων και 

συνεχίζονται στο άλλο με τις χορδές της σκοτεινής στιβάδας. Στη σκοτεινή 

στιβάδα οι χορδές είναι πυκνά διευθετημένες και καταλήγουν σε ινίδια 

αγκυροβολίας του ινοδικτυωτού υμένα. Οι χορδές αποτελούνται από μεμονω-

μένα ινίδια μέσου πάχους 1,5-3nm, ή φαίνονται πως συνέχονται με τέτοια 

ινίδια. Μερικά από τα ινίδια σχηματίζουν στην επιφάνεια των χορδών ευθείες ή 

τεθλασμένες δομές από δύο παράλληλες γραμμές με μέσο εύρος 4,5nm, τις 

διπλές γραμμές (double tracks). Μεταξύ των δύο γραμμών και ανά διαστήματα 

4nm, εκτείνονται βραχείες προεξοχές, οι ακίδες (spikes), που φαίνονται σαν 

αθροίσματα από πολύ λεπτά ινίδια. 

Τα μεταξύ των χορδών διαστήματα, μέσου εύρους 8-15nm, είναι κενά ή 

περιέχουν λεπτό κοκκώδες υλικό. Σε ορισμένες μεμβράνες περιέχουν τα 

πεντοσώματα (pentosomes), δύο ελαφρώς ανισομεγέθη πεντάγωνα που 

συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με μία εγκάρσια ράβδο. Σε διατομές 

της μεμβράνης του Reichert, παρατηρούνται ραβδοειδείς σχηματισμοί, εύρους 

περίπου 10nm, με πενταγωνικό σχήμα και κεντρικό αυλό, οι οποίοι φέρονται 
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σχεδόν παράλληλα προς την επιφάνεια της μεμβράνης και ονομάζονται βασικοί 

σωληνίσκοι (basotubules). Στη μεμβράνη του Descemet εμφανίζονται δομές με 

εξαγωνικό σχήμα.
8
 

Ο δικτυωτός υμένας είναι πλούσιος σε ινίδια αγκυροβολίας, αποτελούμενα 

κυρίως από κολλαγόνο VII, και αποτελείται από προεκβολές της πυκνής 

στιβάδας, δικτυωτές ίνες, ή μικροϊνίδια.
4,13

 

3. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Ο όρος βασική μεμβράνη χρησιμοποιήθηκε, για πρώτη φορά, από τους Todd 

και Bowmann το 1857, για να χαρακτηρίσει τα υποστρώματα, στα οποία 

«στηρίζονται» τα παρεγχυματικά κύτταρα διάφορων ιστών.
7
 Αργότερα, έγινε, 

συνεπώς, αντιληπτό ότι οι δομές που φαίνονται στο οπτικό και στο ΗΜ δεν 

ταυτίζονται, καθώς η πρώτη συμπεριλαμβάνει συστατικά του παρακείμενου 

συνδετικού ιστού.
7
 

Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στη χρήση του όρου βασική μεμβράνη 

(basement membrane) αποκλειστικά για το οπτικό μικροσκόπιο, ενώ ο 

ταινιοειδής σχηματισμός που φαίνεται στο ΗΜ αποδόθηκε με τον όρο βασικός 

υμένας
8,13,15

 (basal lamina). Άλλοι ερευνητές ονόμασαν βασικό υμένα ή βασική 

μεμβράνη (basal lamina, basal membrane) ένα τμήμα της όλης δομής, τον 

πυκνό υμένα.
3,7

 Ανέκυψαν, όμως, αντιρρήσεις για την ορθότητα του όρου, 

καθώς το επίθετο βασική δεν αποδίδει τις μεμβράνες που περιβάλλουν κύτταρα 

(π.χ. μυϊκά, λιπώδη, κύτταρα Schwann), ενώ ο όρος μεμβράνη δημιουργεί 

σύγχυση με τις λιπιδιακές διπλοστιβάδες
7
 (π.χ. κυτταρική μεμβράνη). 

Τελευταία, τείνουν να καθιερωθούν οι όροι ζώνη βασικής μεμβράνης 

(basement membrane zone) στο οπτικό μικροσκόπιο και βασική μεμβράνη 

(basement membrane) στο ΗΜ,
8,16

 ενώ προτείνεται ο όρος εξωτερικός υμένας 

για τις βασικές μεμβράνες που περιβάλλουν κύτταρα.
17

 Στην παρούσα μελέτη 

διατηρείται ο καθιερωμένος όρος βασική μεμβράνη (basement membrane). 

4. ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Οι βασικές μεμβράνες αποτελούνται από διάφορα μακρομόρια που οργανώνον-

ται, μέσω ποικίλων αλληλεπιδράσεων, σε υπερμοριακά συμπλέγματα. Οι 

Martinez-Hernandez και Amenta
8
 διακρίνουν τα συστατικά των βασικών 

μεμβρανών σε ενδογενή (intrinsic) και εξωγενή (extrinsic). Τα ενδογενή 

συστατικά εντοπίζονται σε όλες τις μεμβράνες και συνθέτονται από τα 

παρεγχυματικά κύτταρα που έρχονται σε επαφή με αυτές. Αντίθετα, τα 

εξωγενή συστατικά ανιχνεύονται σε μερικές μόνο μεμβράνες, ιδιαίτερα σε 

εκείνες που έχουν έντονη διηθητική λειτουργία, και δεν εκκρίνονται από τα 

παρακείμενα παρεγχυματικά κύτταρα. Η διάκριση αυτή διατηρείται μόνο για 
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περιγραφικούς λόγους, καθώς έχει αποδειχτεί πως πολλά συστατικά των 

μεμβρανών προέρχονται από κύτταρα του συνδετικού ιστού και όχι από τα 

παρεγχυματικά κύτταρα που στηρίζονται στις μεμβράνες. 

Τα κύρια ενδογενή συστατικά των βασικών μεμβρανών είναι το κολλαγόνο 

τύπου IV (collagen type IV), η λαμινίνη (laminin), η πρωτεογλυκάνη θειικής 

ηπαράνης (heparan sulfate proteoglycan), το νιδογόνο ή εντακτίνη 

(nidogen/entactin) και το κολλαγόνο τύπου VII (collagen type VII). Άλλα 

συστατικά με περιορισμένη ιστική και κυτταρική παρουσία, τα ελάσσονα 

(minor) ή ιστοειδικά (tissue-specific), περιλαμβάνουν ισότυπους κολλαγόνου IV 

και λαμινίνης, αγκρίνη, επιλιγρίνη, κλπ. 

Στα εξωγενή συστατικά ανήκουν η φιμπρονεκτίνη ή ινονεκτίνη (fibronectin), 

η πρωτεΐνη ΒΜ-40 (οστεονεκτίνη ή SPARC) και το κολλαγόνο τύπου V (collagen 

type V). Υπάρχουν, επίσης, ακετυλοχολινεστεράση, παράγοντες του συμπλη-

ρώματος, ο παράγοντας von Willebrand και αρκετοί αυξητικοί παράγοντες
9
 

(π.χ. ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας-FGF, μεταλλάσσων αυξητικός 

παράγοντας-TGF, επιδερμιδικός αυξητικός παράγοντας-EGF, αυξητικός 

παράγοντας προερχόμενος από τις προσταγλανδίνες-PDGF). 

Η ανοσοϊστοχημεία συμβάλλει στη χαρτογράφηση των μακρομορίων των 

βασικών μεμβρανών και στην απεικόνιση της επιλεκτικής κατανομής ορισμέ-

νων συστατικών.
6
 Διαφορές στο είδος και στην κατανομή των συστατικών 

εμφανίζονται και στον ίδιο ιστό, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και τη 

λειτουργική εξειδίκευση.
9
 

4.1 Ενδογενή συστατικά 

Κολλαγόνο τύπου IV 

Το κολλαγόνο τύπου IV είναι ένα από τα κύρια συστατικά όλων των βασικών 

μεμβρανών. Περιγράφηκε από τον Kefalides
7
 και εντοπίζεται μόνον στις 

βασικές μεμβράνες και σε δομές που σχετίζονται με αυτές. Η περιεκτικότητα 

των διαφόρων μεμβρανών σε κολλαγόνο IV ποικίλλει. Για παράδειγμα, το 

κολλαγόνο IV συνιστά το 45% του ξηρού βάρους των βασικών μεμβρανών των 

νεφρικών σπειραμάτων, αλλά λείπει τελείως από το κεντρικό επιθήλιο του 

κερατοειδούς.
11

 Υπερμικροσκοπικά, επίτοποι κολλαγόνου IV κατανέμονται 

ομοιόμορφα και γραμμικά στον πυκνό υμένα, ενώ στο διαυγή υμένα εμφανί-

ζονται με τη μορφή ημιπεριοδικών συνδέσεων, μεταξύ της βασικής επιφάνειας 

των κυττάρων και του πυκνού υμένα.
8
 

Δομή 

Το κολλαγόνο IV αποτελείται από 6, τουλάχιστον, διαφορετικές α-

πολυπεπτιδικές αλυσίδες, τις κλασσικές α1(IV) και α2(IV) και τις καινούργιες 
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(novel) α3(IV), α4(IV), α5(IV) και α6(IV). Με βάση τις ομοιότητες της 

αλληλουχίας τους, οι αλυσίδες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (classes): της 

α1(IV) αλυσίδας, που περιλαμβάνει τις α1(IV), α3(IV) και α5(IV) και της 

α2(IV), που περιλαμβάνει τις α2(IV), α4(IV) και α6(IV).
18

 

Οι αλυσίδες συνδέονται κυρίως σε τριμερή, με διαφορετική στοιχειομετρία 

σε διάφορους ιστούς, και δημιουργούν υποκατηγορίες (subclasses) κολλαγόνου 

IV με διαφορετικό συνδυασμό αλυσίδων. Τα περισσότερα μόρια παρουσιάζουν 

την ετεροτριμερή σύσταση α1(IV)2α2(IV).
6
 

Η ανθρώπινη α1(IV) αλυσίδα αποτελείται από 1642 αμινοξέα και έχει 

μοριακό βάρος 185kd.
6
 Η α2(IV) έχει 1712 αμινοξέα και μοριακό βάρος 

170kd.
6
 Οι αλυσίδες διατάσσονται σε τριπλή έλικα, όπως σε όλους τους τύπους 

κολλαγόνου, και σχηματίζουν στο καρβοξυτελικό άκρο τη σφαιρική, μη-

ελικοειδή περιοχή NC1 (non-collagenous domain 1) και στο αμινοτελικό την 

7S περιοχή, όπου υπάρχουν μικρές, μη-ελικοειδείς αλληλουχίες Gly-X-Y και 

αρκετά πιθανά σημεία διασύνδεσης.
6,19,20

 Το μόριο περιγράφεται σχηματικά 

σαν ένα μπαστούνι του hockey (σχ. 1), μήκους 390nm, με μία κοντή λεπίδα στο 

άκρο 7S και μία σφαιρική λαβή στο NC1.
4
  

Στις α1(IV) και α2(IV) αλυσίδες, η 7S περιοχή και το υπόλοιπο τμήμα της 

ράβδου με δομή τριπλής έλικας, παρουσιάζει πολλές επαναλήψεις Gly-X-Y, με 

Y συνήθως υδροξυπρολίνη ή υδροξυλυσίνη.
6
 Στο ανθρώπινο κολλαγόνο IV 

υπάρχουν 21 διακοπές στην α1(IV) και 23-24 στην α2(IV) αλυσίδα, οι οποίες 

βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε αντίστοιχες θέσεις και σχηματίζουν 25-26 

συνολικά διακοπές της τριπλής έλικας.
6,20

 Πιστεύεται ότι αυτό το μη-

κολλαγονώδες τμήμα (NC2) είναι κυρίως υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη 

ευκαμψία του μορίου του κολλαγόνου IV συγκριτικά με τα διάμεσα κολλαγόνα 

και για τη μεγαλύτερη ευαισθησία του στην πρωτεολυτική διάσπαση.
6,8,21

  

Στις αλυσίδες υπάρχουν κυστεΐνες (Cys) που συμμετέχουν στο σχηματισμό 

ενδομοριακών και διαμοριακών δεσμών, κυρίως στις 7S και NC1 περιοχές, ενώ 

δύο Cys στην α2(IV) αλυσίδα σχηματίζουν επιπλέον μία αγκύλη (loop) 21-22 

αμινοξέων.
6,20

 Δισουλφιδικοί δεσμοί, μεταξύ Cys, δημιουργούν στη NC1 

περιοχή μία συμμετρική πτύχωση και τη διαιρούν σε δύο υποπεριοχές
6
 

(subdomains). 

Το κολλαγόνο IV διαφέρει από τα κολλαγόνα διάμεσου τύπου (Ι, II, ΙΙΙ) στα 

ακόλουθα:
2,11,19

 (α) παρουσιάζει διακοπές της αλληλουχίας Gly-X-Y και σε 

ορισμένες περιοχές αντικατάσταση της γλυκίνης από αλανίνη, (β) τα X και Y 

είναι κυρίως προλίνη ή 3-υδροξυπρολίνη, (γ) περιέχει μεγάλα ποσά 3-

υδροξυπρολίνης αντί της 4-υδροξυπρολίνης, που βρίσκεται σχεδόν αποκλειστι-

κά στα διάμεσα κολλαγόνα, (δ) η τριπλή έλικα περιέχει μία αγκύλη 21-22 

αμινοξέων, (ε) είναι πιο πλούσιο σε υδατανθρακικές αλυσίδες, (στ) δεν 

υφίσταται μετεκκριτική πρωτεολυτική αποκοπή μη-ελικοειδών αμινοτελικών 

και καρβοξυτελικών πεπτιδίων προκειμένου να σχηματιστεί η τριπλή έλικα 
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και, (ζ) είναι ανθεκτικό στην πρωτεολυτική δράση των διάμεσων κολλαγονα-

σών, αλλά διασπάται από τις κολλαγονάσες τύπου IV. 

Πολυμερισμός 

Το κολλαγόνο IV σχηματίζει δίκτυο με τον πολυμερισμό των μονομερών 

αλυσίδων σε ολιγομερή και πολυμερή.
19

 Οι προτεινόμενοι τρόποι σχηματισμού 

πολυμερών βασίζονται σε in vitro παρατηρήσεις (σχ. 1). Η αρχική σύνδεση 

αποδίδεται σε μη-πολικές επαφές, ενώ η σταθεροποίηση των ολιγομερών και 

πολυμερών γίνεται στα άκρα των μακρομορίων με δισουλφιδικούς δεσμούς.
6,19

 

Τα μονομερή ή πρωτομερή ενώνονται στις NC1 περιοχές ή «κεφαλή-με-

κεφαλή» (head-to-head) για να σχηματίσουν διμερή και στις 7S περιοχές ή 

«ουρά-με-ουρά» (tail-to-tail) για να σχηματίσουν τετραμερή.
22

 Τα διμερή 

σχηματίζονται συνήθως από τον ίδιο τύπο μορίων κολλαγόνου IV, ενώ στο 

σχηματισμό των τετραμερών συμμετέχουν όλοι οι ισότυποι. Γραμμικά διμερή 

σχηματίζονται με την ανάπτυξη δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ των αντίστοι-

χων Cys των NC1 περιοχών δύο μονομερών.
19

 Πιθανώς η σύνδεση επιφέρει 

αναδιάταξη δισουλφιδικών δεσμών στις δύο υποπεριοχές της NC1, ώστε να 

μεγιστοποιούνται οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και να σταθεροποιούνται τα 

διμερή.
4,6,20

 Οι 7S περιοχές τεσσάρων μονομερών μπορούν, διατασσόμενες 

εναλλάξ παράλληλα και αντιπαράλληλα, να σχηματίζουν τετραμερή με μορφή 

«αράχνης».
4,6,19,20

 Η αλληλεπίδραση γίνεται στην περιοχή CL2.
21

 Στην περιοχή 

CL2 αναπτύσσονται υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις που εμποδίζουν το σχημα-

τισμό μεγαλύτερων δομών και προσανατολίζουν κατάλληλα τις αντίστοιχες 

αλυσίδες, ώστε να σχηματιστούν δισουλφιδικοί δεσμοί μεταξύ Cys και ισχυρές 

διασυνδέσεις μεταξύ λυσινών ή υδροξυλυσινών.
6
 

Τα διμερή κολλαγόνου IV αλληλεπιδρούν, πιθανώς, πλάγια κατά μήκος του 

μορίου τους (side-by-side), σχηματίζοντας εκτεταμένα και ακανόνιστα 

πολυγωνικά δίκτυα.
19

 Πλάγιες συνδέσεις μπορεί επίσης να γίνουν μεταξύ δύο ή 

τριών μονομερών κολλαγόνου IV, με αποτέλεσμα το σχηματισμό διακλαδιζό-

μενων ταινιών ποικίλης διαμέτρου και μεγάλης ευκαμψίας.
19

 

Τα μονομερή και ολιγομερή του κολλαγόνου IV συνδυάζονται σε υπερμο-

ριακά αθροίσματα
6
 (aggregates). Η υπερμοριακή συγκρότηση του κολλαγόνου 

IV το καθιστά ουσιαστικά αδιάλυτο in situ και προσδίδει μικρή διαλυτότητα 

και μεγάλη μηχανική αντοχή στη μεμβράνη. Η μεγάλη ικανότητα του κολλα-

γόνου IV να διακλαδίζεται και να περιελίσσεται οφείλεται στην αρκετά 

εύκαμπτη δομή του μορίου, με τις ελικοειδείς περιοχές και τις ασυνέχειες.  

Στη βασική μεμβράνη του Reichert ο κορμός του δικτύου αποτελείται από 

ινίδια κολλαγόνου IV επάνω στα οποία συνδέονται άλλα συστατικά και 

σχηματίζονται οι χορδές.
4
 Το δίκτυο κολλαγόνου IV φαίνεται να αποτελείται 

από πλέγματα με σχήμα διαμαντιού, οι πλευρές των οποίων συνίστανται από 
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ινίδια μήκους 12,1nm κατά μέσο όρο, που μπορούν να διακριθούν σε λεπτά, 

μέτρια και παχιά. Πιθανώς, τα λεπτά ινίδια αποτελούνται από ένα μόριο 

κολλαγόνου IV, τα μέτρια ινίδια από δύο μόρια που συνδέονται πλάγια και τα 

παχιά ινίδια από τρία παράπλευρα μόρια ή ένα τετραμερές κολλαγόνου IV. Τα 

μόρια κολλαγόνου IV σχηματίζουν αγκύλες που παγιδεύουν και σταθεροποι-

ούν άλλα ινίδια.
19

 

Καινούργιες αλυσίδες 

Οι αλυσίδες α3(IV), α4(IV), α5(IV) και α6(IV) έχουν περιορισμένη ιστική 

κατανομή και συγκροτούν ισότυπους κολλαγόνου IV.
20

 Η α3(IV) αλυσίδα έχει 

εντοπιστεί στις βασικές μεμβράνες των νεφρών, των πνευμόνων, του οφθαλ-

μού και της νευρομυϊκής σύναψης και βρίσκεται πάντα μαζί με την α4(IV) 

αλυσίδα.
20,23

 Η NC1 περιοχή της α3(IV) αλυσίδας περιέχει το αυτοαντιγόνο του 

συνδρόμου Goodpasture
22

 (αντιγόνο Goodpasture), ενώ μεταβολές στις α3(IV) 

και α4(IV) αλυσίδες σχετίζονται με νοσολογικές καταστάσεις, όπως η 

αυτοσωματικώς υπολειπόμενη μορφή του συνδρόμου Alport.
24

 Επίσης, η 

α5(IV) αλυσίδα έχει εντοπιστεί μόνο στη σπειραματική νεφρική μεμβράνη και 

μεταβολές της σχετίζονται με τη Χ-σύνδετη μορφή του συνδρόμου Alport.
24,25

 

Ταυτόχρονες μεταβολές στις α5(IV) και α6(IV) αλυσίδες παρατηρούνται σε 

ασθενείς με αυτοσωματικώς υπολειπόμενο σύνδρομο Alport και διάχυτη 

ανάπτυξη λειομυωμάτων.
26

 

Λαμινίνη 

Οι λαμινίνες αποτελούν οικογένεια μεγάλων γλυκοπρωτεϊνών, με σημαντική 

συμμετοχή στις κυτταρικές λειτουργίες και την οργάνωση της εξωκυττάριας 

ουσίας. Είναι τα κύρια μη-κολλαγονώδη συστατικά όλων των βασικών 

μεμβρανών και οι πρώτες πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ουσίας που παράγονται 

κατά την εμβρυογένεση, αμέσως μετά τις πρώτες μιτωτικές διαιρέσεις του 

γονιμοποιημένου ωαρίου.
1,27,28

 

Η λαμινίνη απομονώθηκε από τους Timpl και συν.
29

 από τον EHS-όγκο (το 

σάρκωμα Engelbreth-Holm-Swarm αναπτύσσεται πειραματικά σε ποντικούς). 

Η EHS-λαμινίνη είναι η περισσότερο μελετημένη και θεωρείται σαν πρότυπη ή 

κλασσική.
20,27,28,30

 Έχουν επίσης περιγραφεί ισότυποι (isoforms) λαμινίνης που 

παρουσιάζουν εντοπισμένη και παροδική ιστική κατανομή.
19,28,31

 Αντιγονικοί 

καθοριστές λαμινίνης εντοπίζονται σε όλο το πάχος των μεμβρανών, κυρίως 

στο διαυγή υμένα.
1,8

 

Δομή 

Η EHS-λαμινίνη είναι μία εμβρυϊκή λαμινίνη μοριακού βάρους 900-

1000kd.
28,30

 Με την τεχνική της κυκλικής σκίασης (rotary shadowing), το μόριο 

της λαμινίνης εμφανίζεται σαν ένας ασύμμετρος σταυρός (σχ. 2), μέγιστης 
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διάστασης 120nm.
4,19,27

 Ο μεγάλος βραχίονας του σταυρού έχει μήκος 77nm 

και από τους τρεις μικρούς, ο ένας 48±4nm και οι δύο 34±4nm.
20,27

 Κάθε 

βραχίονας αποτελείται από σφαιρικές και ραβδοειδείς περιοχές.
27

 Οι μικροί 

βραχίονες έχουν μία κεντρική και μία τελική σφαιρική περιοχή, ενώ ο 

μακρύτερος έχει μία επιπρόσθετη κεντρική. Ο μεγάλος βραχίονας έχει τη 

μορφή εύκαμπτου ραβδιού, πάχους 3nm και απολήγει σε δύο πολύ κοντινές 

σφαιρικές περιοχές. Η εγγύς και η άπω σφαιρική περιοχή αποτελούνται από 

τρεις και δύο υποπεριοχές, αντίστοιχα, κάθε μία διαμέτρου 4nm.  

Το μόριο της EHS-λαμινίνης αποτελείται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσί-

δες τις Α/Α1/Ae, με βάρος 400kd και 3084 αμινοξέα, Β1/B1e, με βάρος 210kd 

και 1786 αμινοξέα και Β2/B2e, με βάρος 200kd και 1607 αμινοξέα.
28,30

 Οι τρεις 

αλυσίδες συνδέονται σε τριμοριακά συμπλέγματα ΑΒ1Β2 με δισουλφιδικούς 

δεσμούς και στερεοδομικές αλληλεπιδράσεις της μορφής του ελικοειδούς 

σπειράματος (coiled-coil). Τα αμινοτελικά τμήματα των αλυσίδων σχηματίζουν 

τα βραχέα σκέλη του σταυρού και το υπόλοιπο τμήμα το μακρό σκέλος.
6
 Οι 

τρεις αλυσίδες είναι ομόλογες αλλά όχι ταυτόσημες και δεν έχουν κοινές 

αλληλουχίες.
30

 Η διαμόρφωση των αλυσίδων περιλαμβάνει περιοχές με δομή 

α-έλικας (20-30%), β-πτυχωτής επιφάνειας και απεριοδικά τμήματα.
6
 Σε όλες 

τις αλυσίδες διακρίνονται έξι περιοχές (I-VI), ενώ στην Α-αλυσίδα υπάρχουν οι 

επιπλέον περιοχές G1-5, IIIa/IIIb και IVa/IVb.
27

  

Οι περιοχές Ι και II βρίσκονται στο καρβοξυτελικό άκρο των αλυσίδων και 

περιέχουν σειρά επταδικών επαναλήψεων της μορφής (αβγδεζη)ν με υδρόφοβα 

αμινοξέα, κυρίως στις θέσεις α και δ, φορτισμένα αμινοξέα στις θέσεις ε και η 

και πολικά αμινοξέα στις θέσεις β, γ και ζ.
20,30

 Οι περιοχές I και II των τριών 

αλυσίδων αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν μία ραβδοειδή περιοχή, μήκους 

περίπου 75nm, με διαμόρφωση α-έλικας.
6,27,28

 In vivo, η αλληλεπίδραση αυτή 

είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση του μορίου της λαμινίνης, αλλά και για την 

επιλογή των αλυσίδων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή.
27,28

 Το 

τριμερές της λαμινίνης σταθεροποιείται, κυρίως, από δισουλφιδικούς δεσμούς 

στο καρβοξυτελικό άκρο των Β-αλυσίδων.
20,27,28

 Δύο επιπλέον δισουλφιδικοί 

δεσμοί σχηματίζονται κοντά στην περιοχή διασταύρωσης των άκρων του 

σταυρού.
20,32

 Μεταξύ των I και II περιοχών της Β1-αλυσίδας υπάρχει επιπλέον 

η α-περιοχή με 40 αμινοξέα που σταθεροποιούνται σε βρόγχο από δισουλφιδι-

κούς δεσμούς.
27

 Η Α-αλυσίδα εμφανίζει στο καρβοξυτελικό άκρο τη σφαιρική 

περιοχή G, η οποία παρουσιάζει πέντε ομόλογες επαναλήψεις 200 περίπου 

βασικών αμινοξέων που αντιστοιχούν στις πέντε σφαιρικές υποπεριοχές G1-

5.
6,20,27

  

Οι περιοχές III και V αποτελούνται από πολλές επαναλήψεις 50 περίπου 

αμινοξέων, στις οποίες οκτώ Cys διατάσσονται με τρόπο ανάλογο των έξι Cys 

του EGF και του TGF-α.
6,20,27,33

 Αν και διαφέρουν στον αριθμό, οι κρίσιμες Cys 

διατηρούνται και οι επαναλήψεις των αμινοξέων μπορούν να πτυχωθούν όπως 
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στον EGF.
20

 Οι όμοιες με τον EGF (EGF-like) επαναλήψεις διατάσσονται σαν 

«χάνδρες σε κορδόνι», σε ομάδες των 3-9 επαναλαμβανόμενων μονάδων, 

πιθανώς στις ραβδοειδείς περιοχές των βραχέων σκελών.
6,33

 Αν και θεωρείται 

πως η ακολουθία των όμοιων με τον EGF επαναλήψεων έχει λειτουργική 

σημασία, ενδέχεται να δρουν σαν απλοί διατηρητές χώρου.
27,33

 Η III περιοχή 

της Α-αλυσίδας διαιρείται σε IIIa και IIIb με την παρεμβολή της IVa.
6
 Η IIIa 

είναι ομόλογη της III των Β-αλυσίδων, η IIIb είναι μακρύτερη από την IIIa και 

με πολλές όμοιες με τον EGF επαναλήψεις.
20

  

Οι περιοχές IV και VI πιστεύεται ότι συνιστούν τις κεντρικές και τελικές 

σφαιρικές περιοχές των βραχέων σκελών.
6,27

 Οι IV των Α- και Β2-αλυσίδων 

είναι ομόλογες και μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτουν από επαναλήψεις 

αμινοξέων πλούσιες σε Cys και όμοιες με τον EGF, με παρεμβολή, μεταξύ 

τρίτης και τέταρτης Cys, μίας αλληλουχίας 180-200 αμινοξέων.
27

 Η IV περιοχή 

της Β1-αλυσίδας, δε σχετίζεται με την ανάλογη περιοχή των Α και Β2 και 

χαρακτηρίζεται σαν IV
/
. Στην Α-αλυσίδα, η IV περιοχή επαναλαμβάνεται δύο 

φορές (IVa, IVb) διακόπτοντας τη III (σε IIIa και IIIb) και αντιστοιχεί στις δύο 

κεντρικές σφαιρικές περιοχές του μακρύτερου από τα βραχέα σκέλη.
6,27

 Η VI 

περιοχή περιέχει το αμινοτελικό άκρο κάθε αλυσίδας και περιλαμβάνει μία 

αλληλουχία κοινή με την υπερμεταβλητή περιοχή μερικών ανοσοσφαιρινών.
27

 

Οι IVa και IVb είναι ομόλογες μεταξύ τους και με τη σφαιρική IV των Β-

αλυσίδων.
20

 

Εκτός από την ομολογία με τις ανοσοσφαιρίνες και τον EGF, το μόριο της 

EHS-λαμινίνης παρουσιάζει ισχυρή ομολογία με την πρωτεογλυκάνη θειική 

ηπαράνη της βασικής μεμβράνης (Α-αλυσίδα) και πιθανώς με τη συνδέουσα τα 

φυλετικά στεροειδή πρωτεΐνη (sex steroid-binding protein) στις περιοχές G1-5.
27

 

Ανάλογες με το αμινοτελικό άκρο των αλυσίδων περιοχές, πλούσιες σε Cys, 

παρατηρούνται επίσης στον TGF-α, σε παράγοντες πήξης και στη θρομβοσ-

πονδίνη.
11

  

Πολυμερισμός 

Το μόριο της λαμινίνης αυτοπολυμερίζεται αντιστρεπτά in vitro με τρόπο που 

εξαρτάται από τη θερμότητα, το χρόνο και τη συγκέντρωση.
6
 Ο πολυμερισμός 

γίνεται κυρίως μέσω των σφαιρικών δομών των βραχέων και μακρών σκελών 

(περιοχή VI) με σχηματισμό διμερών και ολιγομερών.
11,34

 Ιόντα δισθενούς 

ασβεστίου συμμετέχουν στον πολυμερισμό μέσω σημείων υψηλής συγγένειας, 

μεταβάλλοντας, πιθανώς, τη διαμόρφωση του μορίου της λαμινίνης.
6
 Από 

παρατηρήσεις στο ΗΜ φαίνεται πως κάθε σκέλος μονομερούς λαμινίνης 

μπορεί να συνδέεται με ένα ή περισσότερα γειτονικά μόρια.
19

 

Η λαμινίνη μπορεί να αυτοπολυμερίζεται σε ανεξάρτητο δίκτυο και να 

συγκροτεί το δομικό σκελετό σε νεόδμητες μεμβράνες που δεν έχουν ακόμα 

κολλαγόνο IV, π.χ. κατά την εμβρυογένεση ή τη νεοπλασία.
19,34

 Δίκτυα 
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λαμινίνης δεν έχουν ακόμα παρατηρηθεί in vivo, αλλά είναι πιθανόν πως τα 

δίκτυα κολλαγόνου IV και λαμινίνης μπορούν να συνδυάζονται σε ενιαία 

δομή.
34

 

Ισότυποι  

Σε διάφορους ιστούς και χρονικές φάσεις της ανάπτυξης, εμφανίζονται μόρια 

λαμινίνης που διαφέρουν από την κλασσική στα πρωτεολυτικά τμήματα, τις 

αντιγονικές ιδιότητες και τη συμμετοχή των Α- και Β2-αλυσίδων. Αυτές οι 

«ποικιλίες» λαμινίνης (laminin variants) ή ισότυποι, αποτελούνται από 

συνδυασμούς αλυσίδων, στους οποίους συμμετέχουν και ομόλογες αλυσίδες, 

διαφορετικές από τις αλυσίδες της κλασσικής.
28

 Οι ισότυποι και οι κλασσικές 

αλυσίδες λαμινίνης παρουσιάζουν μεγάλη ομολογία και πιθανώς προκύπτουν 

από τη διαφορική διασύνδεση μίας κοινής αλυσίδας.
31

 Οι ισότυποι είναι 

πιθανώς ιστοειδικοί, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί αν έχουν διαφορετικές 

λειτουργίες.
27,31

 

Η αλληλουχία των αμινοξέων έχει προσδιοριστεί για δύο ομόλογες αλυσί-

δες λαμινίνης, τη Μ/Α2/Am αλυσίδα και την S/Β3 αλυσίδα. Η Μ-αλυσίδα 

ανιχνεύεται στις βασικές μεμβράνες γραμμωτών μυϊκών ινών, κυττάρων 

Schwann και τροφοβλαστών.
30

 Χαρακτηρίζεται σαν Α2 επειδή παρουσιάζει 

ομολογία, περίπου 40%, με την Α-αλυσίδα και συνδυάζεται με τις Β1 και Β2 

σε μία παραλλαγμένη μορφή λαμινίνης (ΜΒ1Β2), τη μεροσίνη (merosin) .
31

 

Η συναπτική ή S-αλυσίδα εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του χάσματος 

της νευρομυϊκής σύναψης, στις σπειραματικές, αρτηριακές και περινευρικές 

μεμβράνες.
20,30

 Συντίθεται από αστροκύτταρα και κύτταρα Schwann, παρουσι-

άζει ομολογία με τη Β1 σε ποσοστό περίπου 40-50% και χαρακτηρίζεται ως Β3 

ή B1s.
28,30,31

 Η ΑSΒ2 λαμινίνη χαρακτηρίζεται σαν S-λαμινίνη. Οι Μ και S 

αλυσίδες, συνδυάζονται με τη Β2 στην S-μεροσίνη, η οποία εντοπίζεται στους 

τροφοβλάστες και στη μυοτενόντιο σύναψη.
31

 

Στις βασικές μεμβράνες των πολύστιβων πλακωδών επιθηλίων έχουν περιγ-

ραφεί οι ισότυποι λαμινίνης νισεΐνη (nicein)/καλινίνη (kalinin) και Κ-λαμινίνη, 

οι οποίοι ενώνονται με δισουλφιδικούς δεσμούς και βρίσκονται στα νημάτια 

αγκυροβολίας σαν ενιαίο σύμπλεγμα.
23

 Η νισεΐνη
35

 και η καλινίνη
23

 έχουν 

περιγραφεί σαν ξεχωριστές ετεροτριμερείς γλυκοπρωτεΐνες, με μοριακό βάρος 

περίπου 600kd, που εκφράζονται αποκλειστικά στη διαυγή στιβάδα της 

δερματικής ζώνη βασικής μεμβράνης, αλλά η συγκριτική μελέτη έδειξε πως 

ταυτίζονται.
23

 Η νισεΐνη/καλινίνη είναι ένα μεγάλο ετεροτριμερές μόριο 

αποτελούμενο από υπομονάδες 165kd, 105kd και 140kd, οι οποίες παρουσιά-

ζουν αναλογία με τις αλυσίδες της λαμινίνης.
35

  

Η Κ-λαμινίνη
23

 έχει σχήμα «Υ» και αποτελείται από δύο αλυσίδες, ηλεκ-

τροφορικά και ανοσολογικά ταυτόσημες με τις Β1 και Β2, οι οποίες μαζί με μία 
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190kd αλυσίδα, σχηματίζουν το μακρό σκέλος του μορίου. Η Κ-λαμινίνη 

παράγεται από καλλιέργειες κερατινοκυττάρων και κυττάρων ακανθοκυτταρι-

κού καρκινώματος. Βρίσκεται, επίσης, στο ανθρώπινο αμνιακό υγρό. Μόρια 

λαμινίνης σε σχήμα «Υ» με ένα μακρό και δύο βραχέα σκέλη, αποτελούμενα 

από Β1 και Β2 και μία παραλλαγμένη Α-αλυσίδα, παράγονται από 3Τ3-L1 

κερατινοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα και κύτταρα σβαννώματος.
20,27,30

 

Σε αντίθεση με τις Α και Β1, η Β2 αλυσίδα λαμινίνης έχει ανιχνευθεί σε 

όλους τους ιστούς που μελετήθηκαν, γεγονός που υποδηλώνει πως αποτελεί 

κοινή υπομονάδα όλων των ισότυπων.
10

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα 

ετεροτριμερή λαμινίνης αποτελούνται από μία Α ή Μ αλυσίδα, μία Β1 ή S 

αλυσίδα και μία Β2.
1
 Η μεροσίνη και η S-λαμινίνη συγκροτούν συγκεκριμένα 

τριμοριακά συμπλέγματα, της μορφής Α(Β)2, μεταξύ τους ή και με τις 

κλασσικές αλυσίδες, όπως τα ΑΒ3Β2, Α2Β1Β2, Α2Β3Β2.
30

 Η επιλογή των 

αλυσίδων γίνεται κυρίως από την α-ελικοειδή περιοχή του μορίου.
28

 Οι λόγοι 

της πολυπλοκότητας δεν είναι σαφείς, αλλά η επιλεκτική ιστική κατανομή των 

ισότυπων λαμινίνης υποδηλώνει πιθανή λειτουργική εξειδίκευση. Δεν έχει 

αποσαφηνιστεί αν υπάρχουν διαφορετικοί κυτταρικοί υποδοχείς για κάθε 

ισότυπο.  

Νιδογόνο ή εντακτίνη 

Το νιδογόνο απομονώθηκε αρχικά από τον όγκο EHS, σαν μία πρωτεΐνη 

μοριακού βάρους 148kd με σχήμα αλτήρα (dumbbell-shaped) και η εντακτίνη 

χαρακτηρίστηκε χρωματογραφικά σαν μία θειωμένη πρωτεΐνη μοριακού 

βάρους 158kd, η οποία παράγεται από διαφοροποιημένα κύτταρα τερατοκαρκι-

νώματος ποντικών.
6,8

 Από τη συγκριτική μελέτη τους αποδείχθηκε ότι το 

νιδογόνο και η εντακτίνη είναι ταυτόσημα μόρια.
6
 Ο Paulsson

20
 προτείνει τη 

χρήση του ονόματος C-αλυσίδα λαμινίνης, καθώς το νιδογόνο/εντακτίνη 

εκφράζεται στους φυσιολογικούς ιστούς μαζί με τη λαμινίνη και εναποτίθεται 

στη βασική μεμβράνη σε μη-ομοιοπολικά συμπλέγματα με τη λαμινίνη. Το 

γεγονός ότι το νιδογόνο/εντακτίνη εξωκυτώνεται πάντα σε σύμπλεγμα με τη 

λαμινίνη ενισχύει τη στενή τους σχέση.
32,36

 Τοπογραφικά, το νιδογόνο 

εντοπίζεται στο σκοτεινό υμένα της βασικής μεμβράνης.
37

 

Το νιδογόνο περιέχει 1217 αμινοξέα και έχει μοριακό βάρος 150kd.
6
 Περιέ-

χει Ν- και Ο-συνδεδεμένους υδατάνθρακες σε ποσοστό περίπου 5% και θείον, 

κυρίως με τη μορφή Ο-θειωμένης τυροσίνης. Με την τεχνική της κυκλικής 

σκίασης, εμφανίζεται σαν δύο ανισομεγέθεις σφαίρες που συνδέονται με μία 

εύκαμπτη ράβδο (σχ. 3), μήκους 17nm.
6
 Η μεγάλη σφαιρική περιοχή Ι 

αποτελείται από δύο συνδεδεμένες σφαιρικές περιοχές, την αμινοτελική G1 και 

τη μεγαλύτερη και περισσότερο κεντρική G2, που ενώνονται με τη λεπτοϊνώδη 

υποπεριοχή Ib.
38,39

 Η καρβοξυτελική περιοχή G3 ή ΙΙΙ ενώνεται με τις G1-G2 

με τη ραβδοειδή περιοχή ΙΙ που καταλαμβάνει το κέντρο της δομής.
6,20,39

 Η 
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ραβδοειδής περιοχή αποτελείται από 5 διαδοχικές επαναλήψεις, κάθε μία από 

τις οποίες περιέχει έξι Cys όπως στον EGF, ενώ κάθε σφαιρική περιοχή 

περιέχει δύο επαναλήψεις όμοιες με τον EGF.
6
 Στην G1 και στη ραβδοειδή 

περιοχή υπάρχουν δεσμευτικές θέσεις ασβεστίου.
39

 Εκτός από την ομολογία με 

τον EGF, το νιδογόνο παρουσιάζει και αλληλουχίες ομόλογες με τη θυρεοσφα-

ιρίνη και τους υποδοχείς λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL).
11,36

  

Η διαμόρφωση του νιδογόνου είναι κυρίως απεριοδική, χωρίς διακριτές α-

ελικοειδές και β-πτυχωτές δομές.
6
 Η μεγάλη ευαισθησία του νιδογόνου στην 

πρωτεόλυση, συγκριτικά με τη λαμινίνη, είναι σημαντική στην αναμόρφωση 

(remodeling) των βασικών μεμβρανών.
6
  

Η προέλευση του νιδογόνου δεν έχει αποσαφηνιστεί. Σε εμβρυϊκούς ιστούς 

ποντικών, το mRNA της πρωτεΐνης δεν παράγεται από τα επιθηλιακά κύτταρα 

αλλά βρίθει στα μεσεγχυματικά και ενδοθηλιακά κύτταρα. Αυτή η παρατήρηση 

υποδηλώνει πως το νιδογόνο της βασικής μεμβράνης διάφορων εμβρυϊκών, 

τουλάχιστον, ιστών είναι μεσεγχυματικής και όχι επιθηλιακής προέλευσης.
10

 

Το νιδογόνο εμφανίζεται στα πρώιμα στάδια της εμβρυογένεσης, έχει 

ικανότητα σύνδεσης με το υπόστρωμα και τα κύτταρα και είναι το πιο 

ευαίσθητο μόριο της μεμβράνης στην πρωτεόλυση.
39

 Λειτουργικά, το νιδογόνο 

συμμετέχει στη συγκρότηση της εξωκυττάριας ουσίας (μέσω της σύνδεσης με 

τη λαμινίνη και των αλληλεπιδράσεων με το κολλαγόνο IV και τη φιμπρονεκ-

τίνη), στην αιμόσταση και στην επούλωση (μέσω της σύνδεσης με το ινωδογό-

νο), ενώ προάγει την κυτταρική προσκόλληση, τη χημειοταξία και τη φαγοκύ-

τωση.
36

 

Πρωτεογλυκάνες 

Οι πρωτεογλυκάνες είναι σύνθετα μακρομόρια, αποτελούμενα από έναν 

πρωτεϊνικό πυρήνα στον οποίο συνδέονται ομοιοπολικά μία ή περισσότερες 

αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών με τη μορφή «τριχών σε βούρτσα».
40

 

Βρίσκονται σε όλους, σχεδόν, τους ιστούς των θηλαστικών, κυρίως στους 

συνδετικούς ιστούς, και καταλαμβάνουν καίρια σημεία σε περιοχές αλληλεπίδ-

ρασης των κυττάρων, όπως η κυτταρική επιφάνεια, η βασική μεμβράνη και η 

εξωκυττάρια ουσία. Οι πρωτεογλυκάνες διαφέρουν στις κύριες πλευρικές 

αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών, την πρωτοταγή δομή και το μέγεθος του 

πρωτεϊνικού πυρήνα, το υδροδυναμικό μέγεθος, την ικανότητα δέσμευσης 

υαλουρονικού οξέος σε χαμηλές συγκεντρώσεις άλατος και την τοπογραφική 

κατανομή.  

Οι πρωτεογλυκάνες επηρεάζουν δυναμικά θεμελιώδεις κυτταρικές λειτουρ-

γίες όπως ο πολλαπλασιασμός, η αναγνώριση και η διαφοροποίηση. Οι δράσεις 

αυτές αποδίδονται στο ηλεκτρικό φορτίο, τη μορφολογία και την ικανότητα 

αλληλεπίδρασης με άλλα μακρομόρια της εξωκυττάριας ουσίας. Ποιοτικές και 

ποσοτικές διαφοροποιήσεις των πρωτεογλυκανών παρατηρούνται σε παθολο-
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γικές καταστάσεις, που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη ιστική αναδιαμόρφω-

ση, όπως η φλεγμονή και ο καρκίνος. Οι διαφοροποιήσεις μπορούν να 

επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, 

δημιουργώντας πολύ ενυδατωμένο περιβάλλον που ευνοεί την κυτταρική 

μετανάστευση και ανάπτυξη.  

Οι πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης χαρακτηρίζονται από τη σύνδεση 

αλυσίδων θειικής ηπαράνης στον πρωτεϊνικό πυρήνα.
40

 Βρίσκονται (α) στην 

κυτταρική επιφάνεια, όπου είναι συνδεδεμένες με επιφανειακούς υποδοχείς ή 

ενσωματωμένες στην κυτοπλασματική μεμβράνη και, (β) στην εξωκυττάρια 

ουσία, όπου αποτελούν τις κύριες πρωτεογλυκάνες των βασικών μεμβρανών. Η 

παρουσία τους στις μεμβράνες έγινε αντιληπτή με κατιονικές χρώσεις (π.χ. 

κατιονική φεριτίνη) που αποκάλυψαν πολυανιονικά σημεία τα οποία κατασ-

τρέφονταν με ηπαριτινάση ή νιτρώδες οξύ.
6
 Από διάφορες βασικές μεμβράνες 

απομονώθηκαν πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης μοριακού βάρους 20-800kd. 

Η πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης της EHS-βασικής μεμβράνης, η οποία έχει 

χαμηλή πυκνότητα και υψηλό μοριακό βάρος, αποτελεί συστατικό των 

βασικών μεμβρανών πολλών φυσιολογικών ανθρώπινων ιστών.
6,41,42

 

Με υπερμικροσκοπική ανοσοϊστοχημεία, οι αλυσίδες θειικής ηπαράνης 

κατανέμονται στη διαυγή στιβάδα και ο πρωτεϊνικός πυρήνας εντοπίζεται 

κυρίως στην πυκνή στιβάδα.
8,37,41,43

 Τοπογραφικά, ο πρωτεϊνικός πυρήνας 

εντοπίζεται στις διπλές γραμμές του δικτύου της μεμβράνης, ενώ η θειική 

ηπαράνη σχηματίζει τις προεξοχές.
4
 

Δομή 

Η χαμηλής πυκνότητας πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης αποτελείται από ένα 

μεγάλο πρωτεϊνικό πυρήνα μοριακού βάρους περίπου 400kd, στο αμινοτελικό 

άκρο του οποίου συνδέονται ομοιοπολικά τρεις-τέσσερις αλυσίδες θειικής 

ηπαράνης μοριακού βάρους 65kd.
6,42,43

 Έχει συνολικό μοριακό βάρος 620-

720kd και αποτελείται από πρωτεΐνη κατά 70% και υδατάνθρακες κατά 

30%.
6,41

  

Ο πρωτεϊνικός πυρήνας της πρωτεογλυκάνης έχει μήκος 52-87nm.
4,6,43

 Έχει 

σιγμοειδές σχήμα («ς») με τη μεγαλύτερη καμπή άπω της δεσμευτικής θέσης 

των γλυκοζαμινογλυκανών και πέντε ως επτά, σε σειρά διατεταγμένες, 

σφαιρικές περιοχές που συνδέονται μεταξύ τους με βραχέα ευθύγραμμα 

τμήματα, με μορφή «ραβδιών» ή «λαιμών»
6,27,43,44

 (rod- ή neck-like) (σχ. 4). 

Επειδή η διάταξη αυτή θυμίζει «μαργαριτάρια (πέρλες) σε κορδόνι», η χαμηλής 

πυκνότητας πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης ονομάστηκε περλεκάνη 

(perlecan). 

Με την ανάλυση και σύγκριση της αλληλουχίας των αμινοξέων του πυρήνα, 

σε ανθρώπους και ποντικούς, με κλώνους cDNA, αναγνωρίζονται πέντε 
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μεγάλες σφαιρικές περιοχές (I-V) που συγκροτούνται από αρκετά επαναλαμ-

βανόμενα πρωτεϊνικά πρότυπα
38,42

 (motifs). Η αμινοτελική περιοχή I περιέχει 

τις δεσμευτικές θέσεις για τη θειική ηπαράνη και βρίσκεται μόνο στην 

περλεκάνη.
6,38,42

 Η περιοχή II είναι ομόλογη με τη συνδέουσα την LDL δομή 

του υποδοχέα LDL, η περιοχή ΙΙΙ είναι ομόλογη με περιοχές των βραχέων 

σκελών της λαμινίνης, κυρίως της Α-αλυσίδας, ενώ και οι δύο περιέχουν 

επαναλήψεις πλούσιες σε Cys που μοιάζουν με τον EGF.
42

 Οι περιοχές ΙΙ και 

ΙΙΙ χωρίζονται από μία επανάληψη που μοιάζει με την πρωτεΐνη κυτταρικής 

προσκόλλησης N-CAM
42

 (neural-cell adhesion molecules). Η κεντρική περιοχή 

IV αποτελείται από μία μεγάλη σειρά δομών ομόλογων του N-CAM.
20,38,42

 

Τέλος, η καρβοξυτελική περιοχή V αποτελείται από τρεις περιοχές ομόλογες 

των G-σφαιρικών περιοχών της Α-λαμινίνης και της μεροσίνης, που χωρίζονται 

από πλούσια σε Cys τμήματα ομόλογα του EGF.
42

 Γενικά, η δομή των 

σφαιρικών περιοχών παρουσιάζει ομοιότητες με την Α-αλυσίδα της λαμινίνης, 

με τη διαφορά πως οι α-έλικες της λαμινίνης αντικαθίστανται από N-CAM 

επαναλήψεις. Η ομολογία αλληλουχίας της περλεκάνης με την Α-αλυσίδα της 

λαμινίνης είναι περίπου 40%.
30

 Τα ευθύγραμμα τμήματα αποτελούνται από 

επαναλήψεις με οκτώ Cys.
6,27

  

Η θειική ηπαράνη είναι ένας από τους πιο σύνθετους πολυσακχαρίτες των 

θηλαστικών.
40

 Η βασική δομή αποτελείται από επαναλήψεις δισακχαριτών D-

γλουκοζαμίνης και ουρονικού οξέος, το οποίο είναι D-γλυκουρονικό ή L-

ιδουρονικό. Οι θειικές ηπαράνες είναι Ο-θειωμένες σε ποικίλο βαθμό, 

χαρακτηρίζονται δε από την παρουσία Ν-θειωμένων ομάδων σε υπολείμματα 

γλουκοζαμίνης. Υπάρχουν επίσης Ν-ακετυλιωμένα υπολείμματα σε ίση σχεδόν 

αναλογία με τα Ν-θειωμένα, καθώς και δύο μόρια D-γαλακτόζης και ένα D-

ξυλόζης, ομοιοπολικά συνδεδεμένα σε υδροξυλομάδα σερίνης του πρωτεϊνικού 

πυρήνα. Κύριο χαρακτηριστικό της δομής των θειικών ηπαρανών είναι η 

μεγάλη ασυμμετρία κατανομής των ιονισμένων ομάδων, που μπορεί να 

επηρεάζει τις βιολογικές ιδιότητες των μορίων.  

Από την EHS και τη σπειραματική βασική μεμβράνη έχουν απομονωθεί και 

χαρακτηριστεί πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης μεγάλης πυκνότητας, στις 

οποίες τέσσερις αλυσίδες θειικής ηπαράνης συνδέονται σε ένα μικρό πρωτεϊνι-

κό πυρήνα.
6
 Οι πρωτεογλυκάνες μεγάλης πυκνότητας διαφέρουν από τις 

πρωτεογλυκάνες χαμηλής πυκνότητας στον τρόπο σύνδεσης και στις δομικές 

ιδιότητες των αλυσίδων, παρουσιάζουν, δε, μεγάλη ετερογένεια στο μέγεθος 

του πρωτεϊνικού πυρήνα και στην παρουσία θειικής χονδροϊτίνης.
6
 

Ανοσοϊστοχημικά, σε πολλές βασικές μεμβράνες έχουν βρεθεί πρωτεογλυ-

κάνες με αλυσίδες θειικής χονδροϊτίνης ή θειικής δερματάνης.
6,38,40,45

 Έτσι, στη 

μεμβράνη της επιδερμίδας και των προσαρτημάτων του δέρματος, παρατηρεί-

ται συνεχής και γραμμική ανοσοκαθήλωση του αντισώματος 3Β3, που 

αναγνωρίζει ειδικά τη 6-θειική χονδροϊτίνη.
46
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Πολυμερισμός 

Στις αλληλεπιδράσεις της περλεκάνης συμμετέχουν τόσο οι πολυανιονικές 

πλευρικές αλυσίδες, όσο και περιοχές του πρωτεϊνικού πυρήνα.
6,38

 In vitro, 

μπορεί να γίνει αυτοσυγκρότηση πρωτεϊνικών πυρήνων σε διμερή και 

ολιγομερή.
6
 Η σύνδεση σε διμερή που έχουν μορφή διπλής γραμμής και σε 

σύνθετα αστεροειδή αθροίσματα (stellate clusters) φαίνεται ότι γίνεται με 

ανάπτυξη δισουλφιδικών δεσμών ανάμεσα στις τελικές περιοχές του πυρήνα 

που βρίσκονται άπω της δεσμευτικής θέσης της θειικής ηπαράνης, καθώς η 

πρωτεολυτική διάσπαση αυτών των περιοχών εμποδίζει την αυτοσυγκρότη-

ση.
6,19

 Αποτέλεσμα αυτής της διάταξης είναι η εμφάνιση των πλευρικών 

αλυσίδων με μορφή «καρφιών».
4
  

Κολλαγόνο τύπου VII 

Το κολλαγόνο τύπου VII είναι το κύριο δομικό συστατικό των ινιδίων αγκυρο-

βολίας και παρουσιάζει περιορισμένη κατανομή στους ανθρώπινους ιστούς. 

Βρίσκεται, σχεδόν αποκλειστικά, στη ζώνη βασικής μεμβράνης των πολύστι-

βων πλακωδών επιθηλίων του δέρματος, του κερατοειδούς, του βλεννογόνου 

της στοματικής κοιλότητας, του ρινοφάρυγγα, του λάρυγγα, της τραχείας, του 

οισοφάγου και του πρωκτού και στα συνδυασμένα επιθήλια του μαζικού 

αδένα, των σιελογόνων αδένων και του προστάτη.
11,35,47

 Σε κυτοκαλλιέργειες 

συντίθεται από ανθρώπινα κερατινοκύτταρα, KB κύτταρα ανθρώπινου 

επιδερμοειδούς καρκινώματος, ινοβλάστες, κύτταρα πλακούντα κλπ.
23,48

 

Ανοσοϊστοχημικά, το μονοκλωνικό αντίσωμα LH 7.2, που αναγνωρίζει το μη-

κολλαγονώδες καρβοξυτελικό πέρας του κολλαγόνου VII, αντιδρά με τις 

βασικές μεμβράνες των πολύστιβων πλακωδών επιθηλίων, των εξωδερμικής 

προέλευσης αδένων και του άμνιου.
49

 Μεταλλάξεις στο κολλαγόνο VII έχουν 

θεωρηθεί υπεύθυνες για την πρόκληση της δυστροφικής πομφολυγώδους 

επιδερμόλυσης. 

Το μόριο κολλαγόνου VII είναι ένα διμερές, το οποίο αποτελείται από δύο 

ομοιοπολικά συνδεδεμένα μονομερή μόρια προ-κολλαγόνου VII.
6,35

 Κάθε 

μόριο προ-κολλαγόνου VII είναι ένα ομοτριμερές που συνίσταται από τρεις 

ταυτόσημες πολυπεπτιδικές α-αλυσίδες, τις α1(VII). Το προ-κολλαγόνο VII 

έχει μοριακό βάρος περίπου 300kd
35

 και παρουσιάζει μία μη-κολλαγονώδη 

αμινοτελική περιοχή NC1, ένα κεντρικό κολλαγονώδες τμήμα που αντιστοιχεί 

στη μισή, περίπου, μάζα του μορίου και μία μη-κολλαγονώδη σφαιρική 

καρβοξυτελική περιοχή NC2.
23,35

 Η NC2 περιοχή φαίνεται ότι περιέχει πολλές 

Cys που βοηθούν στο σχηματισμό αντιπαράλληλων διμερών μορίων.
23

 Το 

τμήμα αυτό αποκόπτεται πριν από το σχηματισμό ινιδίων, σαν τυπικό πεπτίδιο 

προκολλαγόνου.
35

  

Το κολλαγονώδες τμήμα αποτελείται από Gly-X-Y επαναλήψεις, διακοπτό-

μενες από μη-κολλαγονώδη τμήματα ή «ατέλειες», στις οποίες περιλαμβάνεται 
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μία κεντρική μη-κολλαγονώδης περιοχή 39 αμινοξέων, με μορφή «αρμού»
23,35

 

(hinge). Οι διακοπές παρέχουν στο μόριο ευκαμψία, που είναι απαραίτητη για 

να μπορούν τα ινίδια αγκυροβολίας να στρέφονται γύρω από μόρια της 

εξωκυττάριας ουσίας και να δρουν σαν δεσμευτικές θέσεις.
13

 Παράλληλα, η 

κεντρική περιοχή προσδίδει στο μόριο αυξημένη ευαισθησία στην πεψίνη και 

τη τρυψίνη.
50

  

Η περιοχή NC1 εισέρχεται στο σκοτεινό υμένα και στις πλάκες αγκυροβο-

λίας και παρουσιάζει τρεις πλευρικές προεξοχές, με μορφή «τρίαινας» (σχ. 5), 

οι οποίες μεγιστοποιούν, πιθανώς, την αλληλεπίδραση των ινιδίων αγκυροβο-

λίας με τον πυκνό υμένα.
23,49

 Στην NC1 βρίσκονται δεσμευτικές θέσεις για το 

κολλαγόνο IV. Με ανάλυση της πρωτοταγούς δομής του προ-α1(VII), έχει 

διαπιστωθεί πως περιέχονται αρκετές RGD τριπεπτιδικές αλληλουχίες (Arg-

Gly-Asp) που είναι δυνητικά σημεία κυτταρικής δέσμευσης, εννέα τμήματα 

ομόλογα των προτύπων της φιμπρονεκτίνης τύπου ΙΙΙ και υποπεριοχές με 

ομολογία προς την περιοχή Α του παράγοντα von Willebrand και την πρωτεΐνη 

της θεμέλιας ουσίας του χόνδρου
23,35

 (cartilage matrix protein). 

Δύο μόρια κολλαγόνου VII συνδυάζονται αντιπαράλληλα στον εξωκυττάριο 

χώρο και σχηματίζουν διμερές μέσω ενός ή περισσότερων δισουλφιδικών 

δεσμών κοντά στις NC2 περιοχές.
35,50

 Στη συνέχεια, οι NC2 περιοχές του 

διμερούς αποκόπτονται πρωτεολυτικά και απομακρύνονται, ενώ πολλά διμερή 

προσαρμόζονται πλαγίως σχηματίζοντας ινίδια αγκυροβολίας.  

Οι NC1 περιοχές αλληλεπιδρούν κατά το ένα άκρο με την πυκνή στιβάδα 

της βασικής μεμβράνης και κατά το άλλο με τις πλάκες αγκυροβολίας.
6,35

 

Μερικά από τα ινίδια αγκυροβολίας ανακάμπτονται και σχηματίζουν δομές 

σχήματος «U», στις οποίες οι NC1 περιοχές και των δύο άκρων συνδέονται με 

τον πυκνό υμένα.
35

 Εξαιτίας αυτής της διαμόρφωσης εγκλωβίζουν στοιχεία του 

συνδετικού ιστού, όπως δεσμίδες ινών κολλαγόνου τύπου I και III, ισχυροποι-

ώντας και σταθεροποιώντας την προσκόλληση της βασικής μεμβράνης στο 

συνδετικό ιστό.
35,50

 Ταυτόχρονα, η ευκαμψία των ινιδίων μειώνει τις τάσεις 

που αναπτύσσονται στο δίκτυο από εξωτερικές δυνάμεις.
50

  

Άλλα συστατικά 

Στο τμήμα της βασικής μεμβράνης της νευρομυϊκής σύναψης που περιβάλλει 

το συναπτικό χάσμα, ανιχνεύονται ακετυλοχολινεστεράση και αγκρίνη. Η 

αγκρίνη (agrin) είναι μία πρωτεΐνη με ικανότητα προαγωγής της συνάθροισης 

ακετυλοχολινεστεράσης, βουτουρυλοχολινεστεράσης και υποδοχέων ακετυλο-

χολίνης σε καλλιέργειες μυοσωλήνων.
20

  

Η επιλιγρίνη (epiligrin ή epithelial ligand for integrin) είναι μία γλυκοπρω-

τεΐνη (μοριακού βάρους >600kd) των επιθηλιακών βασικών μεμβρανών, η 

οποία μεσολαβεί την προσκόλληση των κυττάρων στη μεμβράνη, μέσω της 

α3β1 ιντεγκρίνης.
51

 Η μπαμίνη (bamin) είναι μία πρωτεΐνη 72-80kd που 
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εντοπίζεται ανοσοϊστοχημικά τουλάχιστον στη σπειραματική βασική μεμβρά-

νη.
20

 Η ΒΜ90 είναι γλυκοπρωτεΐνη 90kd που δεσμεύει ιόντα δισθενούς 

ασβεστίου και βρίσκεται στη βασική μεμβράνη και στον ορό.
20

 Τέλος, στις 

βασικές μεμβράνες έχουν εντοπιστεί
3,20

 παράγοντες του συμπληρώματος (C1q, 

C3d) και η γλυκοπρωτεΐνη του ορού P-συστατικό του αμυλοειδούς (amyloid P-

component). 

4.2 Εξωγενή συστατικά 

Φιμπρονεκτίνες 

Οι φιμπρονεκτίνες ή ινονεκτίνες (fibronectins) είναι μεγάλες γλυκοπρωτεΐνες 

κυτταρικής προσκόλλησης, που βρίσκονται στο πλάσμα του αίματος (φιμπρο-

νεκτίνη πλάσματος) και στην άμορφη θεμέλια ουσία του συνδετικού ιστού 

(ιστική φιμπρονεκτίνη), ιδιαίτερα στο έμβρυο και σε επουλούμενα τραύματα.
52

 

Η φιμπρονεκτίνη περιγράφηκε αρχικά στη δεκαετία του 1940, αλλά «ξανά-

ανακαλύφθηκε» πολλές φορές, με αποτέλεσμα να είναι γνωστή με διαφορετικά 

ονόματα όπως «κρυο-αδιάλυτη σφαιρίνη», «οψωνικός παράγοντας», «μεγάλη, 

εξωκυττάρια, ευαίσθητη στη μετάλλαξη πρωτεΐνη» κλπ.
8
 Αν και οι φιμπρονεκ-

τίνες βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις βασικές μεμβράνες, θεωρούνται μόρια 

σχετιζόμενα με βασικές μεμβράνες (basement membrane associated molecules) 

και όχι συστατικά των μεμβρανών, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί αν απορρο-

φώνται από το εξωκυττάριο υγρό.
4,11

  

Οι φιμπρονεκτίνες έχουν μοριακό βάρος περίπου 500kd και πολύπλοκη 

διμερή δομή. Το μόριο αποτελείται από δύο ταυτόσημες υπομονάδες 220kd, 

που συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς και διπλώνονται σε πολλές 

συμπαγείς δομές.
52

 Με τη μέθοδο της κυκλικής σκίασης στο ΗΜ, το μόριο της 

φιμπρονεκτίνης εμφανίζεται σαν δύο νήματα που συνδέονται στο ένα άκρο σε 

σχήμα «V» με γωνία 70
ο
.
53

 Οι περιοχές του μορίου της φιμπρονεκτίνης 

αποτελούνται από επαναλήψεις τριών τύπων μικρών αλληλουχιών αμινοξέων 

(Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και έχουν την ικανότητα σύνδεσης με διάφορα μακρομόρια της 

μεμβράνης. Ισότυποι προκύπτουν από διαφορική διασύνδεση ενός προ-

mRNA.
11

  

Λειτουργικά, το μόριο της φιμπρονεκτίνης περιέχει αρκετές διακριτές 

δεσμευτικές θέσεις για επιφανειακούς κυτταρικούς υποδοχείς και για πρωτεΐνες 

της βασικής μεμβράνης, όπως η λαμινίνη και η περλεκάνη. Οι φιμπρονεκτίνες 

συμμετέχουν σε λειτουργίες όπως η οργάνωση των συστατικών της εξωκυττά-

ριας ουσίας και του κυτοσκελετού, η κυτταρική προσκόλληση και μετανάστε-

υση και η μεταβίβαση ενδοκυττάριων σημάτων.
52

 

Πρωτεΐνη SPARC 
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Η πρωτεΐνη SPARC ή οστεονεκτίνη ή ΒΜ-40 απομονώθηκε από διάφορους 

ιστούς και περιγράφηκε σαν (α) SPARC (secreted protein that is acidic and rich 

in cysteine), ένα μη-κολλαγονώδες συστατικό του οργανικού υποστρώματος 

των οστών, (β) οστεονεκτίνη (osteonectin), μία πρωτεΐνη ειδική των οστών που 

μπορεί να συνδέεται με ιόντα δισθενούς ασβεστίου, με τον υδροξυαπατίτη και 

με το κολλαγόνο και, (γ) ΒΜ-40, μία πρωτεΐνη 40kd.
6,11,20

 Τελικά, αποδείχθηκε 

πως πρόκειται για το ίδιο μόριο, το οποίο δεν είναι ειδικό των οστών, αλλά έχει 

την ικανότητα δέσμευσης ασβεστίου και συμμετοχής στην ενασβεστίωση.
6,20

 

Η SPARC θεωρήθηκε σαν συστατικό των βασικών μεμβρανών επειδή 

παράγεται από κύτταρα που συνθέτουν μεγάλες ποσότητες βασικής μεμβράνης, 

όπως τα F9 κύτταρα εμβρυϊκού καρκινώματος και τα κύτταρα του όγκου EHS, 

ενώ ανιχνεύεται στις μεμβράνες Reichert και EHS.
6,11

 Καθώς, όμως, παρουσιά-

ζει γενικευμένη κατανομή σε εμβρυϊκούς και ώριμους ιστούς και κύτταρα, δε 

μπορεί να θεωρηθεί σαν ενδογενές συστατικό των βασικών μεμβρανών.
11,20

  

Δεν έχει διαπιστωθεί αν η SPARC συμμετέχει σε ορισμένες εξειδικευμένες 

βασικές μεμβράνες ή αν παρουσιάζει γενικευμένη κατανομή, η οποία δε γίνεται 

εμφανής λόγω της αλληλεπίδρασης της με άλλα συστατικά της μεμβράνης.
11

 

Αντίθετα, έχει παρατηρηθεί πως η SPARC συνδέεται, με τρόπο εξαρτώμενο 

από το ασβέστιο, με την τριπλή έλικα του κολλαγόνου IV, σύνδεση που 

συνιστά έναν πιθανό μηχανισμό ενσωμάτωσής της στις μεμβράνες.
20

 Η SPARC 

δεν αποτελεί πιθανώς δομικό στοιχείο των μεμβρανών, αλλά υπάρχουν 

ενδείξεις ότι επηρεάζει το σχήμα διάφορων τύπων κυττάρων.
20

 Η λειτουργία 

της SPARC ρυθμίζεται κατά τρόπο που εμποδίζει την ενασβεστίωση της 

βασικής μεμβράνης.
6
  

Κολλαγόνο τύπου V 

Το κολλαγόνου τύπου V απομονώθηκε αρχικά από ανθρώπινο πλακούντα και 

αργότερα από εμβρυϊκές μεμβράνες, από αγγεία και από διάφορους ιστούς σε 

μικρές ποσότητες.
54

 Θεωρήθηκε σαν συστατικό των βασικών μεμβρανών, λόγω 

της μεγαλύτερης ομοιότητας της αλληλουχίας των αμινοξέων και των άλλων 

χημικών χαρακτηριστικών του με το κολλαγόνο IV, από ότι με τα διάμεσα 

κολλαγόνα.
8
 Πιστεύεται πως το κολλαγόνο V είναι ένα διάμεσο κολλαγόνο με 

συνδετική λειτουργία, όπως η αγκυροβολία μικρών αγγείων στο συνδετικό 

ιστό και η διασύνδεση διάφορων δεσμίδων κολλαγόνων ινών.
8,55

 Το γεγονός 

ότι δεν μπορεί να ανιχνευθεί εύκολα στη μεσοκυττάρια ουσία του συνδετικού 

ιστού αποδίδεται στην οργάνωσή του στο εσωτερικό των ινών κολλαγόνου 

τύπου Ι και ΙΙΙ.
11

 Έχουν βρεθεί τρεις διαφορετικές α(V) αλυσίδες στο κολλαγό-

νο V, οι οποίες μπορούν να συνδυάζονται, με διαφορετικούς τρόπους, σε 

διαφορετικά ομοπολυμερή και ετεροπολυμερή μόρια.
8
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5. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Οι μονομερείς γλυκοπρωτεΐνες και πρωτεογλυκάνες των βασικών μεμβρανών 

αλληλεπιδρούν σχηματίζοντας υπερμοριακές δομές. Η διαδικασία χαρακτηρί-

ζεται σαν αυτοσυγκρότηση (self-assembly), καθώς οι πληροφορίες για τη σωστή 

τρισδιάστατη αρχιτεκτονική της μεμβράνης είναι κωδικοποιημένες στα μόρια 

με τη μορφή ειδικών δεσμευτικών θέσεων.
20,34

 Το κάθε συστατικό μακρομόριο 

της βασικής μεμβράνης παρουσιάζει ορισμένη μοριακή σύνθεση και συμμετέ-

χει σε υπερμοριακές δομές.
19

  

Οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να διακριθούν σε σύνδεση ομοτυπική και 

ετεροτυπική και σε σύνδεση με ασβέστιο.
6,19

 Στην ομοτυπική σύνδεση, τα 

μονομερή μακρομόρια, κυρίως κολλαγόνου IV και λαμινίνης, σχηματίζουν, 

όπως έχει ήδη περιγραφεί, ομόλογα ολιγομερή και πολυμερή μακρομόρια. Στην 

ετεροτυπική σύνδεση, διαφορετικά μακρομόρια ενώνονται σε ετερόλογα 

συμπλέγματα.
19

 Γενικά, η συγκρότηση των μεμβρανών γίνεται με συνδυασμό 

ομοιοπολικών και μη-πολικών διασυνδέσεων.
19

 Οι αλληλεπιδράσεις των 

μακρομορίων πιθανώς δημιουργούν ποικιλία στην in vivo αρχιτεκτονική 

οργάνωση και συνεισφέρουν στη δομική και λειτουργική ετερογένεια των 

μεμβρανών. Η διασύνδεση μέσω ασθενών αλληλεπιδράσεων επιτρέπει την 

αναδιάρθρωση των δεσμών και τη μεταβολή της δομής, έτσι ώστε η μεμβράνη 

να μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις. 

Η συγκρότηση και η διατήρηση της σωστής οργάνωσης των δομικών στοι-

χείων της βασικής μεμβράνης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις θειωμένες 

γλυκοζαμινογλυκάνες.
41,44

 Η ηπαρίνη και η περλεκάνη σε μικρές συγκεντρώσε-

ις καταλύουν τις διασυνδέσεις, ενώ σε μεγαλύτερες τις αναστέλλουν.
38

 Επίσης, 

η δέσμευση της ηπαρίνης στο μακρό σκέλος της λαμινίνης προάγει τον 

πολυμερισμό της λαμινίνης, ενώ η περλεκάνη επηρεάζει αρνητικά τον 

πολυμερισμό του κολλαγόνου IV.
19

 Στην οξεία φλεγμονή, η απελευθέρωση 

ηπαρίνης από τα μαστοκύτταρα θα μπορούσε, μέσω τέτοιων αρχιτεκτονικών 

τροποποιήσεων, να μεταβάλλει παροδικά τη λειτουργία των μεμβρανών σαν 

φίλτρα.
19

 

Έχουν προταθεί διάφορα πρότυπα τρισδιάστατης οργάνωσης των βασικών 

μεμβρανών, κοινό στοιχείο των οποίων είναι η ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου 

λεπτών χορδών κολλαγόνου IV, που αποτελεί τον «σκελετό» της μεμβράνης.
11

 

Η αλληλουχία των διαδικασιών της in vivo συγκρότησης της μεμβράνης δεν 

είναι γνωστή, πιθανώς όμως συμμετέχουν σε αυτήν όλοι οι μηχανισμοί που 

έχουν προταθεί για τη συγκρότηση ολιγομερών και πολυμερών και η τελική 

δομή παρουσιάζει στοιχεία όλων των προταθέντων προτύπων.
4,11,19

 

Η λαμινίνη μπορεί να συνδέεται με το κολλαγόνο IV άμεσα ή έμμεσα με 

την παρεμβολή νιδογόνου.
34,38

 Δεσμευτικές θέσεις για τη λαμινίνη και το 

σύμπλεγμα λαμινίνης-νιδογόνου στο μονομερές κολλαγόνο IV, υπάρχουν στην 
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περιοχή της τριπλής έλικας, άπω της NC1 περιοχής.
6,39

 Η δέσμευση της 

λαμινίνης και της περλεκάνης στο διμερές κολλαγόνου IV γίνεται κοντά στη 

θέση σύντηξης των σφαιρικών περιοχών των δύο μορίων.
4
 

Δεσμευτικές θέσεις για το κολλαγόνο IV στη λαμινίνη, υπάρχουν στις 

τελικές σφαιρικές περιοχές των βραχέων (VI) και των μακρών (G1-G5) 

σκελών.
4,27

 Στα συμπλέγματα λαμινίνης-νιδογόνου, η σύνδεση γίνεται μεταξύ 

της καρβοξυτελικής περιοχής G3 του νιδογόνου και της περιοχής III της Β1-

αλυσίδας (ασθενέστερα των Β2- και Α-αλυσίδων) στο κέντρο του σταυρού της 

λαμινίνης, όπου βρίσκονται οι πλούσιες σε Cys και όμοιες με τον EGF 

επαναλήψεις.
6,27

 Στην G2 περιοχή του νιδογόνου γίνεται η δέσμευση του 

κολλαγόνου IV, ενώ η αλληλεπίδραση με τον πρωτεϊνικό πυρήνα της περλεκά-

νης γίνεται μέσω δύο σημείων στις G2 και G3 περιοχές, που μεσολαβούν στη 

σύνδεση λαμινίνης-περλεκάνης.
38,39

 

Οι πρωτεογλυκάνες αλληλεπιδρούν με τα άλλα μακρομόρια της μεμβράνης, 

μέσω των πολυανιονικών πλευρικών αλυσίδων και περιοχών του πρωτεϊνικού 

πυρήνα.
38

 Οι κύριες δεσμευτικές θέσεις για τη λαμινίνη, το κολλαγόνο IV και 

τη φιμπρονεκτίνη βρίσκονται στις αλυσίδες θειικής ηπαράνης, ενώ για το 

νιδογόνο στον πρωτεϊνικό πυρήνα.
38

 Οι αλυσίδες θειικής ηπαράνης της 

περλεκάνης και η ηπαρίνη συνδέονται με το μόριο της λαμινίνης, πιθανώς 

μέσω βασικών αμινοξέων των δύο άπω καρβοξυτελικών G-σφαιρικών 

περιοχών της Α-αλυσίδας.
4,6,27,38

 Η δέσμευση του κολλαγόνου IV γίνεται σε 

περιοχές της τριπλής έλικας, άπω και μέσα στην NC1 περιοχή
6
 και με το 

νιδογόνο στον πρωτεϊνικό πυρήνα.
38

 

Τα στοιχεία σύνδεσης των επιμέρους μονομερών έχουν ενσωματωθεί σε 

δομικά πρότυπα ή μοντέλα που περιγράφουν θεωρητικά τον τρόπο δόμησης 

των βασικών μεμβρανών. Η τάση των κύριων συστατικών των μεμβρανών να 

σχηματίζουν ομοπολυμερή οδήγησε, αρχικά, στη διατύπωση της υπόθεσης ότι 

οι βασικές μεμβράνες είναι στιβαδωτές δομές (layered structures), με εναλλασ-

σόμενα στρώματα κολλαγόνου και μη-κολλαγονωδών πρωτεϊνών που 

ενώνονται σε συγκεκριμένα σημεία.
11

 Η ανοσοκαθήλωση αντισωμάτων σε 

χωριστές στιβάδες της μεμβράνης συμφωνεί με το πρότυπο αυτό.  

Τα διάφορα συστατικά των βασικών μεμβρανών έχουν, επίσης, την τάση να 

σχηματίζουν σταθερά ετεροπολυμερή συμπλέγματα με ορισμένη στοιχειομετ-

ρία. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στη διατύπωση του προτύπου matrisome, 

σύμφωνα με το οποίο τα εκκριτικά κύτταρα παράγουν συμπλέγματα από 

λαμινίνη, νιδογόνο και πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης, που πολυμερίζονται 

αμέσως στον εξωκυττάριο χώρο, σχηματίζοντας την τρισδιάστατη δομή της 

μεμβράνης.
11

 

Σύμφωνα με το μοντέλο της αυτοσυγκρότησης
19

 (self-assembly model), το 

κολλαγόνο IV και η λαμινίνη σχηματίζουν πολυμερή, παράλληλα ή διαδοχικά. 

Τα δύο πολυμερή δίκτυα συνδέονται με γέφυρες νιδογόνου και άμεσες 
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αλληλεπιδράσεις λαμινίνης-κολλαγόνου IV. Τα μονομερή περλεκάνης 

σχηματίζουν ολιγομερή, μέσω της σύνδεσης των πρωτεϊνικών πυρήνων τους, 

ενώ οι αλυσίδες θειικής ηπαράνης κατευθύνονται περιφερικά και αλληλεπιδ-

ρούν ασθενώς με τη λαμινίνη και το κολλαγόνο IV.  

Οι Leblond και Inoue
4
 περιγράφουν το μοντέλο των χορδών (cord model) 

που στηρίζεται στις αλληλεπιδράσεις μονομερών κολλαγόνου IV για το 

σχηματισμό δικτύου. Τα μόρια της λαμινίνης περιβάλλουν τα ινίδια κολλαγό-

νου IV ή εκτείνονται στους μεταξύ των χορδών χώρους, ενώ οι πρωτεογλυκά-

νες θειικής ηπαράνης σχηματίζουν διπλές γραμμές στην επιφάνεια των χορδών. 

Τέλος, το πρότυπο του πολυμορφικού πολυμερισμού
11

 (polymorphic 

polymerization) βασίζεται στην ικανότητα των συγκεντρώσεων των διαφόρων 

συστατικών να καθορίζουν την έκταση των ομοπολυμερών και ετεροπολυμε-

ρών αλληλεπιδράσεων και συνεπώς την τελική δομή. Αυτό το πρότυπο μπορεί 

να ερμηνεύσει την ετερογένεια των βασικών μεμβρανών, μέσω διαφορών στο 

ρυθμό σύνθεσης και εναπόθεσης των συστατικών.  

 

6. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ 

Η βασική μεμβράνη είναι το πρώτο εξωκυττάριο υπόστρωμα που παράγεται 

κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
6
 Η σύνθεση των κύριων συστατικών της 

μεμβράνης αποτελεί παροδική δραστηριότητα των κυττάρων που την παράγο-

υν, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη δημιουργία των κυττάρων.
56

 Στους 

ώριμους ιστούς, όπου ο χρόνος καταβολισμού της μεμβράνης είναι πολύ 

μεγάλος, πιθανολογείται πως η προσθήκη νέων συστατικών στη μεμβράνη 

γίνεται με πολύ αργό ρυθμό. 

Αρχικά, είχε υποστηριχτεί πως η παραγωγή και εναπόθεση των συστατικών 

των μεμβρανών γίνεται αποκλειστικά από τα παρεγχυματικά κύτταρα που 

στηρίζονται σε αυτές.
1,3,8

 Σήμερα θεωρείται πως για τη σύνθεση των μεμβρα-

νών είναι απαραίτητη η συνεργασία διαφορετικών κυτταρικών τύπων.
6,10

 

Πειραματικά, διαπιστώνεται η παρουσία κολλαγόνου IV και λαμινίνης σε 

κυτοκαλλιέργειες εμβρυϊκών ινοβλαστών, ενώ ινοβλάστες από νεαρούς και 

ώριμους ιστούς παράγουν μόρια που διεγείρουν τη συγκρότηση μεμβρανών 

από άλλα κύτταρα.
10,57

 Στο βλεννογόνο του πεπτικού συστήματος και στο 

δέρμα, κατά το στάδιο της εμβρυϊκής ανάπτυξης, το κολλαγόνο IV παράγεται 

αποκλειστικά από μεσεγχυματικά κύτταρα, οι Β-αλυσίδες λαμινίνης από τα 

επιθηλιακά και μεσεγχυματικά κύτταρα, η Α-αλυσίδα αρχικά μόνον από τα 

επιθηλιακά και, στη συνέχεια και από μεσεγχυματικά κύτταρα και η περλεκάνη 

από τα επιθηλιακά κύτταρα.
10,41

 Στον ώριμο εντερικό βλεννογόνο, εκτός από τα 

επιθηλιακά κύτταρα, πρωτεΐνες βασικής μεμβράνης εκκρίνουν και οι υποεπι-
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θηλιακοί μυοϊνοβλάστες.
58

 Ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν στο έμβρυο 

ποντικού, κατά τη μεσοκύηση, με τη μέθοδο του in situ υβριδισμού mRNA.
10

 

Το νιδογόνο δεν παράγεται από επιθηλιακά κύτταρα αλλά είναι διάχυτο στα 

ενδοθηλιακά και μεσεγχυματικά κύτταρα.
10

 

Δεν είναι γνωστή η σειρά των γεγονότων που οδηγούν στη συγκρότηση 

βασικής μεμβράνης. Φαίνεται πως η σύνθεση και έκκριση των κύριων 

συστατικών ακολουθεί τον κλασσικό δρόμο των εκκριτικών πρωτεϊνών, 

δηλαδή κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο, συσκευή Golgi, εκκριτικά κοκκί-

α.
40,56

 Όλα τα συστατικά της μεμβράνης μπορεί να παράγονται από τον ίδιο 

τύπο κυττάρου, ή κάθε συστατικό από διαφορετικό τύπο.
36

 Στην πρώτη 

περίπτωση, είναι εύλογο πως πρέπει να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, ή 

πρόδρομα μόρια, που εμποδίζουν τα επιμέρους συστατικά να αλληλεπιδρούν 

πριν από την εξωκύτωση τους.
4
 Σε ιστούς όπου διαφορετικά κύτταρα είναι 

υπεύθυνα για τη σύνθεση του κάθε συστατικού, η συγκρότηση της μεμβράνης 

πρέπει να αρχίζει εξωκυττάρια.
36

 Τα συστατικά της βασικής μεμβράνης 

ρυθμίζουν παράλληλα την έκφραση των κυτταρικών γονιδίων που τα κωδικο-

ποιούν, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αυτοκρινούς-παρακρινούς μηχανισ-

μού ελέγχου της κυτταρικής συμπεριφοράς.
11

  

Σύμφωνα με παρατηρήσεις σε κυτοκαλλιέργειες (α) η έκκριση του κολλα-

γόνου IV καθυστερεί σημαντικά, συγκριτικά με τα άλλα κολλαγόνα, (β) οι 

χρόνοι μεταφοράς της λαμινίνης και του κολλαγόνου IV στα εκκριτικά 

κυστίδια είναι διαφορετικοί και, (γ) η λαμινίνη εξωκυτώνεται είτε σε «καθαρή» 

μορφή, είτε σε προσχηματισμένα συμπλέγματα με το νιδογόνο.
8,32,36

 Πειραμα-

τικά, διαπιστώνεται πως η A-αλυσίδα λαμινίνης προστίθεται σαν τρίτο στοιχείο 

στη δομή του ελικωτού σπειράματος, δεν υπάρχει όμως ομοφωνία ως προς το 

αν ο σχηματισμός διμερών Β1Β2 είναι απαραίτητο ενδιάμεσο στάδιο για το 

σχηματισμό του τελικού μορίου.
6,28,32

  

Η έκταση των ομοπολυμερών και ετεροπολυμερών αλληλεπιδράσεων των 

συστατικών της μεμβράνης μετά την εξωκύτωση και η τελική δομή της 

μεμβράνης ρυθμίζονται, πιθανώς, από τις σχετικές συγκεντρώσεις των 

επιμέρους συστατικών.
6,32

 Πιθανολογείται πως, σε πρώτο στάδιο, τα κύτταρα 

σχηματίζουν ένα ικρίωμα (scaffold) βασικής μεμβράνης, εκκρίνοντας 

κολλαγόνο IV σε ένα καθορισμένο ιστικό διαμέρισμα, στο οποίο σχηματίζεται 

αυτόματα στη συνέχεια το δίκτυο κολλαγόνου IV.
11

 Τα μόρια κολλαγόνου IV 

που εκκρίνονται από τα κύτταρα δεν υφίστανται αποκοπή προπεπτιδίων όπως 

τα διάμεσα κολλαγόνα, καθώς τα μη-ελικοειδή τμήματα εμποδίζουν τη 

σύνδεση των μορίων του κολλαγόνου IV σε ινίδια.
8
  

Καθοριστικά σημεία στη βιοσύνθεση της βασικής μεμβράνης είναι η ικανό-

τητα των μακρομορίων να αλληλεπιδρούν πολύπλοκα και η δυνατότητα των 

κυττάρων να εκκρίνουν διαφορετικές ποσότητες των συστατικών της μεμβρά-

νης. Με αυτόν τον τρόπο, οι μεμβράνες εμφανίζουν πλαστικότητα (plasticity), 
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που σχετίζεται πιθανώς με την ετερογένεια τους.
6,10

 Είναι πιθανό οι κυτταρικές 

ή ιστικές διαφορές στη δομή του δικτύου να προκαλούνται από μεταβολές στις 

τοπικές συνθήκες (pH, άλατα, συγκέντρωση πρωτεϊνών, τροποποιητικές 

επιδράσεις άλλων μορίων της εξωκυττάριας ουσίας), οι οποίες προέρχονται 

από τα εκκριτικά κύτταρα.
11

  

7. ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

Οι βασικές μεμβράνες είναι πολύ σταθερές δομές με μακρό χρόνο καταβολισ-

μού.
3,56

 Ο καταβολισμός τους έχει μεγάλη φυσιολογική σημασία κατά την 

εμβρυϊκή ανάπτυξη, στη διατήρηση της δομής και λειτουργίας των ώριμων 

μεμβρανών, καθώς και κατά την ιστική αναδιαμόρφωση και επούλωση. 

Παθολογικά, σχετίζεται με αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα και κακοήθη 

νεοπλάσματα.  

Η λύση των βασικών μεμβρανών αποδίδεται στη δράση πρωτεολυτικών 

ενζύμων (πρωτεάσες ή πρωτεϊνάσες), τα οποία διακρίνονται σε οξεόφιλα και 

ουδετερόφιλα, ανάλογα με το pH όπου είναι δραστικά.
59

 Συμμετέχουν, επίσης, 

γλυκοσιδάσες και ηπαρινάσες, που διασπούν ειδικά τις πλευρικές γλυκοζαμι-

νογλυκάνες των πρωτεογλυκανών των μεμβρανών.
11

 

Οι όξινες πρωτεάσες είναι ενεργές κυρίως ενδοκυττάρια, στα φαγολυσοσώ-

ματα, ενώ μερικές είναι δυνητικά εξωκυττάρια λυτικά ένζυμα της βασικής 

μεμβράνης.
59

 Στις όξινες πρωτεάσες ανήκουν οι καθεψίνες (cathepsins) ή 

πρωτεάσες κυστεΐνης, οι οποίες συμμετέχουν στη λύση του κολλαγόνου IV, της 

λαμινίνης και των πρωτεογλυκανών των βασικών μεμβρανών.
11,59,60

 

Οι ουδετερόφιλες πρωτεάσες διακρίνονται σε πρωτεάσες σερίνης και μεταλ-

λοπρωτεάσες, ανάλογα με το μηχανισμό ενεργοποίησης. Για την ενεργοποίηση 

των σερινών πρωτεασών απαιτείται η παρουσία σερίνης στην καταλυτική 

περιοχή.
61

 Σημαντικές ουδετερόφιλες σερίνες πρωτεάσες στη λύση των 

βασικών μεμβρανών, είναι η ουδετερόφιλη ελαστάση και οι ενεργοποιητές του 

πλασμινογόνου
59

 (plasminogen activators, PAs). Η ουδετερόφιλη ελαστάση 

διασπά κυρίως το κολλαγόνο IV και τη λαμινίνη.
59

 Οι ενεργοποιητές του 

πλασμινογόνου ενεργοποιούν το πλασμινογόνο προς πλασμίνη, είναι όμως 

ταυτόχρονα σημαντικοί μεσολαβητές στην in vitro διάσπαση της βασικής 

μεμβράνης και της εξωκυττάριας ουσίας.
61

 Διακρίνονται
11,61

 δύο τύποι 

ενεργοποιητή του πλασμινογόνου: ο τύπος της ουροκινάσης (urokinase-type 

plasminogen activator, uPA) και ο ιστικός (tissue-type plasminogen activator, 

tPA). Ο tPA ανιχνεύεται σε σημαντικές ποσότητες στην EHS βασική μεμβρά-

νη, όπου συνδέεται με τη λαμινίνη και την πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης, 

από την οποία και ενεργοποιείται.
20

 Η πλασμίνη έχει δράση τρυψίνης και 

επηρεάζει την εξωκυττάρια ουσία άμεσα, διασπώντας τη λαμινίνη και τη 

φιμπρονεκτίνη, ή έμμεσα, συμμετέχοντας στην ενεργοποίηση της κολλαγονά-
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σης τύπου IV.
11,62

 Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν ενδείξεις πως ενεργοποιεί τον 

TGF-β1, ο οποίος δρα ανασταλτικά στη διήθηση.
61

 

Μεταλλοπρωτεάσες 

H οικογένεια των μεταλλοπρωτεασών της εξωκυττάριας ουσίας (matrix 

metalloproteinases ή metalloproteases, MMPs) αποτελείται από τις διάμεσες 

κολλαγονάσες (interstitial collagenases), τις στρωματολυσίνες (stromelysins), τις 

ελαστάσες (elastases) και τις γελατινάσες (gelatinases).
63-65

 Οι «κλασσικές» 

μεταλλοπρωτεάσες είναι ενδοπεπτιδάσες και παρουσιάζουν κοινά στοιχεία 

όσον αφορά την πρωτοταγή δομή, τις ιδιότητες και τη γονιδιακή σύσταση. 

Πρόσφατα, έχουν απομονωθεί μεταλλοπρωτάσες με διαφορές από τις «κλασσι-

κές», οι οποίες χαρακτηρίζονται σαν «καινούργιες» (novel).
65

  

Ïé «κλασσικές» μεταλλοπρωτεάσες εκκρίνονται σε μορφή αδρανούς προεν-

ζύμου ή ζυμογόνου, που μετατρέπεται σε ενεργό ένζυμο στον εξωκυττάριο 

χώρο, διαδικασία η οποία αποτελεί ένα σημαντικό ρυθμιστικό μηχανισμό της 

πρωτεόλυσης.
66

 Για την ενεργοποίηση του προενζύμου έχει προταθεί ένας 

μηχανισμός,
66,67

 σύμφωνα με τον οποίο η αλληλεπίδραση ενός ατόμου 

μετάλλου, πιθανώς ψευδάργυρου, και μίας πλευρικής σουλφυδρυλικής 

αλυσίδας του προενζύμου καθιστούν καταλυτικά αδρανές το ενεργό κέντρο. Η 

σουλφυδρυλική ομάδα προέρχεται από μία Cys (Cys-73) που βρίσκεται σε μία 

περιοχή του μορίου που είναι όμοια («διατηρημένη») μεταξύ των διαφόρων 

τάξεων μεταλλοπρωτεασών. Η διαταραχή αυτής της αλληλεπίδρασης οδηγεί σε 

μεταβολή της διαμόρφωσης της πρωτεάσης και άμεση απόκτηση πρωτεολυτι-

κής ικανότητας. Στα καρκινικά κύτταρα, μία μετάλλαξη στην Cys-73 θα 

μπορούσε να προκαλέσει ενδογενή ενεργοποίηση του ενζύμου και να προάγει 

την εξέλιξη του νεοπλάσματος.  

Η ενεργοποίηση in vitro είναι δυνατό να γίνει από οργανοϋδραργυρικές 

ενώσεις, χαοτροπικές ουσίες, μεταβολίτες του οξυγόνου ή πρωτεάσες, όπως η 

τρυψίνη, η χυμοτρυψίνη και η πλασμίνη.
59,61,64,67

 Ο in vivo μηχανισμός 

ενεργοποίησης δεν είναι γνωστός και μπορεί να περιλαμβάνει συμμετοχή και 

άλλων πρωτεασών που δρουν είτε σε διαλυτή μορφή, είτε συνδεόμενες στην 

κυτταρική επιφάνεια.
68

 Η σύνδεση στην κυτταρική επιφάνεια επιτρέπει τον 

ακριβή έλεγχο στο σημείο της αλληλεπίδρασης με το υπόστρωμα.  

Οι διάμεσες κολλαγονάσες διασπούν ειδικά τα κολλαγόνα I, ΙΙ και ΙΙΙ.
11,66,67

 

Στις διάμεσες κολλαγενάσες κατατάσσονται η διάμεση κολλαγενάση ινοβλασ-

τικού τύπου (MMP-1), η διάμεση κολλαγενάση των ουδετερόφιλων πολυμορ-

φοπύρηνων (PMN collagenase, MMP-8) και η κολλαγενάση 3 (MMP-13).
65

 Οι 

στρωματολυσίνες διασπούν συστατικά του υποστρώματος όπως πρωτεογλυκά-

νες, λαμινίνη, φιμπρονεκτίνη και το κολλαγόνο IV.
11,61,65,66

 Εκτός από τις 

στρωματολυσίνες-1 (MMP-3) και -2 (MMP-10), στην κατηγορία αυτή ανήκει η 

matrilysin (MMP-7), ενώ η στρωματολυσίνη-3 υπάγεται στις καινούργιες 



 43 

μεταλλοπρωτεάσες, μαζί με τις μεταλλοπρωτεάσες μεμβρανικού τύπου (MT-

MMPs).
65

 Οι στρωματολυσίνες ενεργοποιούν την 92kd κολλαγονάση τύπου 

IV
65

 και η στρωματολυσίνη ινοβλαστών αρθρικού υμένα κουνελιού είναι 

περισσότερο αποτελεσματική στην in vitro διάσπαση του κολλαγόνου IV από 

τις κολλαγονάσες τύπου IV.
61 

Η μεταλλοελαστάση (MMP-12) διασπά την 

ελαστάση.
65 

Οι γελατινάσες ή κολλαγονάσες τύπου IV (collagenases type IV) αποκόπτουν 

επιλεκτικά το μόριο του κολλαγόνου IV στην ελικοειδή περιοχή του.
64,66

 

Επιπλέον, δε, δρουν στο μετουσιωμένο διάμεσο κολλαγόνο (gel), στα 

κολλαγόνα τύπου V, VII, ΙΧ και Χ, τη φιμπρονεκτίνη και την ελαστίνη.
64,67

 

Διαφέρουν από τις υπόλοιπες μεταλλοπρωτεάσες στην παρουσία τριών 

συνεχών περιοχών, που είναι ομόλογες της περιοχής της φιμπρονεκτίνης τύπου 

ΙΙ που συνδέει το μετουσιωμένο κολλαγόνο και συμμετέχουν, πιθανώς, στη 

σύνδεση του ενζύμου με το υπόστρωμα.
64,65,67

  

Oé κολλαγονάσες τύπου IV διακρίνονται σε 72kd και 92kd κολλαγονάσες 

τύπου IV, οι οποίες μοιάζουν στην πρωτοταγή και γονιδιακή δομή και στην 

ειδικότητα του υποστρώματος,
63

 ενώ διαφέρουν στη γονιδιακή προέλευση και 

ρύθμιση.
61,64

 Η 72kd κολλαγονάση ή γελατινάση Α (MMP-2) είναι η καλύτερα 

μελετημένη κολλαγονάση και είναι γνωστή η πλήρης αμινοξική της αλληλου-

χία στον άνθρωπο και σε πειραματόζωα.
64,70

 Παρουσία ασβεστίου, μετατρέπε-

ται πρωτεολυτικά σε 62kd ενεργό ένζυμο.
64

 Η 92kd κολλαγονάση ή γελατινάση 

B (MMP-9) εμφανίζει μία περιοχή όμοια με κολλαγόνο IV
65

 και ενεργοποιείται 

από τη στρωματολυσίνη-1.
67

 

Οι κολλαγονάσες τύπου IV συμμετέχουν in vivo σε συνεργασία με άλλα 

ένζυμα στην αναδιαμόρφωση των βασικών μεμβρανών κατά την εμβρυογένε-

ση, τη φλεγμονή, την επούλωση και την ωορρηξία.
65

 Η παρουσία τους μπορεί 

να είναι σημαντική στην πολύπλοκη διαδικασία της διήθησης και μετάστασης, 

όπου τα νεοπλασματικά κύτταρα πρέπει να διασχίσουν βασικές μεμβράνες. 

Πειραματικά, έχει διαπιστωθεί σχέση μεταξύ της έκφρασης της κολλαγονάσης 

τύπου IV στα νεοπλασματικά κύτταρα και του διηθητικού και μεταστατικού 

φαινότυπο των κυττάρων.  

Η έκκριση και η ενεργοποίηση των μεταλλοπρωτεϊνασών δεν επαρκούν για 

τη διάλυση της εξωκυττάριας ουσίας, επειδή ορισμένες εξωκυττάριες πρωτεΐ-

νες δρουν σαν φυσικοί αναστολείς των ενζύμων.
61,66

 Οι πρωτεΐνες που 

αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων παράγονται από τον ξενιστή ή και τα 

νεοπλασματικά κύτταρα και μπορούν να αναστείλουν τις αδρανείς ή ενεργοπο-

ιημένες μεταλλοπρωτεϊνάσες, σχηματίζοντας μη-αντιστρεπτά ισομοριακά 

συμπλέγματα.
61,68

 Φυσικοί αναστολείς πρωτεϊνασών είναι οι ιστικοί αναστολείς 

μεταλλοπρωτεϊνασών της εξωκυττάριας ουσίας (tissue inhibitors of matrix 

metalloproteinases - TIMPs) και ο αναστολέας του ενεργοποιητή πλασμινογόνου.  
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Έχουν απομονωθεί τρία διαφορετικά μόρια TIMPs.
65-67

 Οι TIMP-1 και 

TIMP-2 είναι ανοσολογικά διαφορετικές πρωτεΐνες και ρυθμίζονται ανεξάρτη-

τα και αντίθετα από εστέρες της φορβόλης, τον TGF-β και άλλες κυτοκίνες. Η 

TIMP-1 είναι μία 28,5kd γλυκοπρωτεΐνη, η οποία σχηματίζει ισομοριακά 

συμπλέγματα με τις ενεργοποιημένες διάμεσες κολλαγονάσες και στρωματο-

λυσίνες και την 92kd κολλαγονάση τύπου IV. Η αναστολή της παραγωγής 

TIMP-1 σε επίπεδο RNA προάγει την εμφάνιση του κακοήθους φαινότυπου, 

ενώ η χορήγηση ανασυνδυασμένου TIMP-1 σε πειραματόζωα εμποδίζει τις 

μεταστάσεις. Η TIMP-2 είναι μία 21kd μη-γλυκοζυλιωμένη πρωτεΐνη που 

μπορεί να συνδέεται τόσο με την αδρανή 72kd κολλαγονάση τύπου IV, όσο και 

με το ενεργό ένζυμο, σε ισομοριακή στοιχειομετρία. Μπορεί επίσης να 

καταργεί την υδρολυτική δράση όλων των μεταλλοπρωτεϊνασών. Η TIMP-2 

παράγεται από τα νεοπλασματικά κύτταρα που συνθέτουν την 72kd κολλαγο-

νάση τύπου IV και αποτελεί φυσικό καταστολέα των μεταστάσεων.  

Η ρύθμιση της δράσης των κολλαγονασών τύπου IV πραγματοποιείται σε 

τρία επίπεδα:
67

 σύνδεση του αδρανούς προενζύμου με τους TIMPs, ενεργοποί-

ηση του αδρανούς προενζύμου και αναστολή του ενεργοποιημένου ενζύμου 

από τους TIMPs. Οι εστέρες της φορβόλης και ο TGF-β ρυθμίζουν ταυτόχρονα 

τη δράση της 92kd κολλαγονάσης τύπου IV και άλλων πρωτεολυτικών 

ενζύμων, ενώ η 72kd κολλαγονάση τύπου IV ρυθμίζεται ανεξάρτητα από άλλα 

ένζυμα. Όταν υπάρχει περίσσεια TIMPs, τα προένζυμα σχηματίζουν συμπλέγ-

ματα με τους ειδικούς TIMPs, ενώ σε περίσσεια ενζύμου, σχηματίζονται 

διμερή ή συμπλέγματα με διάμεσες κολλαγονάσες.
65,68

 Πιστεύεται ότι στις 

αδρανείς 92kd και 72kd κολλαγονάσες τύπου IV υπάρχουν δύο δεσμευτικές 

θέσεις για τους TIMP-1 και TIMP-2 και ότι η σύνδεση των TIMPs στα αδρανή 

προένζυμα εξυπηρετεί και άλλες δράσεις εκτός από την αδρανοποίηση του 

ενεργού ενζύμου.  

Η in vivo προέλευση των κολλαγονασών τύπου IV δεν έχει αποσαφηνιστεί. 

Κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη των ποντικών, η 72kd κολλαγονάση εκφράζεται 

κυρίως από τα μεσεγχυματικά κύτταρα και μόνο σε μερικές περιπτώσεις από τα 

επιθηλιακά κύτταρα των σιελογόνων και μαζικών αδένων.
63

 Στον πλακούντα 

εκφράζεται από τους ινοβλάστες, τα ενδοθηλιακά κύτταρα των χοριονικών 

θηλών και ορισμένα τροφοβλαστικά κύτταρα.
63

 Χαρακτηριστικά, η απομόνωση 

της 72kd προκολλαγονάσης τύπου IV γίνεται από καλλιέργειες ανθρώπινων 

ινοβλαστών που προέρχονται από αρθρικούς υμένες ασθενών με ρευματοειδή 

αρθρίτιδα.
70

 

8. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ 

Μεταξύ των μεμβρανών διαφορετικών ειδών, διαφορετικών οργάνων και 

ανατομικών δομών του ίδιου οργάνου, εμβρυϊκών και των αντίστοιχων ώριμων 

ιστών, ή φυσιολογικών και παθολογικών ιστών υπάρχουν διαφορές, οι οποίες 
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περιγράφονται σαν ετερογένεια ή πολυμορφία
71

 (heterogeneity, diversity). Η 

ετερογένεια αποδίδεται σε διαφορές στην αναλογία των κυρίων συστατικών, τη 

συμμετοχή ισότυπων λαμινίνης και κολλαγόνου IV, τις μετα-μεταγραφικές 

τροποποιήσεις, την παρουσία ιστοειδικών μορίων, την υπερμοριακή οργάνωση 

και τις αλληλεπιδράσεις των μακρομορίων.
10,19,32,34,72

 Η σημασία της ετερογένε-

ιας των βασικών μεμβρανών έγκειται στην άσκηση εξειδικευμένων ρυθμιστι-

κών δράσεων από τις μεμβράνες στα κύτταρα και στη δημιουργία του 

βέλτιστου περιβάλλοντος για κάθε κύτταρο και ιστό.
9,71

 Έτσι, στους πνεύμονες, 

οι διαφορές στη σύσταση των κυψελιδικών μεμβρανών που βρίσκονται σε 

επαφή με τα πνευμονοκύτταρα τύπου Ι και ΙΙ, ενδέχεται να επηρεάζουν τα 

φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά και τη διαφοροποίηση των κυττάρων τύπου 

ΙΙ σε κύτταρα τύπου Ι.
45

 

Διαφορές στην αναλογία των συστατικών των βασικών μεμβρανών μπορο-

ύν να προκύψουν μέσω της μεταβλητής και μη-συγχρονισμένης έκφρασης των 

γονιδίων που κωδικοποιούν τα συστατικά της μεμβράνης.
10

 Έτσι, κατά την 

εμβρυογένεση των μυών η έκφραση των Β-αλυσίδων προηγείται της εμφάνι-

σης της Α-αλυσίδας, η οποία συμπίπτει με την εμφάνιση οργανωμένης βασικής 

μεμβράνης.
27

 Επιπλέον, οι εμβρυϊκές βασικές μεμβράνες εμφανίζουν αυξημένη 

περιεκτικότητα σε γλυκοζαμινογλυκάνες.
8
 Ιστοειδικά μόρια εμφανίζονται σε 

ορισμένες βασικές μεμβράνες, όπως στη μεμβράνη της νευρομυϊκής σύναψης, 

η οποία περιέχει ακετυλοχολινεστεράση.
73

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

ετερογένεια μεταξύ των βασικών μεμβρανών των νεοπλασμάτων και των 

αντίστοιχων φυσιολογικών ιστών, η οποία μπορεί να οφείλεται στην απώλεια 

αντιγόνων, όπως θειικής χονδροϊτίνης-6 από τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα 

του δέρματος,
46

 ή στην εμφάνιση νέων αντιγόνων, όπως S-λαμινίνης σε 

βασικοκυτταρικά καρκινώματα δέρματος.
74

  

Οι ανοσοϊστοχημικές μελέτες συμβάλλουν στη διερεύνηση της ετερογένειας 

των βασικών μεμβρανών, μέσω της εφαρμογής μονοκλωνικών αντισωμάτων 

και της διαφορικής πρωτεόλυσης.
72,75

 Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να 

ανιχνεύσουν διαφορές των βασικών μεμβρανών, οι οποίες οφείλονται στη 

συμμετοχή διαφορετικών μορφών ενός μακρομορίου (π.χ. ισότυπων κολλαγό-

νου IV ή λαμινίνης) που αντιδρούν με τα πολυκλωνικά αντισώματα, αλλά δεν 

έχουν κοινό τον επίτοπο που αναγνωρίζεται από το μονοκλωνικό αντίσωμα.
19,72

 

Η έλλειψη του αντιγόνου με το οποίο αντιδρά το μονοκλωνικό αντίσωμα 

μπορεί να οφείλεται στο ότι το μακρομόριο δε συμμετέχει στη βασική 

μεμβράνη ή συγκέντρωση του να είναι μικρότερη του ουδού ανίχνευσης. Η 

διαφορετική ευαισθησία στην πέψη αποδίδεται στη διαφορετική περιεκτικότη-

τα των βασικών μεμβρανών σε ορισμένα συστατικά ή σε διαφορές στην 

υπερμοριακή τους οργάνωσης, αποτέλεσμα των οποίων είναι η ταχύτερη 

απομάκρυνση τους.  
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9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Οι βασικές μεμβράνες συμμετέχουν στην ανάπτυξη (development), την αύξηση 

(growth), τη διατήρηση (maintenance) και την επανόρθωση (repair) των ιστών. 

Σχηματίζουν ρυθμιστικούς φραγμούς στη διακίνηση μακρομορίων και κυττά-

ρων μεταξύ των ιστών και των αγγείων και στα νεφρικά σπειράματα. Παρέχο-

υν δομική υποστήριξη (structural support) και διαμερισματοποιούν (compart-

mentalise) όργανα και κυτταρικές λειτουργίες, όπως όλα τα εξωκυττάρια 

υποστρώματα των πολυκύτταρων οργανισμών. Κατευθύνουν τη συγκέντρωση 

μακρομορίων που συμμετέχουν σε εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως η 

μεταβίβαση του σήματος στη νευρομυϊκή σύναψη.
6,73

 Επηρεάζουν κυτταρικές 

λειτουργίες, όπως η προσκόλληση (attachment), ο πολλαπλασιασμός (prolifera-

tion), η πόλωση (polarisation), η διαφοροποίηση (differentiation) και η έκφραση 

γονιδιακών προϊόντων, η μετακίνηση (motility, locomotion) και η μετανάστευση 

(migration, spreading), η εκβλάστηση (outgrowth) των νευρικών κυττάρων και 

οι χημειοτακτικές απαντήσεις. Επίσης, οι πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης 

συνδέονται ισχυρά με την αντιθρομβίνη, ασκώντας πιθανώς αντιπηκτική δράση 

στο αγγειακό τοίχωμα.
6,20

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, οι βασικές μεμβράνες δρουν σαν ρυθμισ-

τές στερεής φάσης (solid-phase regulators), οι οποίοι μεταφέρουν πληροφορίες 

στα κύτταρα που βρίσκονται κοντά τους και φέρουν τους κατάλληλους 

επιφανειακούς υποδοχείς, επηρεάζοντας τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά.
6,19,76

 

Οι βιολογικές δράσεις των βασικών μεμβρανών αποτελούν τη συνισταμένη 

των δράσεων των συστατικών τους και προϋποθέτουν την ύπαρξη ορισμένης 

υπερμοριακής αρχιτεκτονικής, καθώς μεμονωμένα μόρια δεν αναπαράγουν το 

συνολικό αποτέλεσμα.
6
 Η αποσαφήνιση των επιμέρους δράσεων των μακρο-

μορίων είναι δύσκολη, καθώς τα παρασκευάσματα βασικής μεμβράνης είναι 

συνήθως «μολυσμένα» με άλλα, βιολογικώς δραστικά, μόρια.
30

 Γενικά, οι 

δράσεις εντοπίζονται σε ορισμένες περιοχές των μακρομορίων και εμφανίζουν 

εξειδίκευση για συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους. Η συσχέτιση των 

ενεργών περιοχών με τις λειτουργίες γίνεται με πρωτεολυτικά τμήματα των 

μορίων, συνθετικά πεπτίδια που παράγονται με βάση την πρωτοταγή δομή των 

μακρομορίων και αντισώματα.
6,27

 Από όλα τα μόρια των βασικών μεμβρανών 

τις περισσότερες βιολογικά ενεργές περιοχές περιέχει η λαμινίνη.
30

 

9.1 Υπερδιήθηση 

Η δράση της βασικής μεμβράνης σαν ηθμού που ελέγχει τη διακίνηση 

μακρομορίων μεταξύ διαφόρων ιστικών διαμερισμάτων, μελετήθηκε κυρίως 

στα νεφρικά σπειράματα και τα αγγεία, χαρακτηρίζεται δε ως υπερδιήθηση
8
 

(ultrafiltration). Αρχικά, διατυπώθηκε η υπόθεση πως οι μεμβράνες εμποδίζουν 

τη διακίνηση των μορίων με βάση το μέγεθος και το σχήμα τους, μέσω του 
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δικτύου κολλαγόνου IV-λαμινίνης.
8
 Ωστόσο, πειράματα που έγιναν με 

ιονισμένα μόρια, όπως η φεριτίνη, απέδειξαν πως η διήθηση καθορίζεται 

κυρίως από το υψηλό ανιονικό φορτίο της μεμβράνης, στην ανάπτυξη του 

οποίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι πρωτεογλυκάνες.
4,8

 Με αυτό το 

μηχανισμό, περιορίζεται η εξαγγείωση των αρνητικά φορτισμένων πρωτεϊνών 

του πλάσματος.
2
 Η ενζυμική διάσπαση της περλεκάνης αυξάνει τη διαπερατό-

τητα της σπειραματικής νεφρικής μεμβράνης σε μακρομόρια, ενώ η ένεση σε 

πειραματόζωα αμινονουκλεοτιδίου της πουρομυκίνης, που συνοδεύεται από 

απώλεια ανιονικών σημείων και αντιγονικών καθοριστών περλεκάνης, οδηγεί 

σε βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο.
40

  

Η υπερδιήθηση επικουρείται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα οποία με των 

αριθμό και το εύρος των οπών τους ρυθμίζουν την πρόσβαση στο φίλτρο της 

βασικής μεμβράνης και τα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών σπειραμάτων, 

που επανακτούν πρωτεΐνες που διαρρέουν από το φίλτρο.
7
 Η υπερδιήθηση 

συμμετέχει στη ρύθμιση της σύνθεσης του ενδοκυττάριου περιβάλλοντος. 

9.2 Δομική υποστήριξη και διαμερισματοποίηση 

Η δομική υποστήριξη και διαμερισματοποίηση ιστών και κυττάρων είναι η 

σημαντικότερη λειτουργία των βασικών μεμβρανών και επιτρέπει στα κύτταρα 

και τους ιστούς να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν το βέλτιστο περιβάλ-

λον.
6
 Προϋπόθεση για τη δομική υποστήριξη είναι η αντοχή στις τάσεις, έτσι 

ώστε να παρέχεται φυσική στήριξη σε ευαίσθητες δομές όπως τα νεφρικά 

σπειράματα και σωληνάρια, τα αγγεία και η κάψα του φακού.
7,8

 Ταυτόχρονα, 

πρέπει να υπάρχει ευκαμψία, καθώς πολλές δομές υποστηριζόμενες από 

μεμβράνες, όπως τα αγγεία, υφίστανται κατά τη φυσιολογική τους λειτουργία 

σημαντικές μεταβολές στο σχήμα.
8
 

9.3 Κυτταρική προσκόλληση 

Η βασική μεμβράνη αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της προσκόλλησης των 

παρεγχυματικών κυττάρων στο συνδετικό ιστό. Οι μηχανισμοί προσκόλλησης 

έχουν μελετηθεί κυρίως σε καλυπτικά πολύστιβα πλακώδη επιθήλια, όπως του 

δέρματος, των βλεννογόνων και του κερατοειδούς, τα οποία βρίσκονται 

συνεχώς κάτω από την επίδραση μηχανολειτουργικών καταπονήσεων.
35,77

 Στην 

κατανόηση των μηχανισμών αυτών συμβάλλει σημαντικά η μελέτη κληρονο-

μικών και επίκτητων αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών, όπου η 

κύρια βλάβη προκύπτει από διαταραχή της σύνδεσης επιθηλίου και μεσεγχύμα-

τος.
35

  

Η σύνδεση των κυττάρων στα καλυπτικά επιθήλια μπορεί να γίνεται μέσω 

δύο τουλάχιστον μηχανισμών. Ο πρώτος περιλαμβάνει άμεσες μοριακές 

αλληλεπιδράσεις κυτταρικών υποδοχέων (cell receptors) και συνδέσμων 
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(ligands) που βρίσκονται στις μεμβράνες των επιθηλιακών κυττάρων ή στην 

εξωκυττάρια ουσία.
77

 Έχουν αναγνωριστεί τρεις τουλάχιστον μείζονες 

οικογένειες κυτταρικών υποδοχέων: τα CAM και οι cadherins, που μεσολαβο-

ύν τις διακυτταρικές συνδέσεις, και οι ιντεγκρίνες (integrins), που σχετίζονται 

κυρίως με την προσκόλληση των κυττάρων στην εξωκυττάρια ουσία. Άλλες 

πρωτεΐνες που μεσολαβούν την προσκόλληση των κυττάρων χαρακτηρίζονται 

γενικά ως μη-ιντεγκρίνες.
30

 Ο δεύτερος μηχανισμός περιλαμβάνει δεσμευτικές 

ενώσεις (adhesive junctions) ή δεσμευτικές δομές (attachment structures) που 

συγκροτούν το δεσμευτικό σύμπλεγμα
77

 (adhesion complex). 

Σημαντικό ρόλο στην προσκόλληση των επιθηλιακών, ενδοθηλιακών και 

νευρικών κυττάρων παίζει η λαμινίνη, καθώς υπάρχουν 12, τουλάχιστον, 

διαφορετικοί κυτταρικοί υποδοχείς λαμινίνης.
30

 Επειδή ο αριθμός των 

υποδοχέων λαμινίνης είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ενεργών περιοχών 

του μορίου, θεωρείται πιθανόν πως (α) πολλαπλοί υποδοχείς λαμινίνης σε 

διαφορετικά κύτταρα μπορούν να αναγνωρίσουν την ίδια ενεργό περιοχή, (β) 

μερικοί υποδοχείς είναι «κοινοί» (promiscuous) και αναγνωρίζουν και άλλα 

μόρια εκτός της λαμινίνης και, (γ) η κατάληψη πολλών διαφορετικών υποδο-

χέων είναι απαραίτητη για την απόκριση των κυττάρων στη λαμινίνη. Επίσης, 

στη λαμινίνη υπάρχουν σημεία κυτταρικής σύνδεσης, λανθάνοντα ή κρυφά 

(cryptic), που ενεργοποιούνται με πρωτεόλυση κατά την ιστική αναδιαμόρφωση 

(tissue remodeling) ή τη νεοπλασία.
6,27,76

  

Από τα άλλα μακρομόρια της βασικής μεμβράνης, το κολλαγόνο IV συνδέ-

εται με τα κύτταρα μέσω σημείων που βρίσκονται στην ελικοειδή περιοχή - 

στο καρβοξυτελικό και στο αμινοτελικό άκρο της τριπλής έλικας - με τρόπο 

που εξαρτάται από τη σωστή διαμόρφωση του μορίου.
6,20

 Η θειική ηπαράνη της 

κυτταρικής επιφάνειας μπορεί να συνδεθεί με πολλά συνδετικά μακρομόρια 

της εξωκυττάριας ουσίας, όπως η λαμινίνη και το κολλαγόνο.
19,40

 Στην 

κυτταρική επιφάνεια έχουν αναγνωριστεί πρωτεΐνες που συνδέουν τον πυρήνα 

της περλεκάνης.
19

 

Δεσμευτικές πρωτεϊνες 

ιντεγκρίνες 

Οι ιντεγκρίνες αποτελούν μία υπερ-οικογένεια γονιδίων, που κωδικοποιούν 

διαμεμβρανικά, ετεροδιμερή γλυκοπρωτεϊνικά μόρια, τα οποία συμμετέχουν 

στις αλληλεπιδράσεις των κυττάρων μεταξύ τους και με την εξωκυττάρια 

ουσία.
77-79

 Η παρουσία πολλαπλών ιντεγκρινών δίνει στο κύτταρο τη δυνατότη-

τα να αναγνωρίζει την εξωκυττάρια ουσία που παράγει το ίδιο ή που παράγεται 

από άλλα κύτταρα. Αυτό το σύστημα αναγνώρισης είναι πιθανώς υπεύθυνο για 

τις περισσότερες πληροφορίες θέσης που χρειάζονται τα κύτταρα για την 

προσκόλληση, την πόλωση, τη διαφοροποίηση και την κατευθυνόμενη 
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μετανάστευση.
78

 Επίσης, οι ιντεγκρίνες λειτουργούν σαν μεταγωγείς σημάτων, 

τα οποία κωδικοποιούνται από τα μακρομόρια των βασικών μεμβρανών, προς 

διάφορα κύτταρα.
20,78

  

Οι ιντεγκρίνες αποτελούνται από 13 α-υπομονάδες και οκτώ β-υπομονάδες, 

τουλάχιστον, που συνδυάζονται σε 19 ετεροδιμερή.
78

 Σύμφωνα με τα μέχρι 

σήμερα γνωστά στοιχεία, η α6β4 συνδέεται με τη βασική μεμβράνη, οι α1-3â1 με 

το κολλαγόνο IV
20,78

 και οι α1-3â1, α3β2, α6-7â1, αvβ3, α6-6Aâ4 με τη λαμινίνη.
30,76,78

 

Η α3β1 δρα σαν κοινός υποδοχέας του κολλαγόνου IV, της λαμινίνης και της 

φιμπρονεκτίνης στα κερατινοκύτταρα, ενώ συνδέει και την επιλιγρίνη.
80

  

Ενδοκυττάρια, οι ιντεγκρίνες συνδέονται με την ακτίνη (actin) του κυτοσ-

κελετού μέσω πρωτεϊνών της πρωτεϊνικής πλάκας (plaque protein), όπως η 

βινκουλίνη (vinculin), η ταλίνη (talin), η α-ακτινίνη (α-actinin) και η παξιλίνη 

(paxilin).
20,77,79

 Η σύνδεση επιτρέπει τη μετάδοση μηχανικών πληροφοριών 

στην κυτταρική μεμβράνη.
20

 Η σύνδεση στην εξωκυττάρια επιφάνεια των 

επιθηλιακών κυττάρων γίνεται με ένα σύνδεσμο στη μεμβράνη παρακείμενου 

κυττάρου ή στην εξωκυττάρια ουσία που έρχεται σε επαφή με το κύτταρο.
77,79

 

Έτσι, οι ιντεγκρίνες μπορούν να κατανέμονται στην περιφέρεια της κυτταρικής 

μεμβράνης των βασικών και υπερβασικών κυττάρων στις θέσεις διακυτταρικής 

επαφής (π.χ. α2-3â1) ή να εκφράζονται πολωμένα στη βασική επιφάνεια των 

βασικών κυττάρων (π.χ. α6β4). Η διάταξη είναι καλά οργανωμένη και παρέχει 

σταθερότητα στη σύνδεση κυττάρων-υποστρώματος.
79

 Το μοριακό σημείο 

αναγνώρισης για τις περισσότερες ιντεγκρίνες που συνδέονται με την εξωκυτ-

τάρια ουσία και τις δεσμευτικές πρωτεΐνες των αιμοπεταλίων, είναι το 

τριπεπτίδιο RGD (Arg-Gly-Asp).
78

  

Οι ιντεγκρίνες παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλεπιδράσεις ανάλογα με 

τον τύπο του κυττάρου και η ίδια ιντεγκρίνη που απομονώνεται από δύο 

διαφορετικές κυτταρικές πηγές μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική ειδικότη-

τα.
20,30

 Παράδειγμα αποτελεί η α2β1, που συνδέει το κολλαγόνο στα αιμοπετά-

λια και τη λαμινίνη στα κύτταρα μελανώματος και τα ενδοθηλιακά κύτταρα.
30

 

Μη-ιντεγκρίνες 

Στη μεμβράνη διαφόρων κυττάρων υπάρχουν πρωτεΐνες με αντιγονικές 

ομοιότητες και μοριακά βάρη 32kd, 45kd, 55kd και 67kd που συνδέουν τη 

λαμινίνη και χαρακτηρίζονται ως μη-ιντεγκρίνες.
30

 Η δράση πολλών από τις 

μη-ιντεγκρίνες πρωτεΐνες δεν έχει αποσαφηνιστεί. Οι περισσότερες αλληλεπιδ-

ρούν με υδατάνθρακες της λαμινίνης.
81

  

Η 67kd ή 67LR (laminin receptor) πρωτεΐνη αρχικά αναγνωρίστηκε στα 

MCF-7 καρκινικά κύτταρα μαζικού αδένα, σε κύτταρα μελανώματος και σε 

κύτταρα ινοσαρκώματος ποντικών.
11

 Εκφράζεται ισχυρά από μεταστατικά 

κύτταρα και σχετίζεται με την εξέλιξη και τη μετάσταση επιθηλιακών όγκων.
27
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Νεοπλασματικά κύτταρα με ελεύθερους υποδοχείς λαμινίνης μπορούν να 

συνδέονται απευθείας με τη λαμινίνη βασικών μεμβρανών.
82

 Η 67LR σχετίζε-

ται, επίσης, με τη διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων, συμμετέχοντας 

πιθανώς στη διατήρηση των διακυτταρικών επαφών ή αλληλεπιδρώντας με 

κάποιο στοιχείο της μεσοκυττάριας ουσίας.
80

 

Η κρανίνη (110kd) φαίνεται να είναι ειδική για τα νευρικά κύτταρα και η 

σύνθεσή της αυξάνει μετά από τραύμα στον εγκέφαλο.
30

 Η πρωτεΐνη 90kd 

απομονώθηκε από κύτταρα μελανώματος.
30

 Στις μη-ιντεγκρίνες δεσμευτικές 

πρωτεΐνες ανήκουν και λεκτίνες που συνδέουν γαλακτόζη,
30

 όπως η 35kd 

πρωτεΐνη Mac-2 ή επιφανειακό αντιγόνο μακροφάγων (macrophage surface 

antigen) και μία πρωτεΐνη του μυοκαρδίου.
81

 

Η γαλακτοσυλτρανσφεράση της κυτταρικής μεμβράνης δρα σαν υποδοχέας 

της λαμινίνης, κατά την κυτταρική μετανάστευση, την εξάπλωση, την 

ανάπτυξη των νευριτών και την τροφοβλαστική διήθηση.
20,30,81

 Τα σουλφατίδια 

της κυτταρικής μεμβράνης δρουν ως ειδικοί και ισχυροί υποδοχείς, σε μερικά 

κύτταρα, που αναγνωρίζουν, εκτός από τη λαμινίνη και άλλα συστατικά του 

υποστρώματος, όπως τη θρομβοσπονδίνη και τον παράγοντα von Willebrand.
30

  

Δεσμευτικό σύμπλεγμα 

Το δεσμευτικό σύμπλεγμα
13,23,35,77

 (σχ. 6) συγκροτείται από (α) διάμεσα ινίδια 

κερατίνης, (β) ημιδεσμοσώματα (hemidesmosomes) στα οποία συμμετέχουν και 

ιντεγκρίνες, (γ) νημάτια αγκυροβολίας (anchoring filaments), (δ) ινίδια 

αγκυροβολίας (anchoring fibrils) και, (ε) πλάκες αγκυροβολίας (anchoring 

plaques). Τα διάμεσα ινίδια κερατίνης, τα ημιδεσμοσώματα και τα νημάτια 

αγκυροβολίας μεσολαβούν στη σύνδεση των παρεγχυματικών κυττάρων με τη 

βασική μεμβράνη, ενώ τα ινίδια και οι πλάκες αγκυροβολίας αποτελούν τα 

κύρια στοιχεία της ινοδικτυωτής στιβάδας της βασικής μεμβράνης. 

Ημιδεσμοσώματα 

Τα ημιδεσμοσώματα βρίσκονται στην επιφάνεια επαφής των επιθηλιακών 

κυττάρων με τη βασική μεμβράνη. Στο ΗΜ φαίνονται να αποτελούνται από μία 

σκοτεινή πλάκα στο βασικό τμήμα της κυτταρικής μεμβράνης, όπου καταλήγο-

υν ινίδια ακτίνης και κερατίνης, ενώ μοιάζουν στη δομή με μισό δεσμόσωμα. 

Στην εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης, αντίστοιχα προς το 

ημιδεσμόσωμα, βρίσκεται μία παράλληλη σκοτεινή γραμμή, από όπου 

ξεκινούν νημάτια αγκυροβολίας.
77

 

Τα ημιδεσμοσώματα αποτελούνται από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές 

πρωτεΐνες: την BPAG1/BP230, την BPAG2/BP180/κολλαγόνο τύπου XVII και 

την ιντεγκρίνη α6β4.
35,77

 Το BPAG1 (230kd) βρίσκεται στη σκοτεινή πλάκα του 

ημιδεσμοσώματος, αποτελεί το κύριο αυτοαντιγόνο στο πομφολυγώδες 
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πεμφιγοειδές και παρουσιάζει ομολογία με τη δεσμοπλακίνη Ι των δεσμοσωμά-

των (είναι η μόνη βιοχημική ομοιότητα μεταξύ ημιδεσμοσωμάτων και 

δεσμοσωμάτων). Το BPAG2 (180kd) είναι μία διαμεμβρανική κολλαγονώδης 

πρωτεΐνη των ημιδεσμοσωματίων που αποτελεί το αυτοαντιγόνο σε μερικές 

περιπτώσεις πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς και στον έρπη της κύησης. Η 

ιντεγκρίνη α6β4 εκφράζεται στα επιθηλιακά κύτταρα της γλώσσας, των ούλων, 

της επιδερμίδας και του κερατοειδούς, με πολωμένη κατανομή στην επιφάνεια 

των βασικών κερατινοκυττάρων που εφάπτεται με τη διαυγή στιβάδα της 

βασικής μεμβράνης.
77,80,83

 Εκτείνεται μεταξύ της πλάκας του ημιδεσμοσώματος 

και των νηματίων αγκυροβολίας και σχηματίζει ένα σύνδεσμο που ασφαλίζει 

τη σύνδεση των ημιδεσμοσωμάτων με τη βασική μεμβράνη.
23,35,77

  

Τα ημιδεσμοσώματα δεν είναι αμετάβλητες δομές, αλλά αποσυναρμολογο-

ύνται και συνθέτονται συνεχώς από τα επιθηλιακά κύτταρα.
77

 Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι νέα ημιδεσμοσώματα σχηματίζονται αντίστοιχα προς τις περιοχές 

της βασικής μεμβράνης, από όπου ξεκινούν (ή εισέρχονται) τα ινίδια αγκυρο-

βολίας. Επίσης, φαίνεται ότι τα θυγατρικά κύτταρα που παραμένουν στη 

βασική μεμβράνη σχηματίζουν ημιδεσμοσώματα στις ίδιες θέσεις όπου 

υπήρχαν εκείνα των μητρικών κυττάρων. 

Στο προσπεφυκός επιθήλιο των ούλων σχηματίζονται ημιδεσμοσώματα, 

μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων και (α) της βασικής μεμβράνης που 

βρίσκεται κάτω από το προσπεφυκός επιθήλιο ή (β) του εσωτερικού βασικού 

υμένα (internal basal lamina) που συνδέει το προσπεφυκός επιθήλιο με τις 

σκληρές οδοντικές ουσίες.
83

 Η δομή παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη 

βασική μεμβράνη, αλλά δεν περιέχει κολλαγόνο IV και ινίδια αγκυροβολίας, 

δεν εμφανίζει σαφή πυκνή στιβάδα και είναι η μόνη δομή, στον οργανισμό των 

θηλαστικών, που συνδέει επιθηλιακά κύτταρα με σκληρούς ιστούς μέσω 

ημιδεσμοσωμάτων. 

Νημάτια αγκυροβολίας 

Τα νημάτια αγκυροβολίας ξεκινούν από τα ημιδεσμοσώματα και, μέσω της 

διαυγούς στιβάδας της βασικής μεμβράνης, καταλήγουν είτε απευθείας στην 

πυκνή στιβάδα είτε στα ινίδια αγκυροβολίας.
23,77

 Στη δομή τους συμμετέχουν η 

Κ-λαμινίνη, η νισεΐνη/καλινίνη και η επιλιγρίνη, οι οποίες πιθανολογείται ότι 

συμμετέχουν στην παθογένεση της δερμοεπιδερμιδικής μορφής πομφολυγώδο-

υς επιδερμόλυσης.
23,35

 

Μηχανισμοί προσκόλλησης στο συνδετικό ιστό 

Η προσκόλληση της βασικής μεμβράνης στο συνδετικό ιστό γίνεται μέσω της 

ινοδικτυωτής στιβάδας. Σε διαφορετικούς ιστούς, η ινοδικτυωτή στιβάδα 

μπορεί να αποτελείται από ινίδια αγκυροβολίας, προεκτάσεις της σκοτεινής 
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στιβάδας, ή μικροϊνίδια.
4
 Φυσιολογικά, σε κάθε ιστό υπάρχει μόνο ένας τρόπος 

προσκόλλησης.
4
  

Τα ινίδια αγκυροβολίας εκτείνονται μεταξύ της πυκνής στιβάδας της βασι-

κής μεμβράνης και της θηλώδους μοίρας της δερμίδας ή του χορίου. Αναγνω-

ρίζονται υπερμικροσκοπικά από τη χαρακτηριστική κεντροσυμμετρική 

γράμμωση και ανοσοϊστοχημικά από την παρουσία κολλαγόνου VII.
4,35,77

 

Σχηματίζουν ένα δίκτυο εύρους 1-2ìm, μεταξύ βασικής μεμβράνης και 

υποστρώματος και, είτε ανακάμπτουν προς τη βασική στιβάδα, είτε καταλήγο-

υν στις πλάκες αγκυροβολίας, οι οποίες είναι δομές της θηλώδους μοίρας του 

χορίου που μοιάζουν με μικρά τμήματα βασικής μεμβράνης.
35,50,77

 Με αυτόν το 

μηχανισμό παγιδεύουν μόρια της εξωκυττάριας ουσίας του συνδετικού ιστού, 

όπως ινίδια διάμεσου κολλαγόνου, τα οποία με τη σειρά τους σχηματίζουν 

εκτεταμένες συνδέσεις με την υπόλοιπη δερμίδα.
23

 

Σε μερικές βασικές μεμβράνες, όπως στην επιδερμίδα και στην τραχεία των 

αρουραίων και τα σπερματοφόρα σωληνάρια, η σκοτεινή στιβάδα παρουσιάζει 

συνήθως προεκβολές στο συνδετικό ιστό.
4
 Οι προεκβολές εισχωρούν μεταξύ 

δεσμίδων κολλαγόνων ινών και εκπέμπουν λεπτότερες προεκβολές που 

εισχωρούν μεταξύ των κολλαγόνων ινιδίων. Σε άλλες περιοχές, η βασική 

μεμβράνη συνδέεται με μία ιδιαίτερη στιβάδα κολλαγόνων ινιδίων, τις 

δικτυωτές ίνες και στο ακτινωτό σώμα του φακού η προσκόλληση γίνεται μέσω 

μικροϊνιδίων.  

9.4 Ενδοκυττάρια σήματα 

Η βασική μεμβράνη επηρεάζει την κυτταρική συμπεριφορά, με την τροποποίη-

ση και μετάδοση σημάτων που κατευθύνουν διάφορες κυτταρικές λειτουργίες, 

όπως ο πολλαπλασιασμός, η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη. Ο van den 

Hooff
15

 χαρακτηρίζει τη βασική μεμβράνη ως μέσο μεταφοράς πληροφοριών 

(information carrying medium) με καθοδηγητικές ιδιότητες (instructive nature).  

Τα μακρομόρια της βασικής μεμβράνης (α) συνδέονται στις ενεργές περιο-

χές κυτταρικών υποδοχέων μέσω περιοχών τους με δραστηριότητα αυξητικών 

παραγόντων, (β) τροποποιούν τη λειτουργία ειδικών κυτταρικών υποδοχέων 

και, (γ) συνδέουν αυξητικούς παράγοντες και άλλες κυτοκίνες και τις παρουσι-

άζουν κατάλληλα στα κύτταρα-στόχους.
19,33,78

 Ο τοπογραφικός εντοπισμός των 

πληροφοριών που επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων μορφογενετικών σχημάτων κατά την επούλωση, την εμβρυϊκή 

ανάπτυξη και την ογκογένεση.
33,84

 Έτσι, ο BFGF που «αποθηκεύεται» από 

πρωτεογλυκάνες, μπορεί να ελευθερώνεται σαν αγγειογόνο ερέθισμα κατά τη 

φυσιολογική ή παθολογική αγγειογένεση.
6,20

 

Περιοχές που μοιάζουν με αυξητικούς παράγοντες (EGF, TGF) έχουν 

εντοπιστεί στη λαμινίνη, το νιδογόνο και την περλεκάνη και ενδέχεται να είναι 
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βιολογικά ενεργές.
33,81

 Η σύνδεση των μακρομορίων της μεμβράνης με 

κυτταρικούς υποδοχείς μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση σε αυτούς ενός 

διαλυτού αυξητικού παράγοντα ή να μεταβάλλει τη διαμόρφωση των υποδοχέ-

ων και τη συνδετική τους ικανότητα.
19

 Στους αναπτυσσόμενους πνεύμονες 

πειραματόζωων, τα ανιονικά φορτία των κυψελιδικών βασικών μεμβρανών 

επηρεάζουν την ικανότητα των κυττάρων να ανταποκρίνονται σε αυξητικούς 

παράγοντες, να διαιρούνται και να διαφοροποιούνται.
45

 Τέλος, είναι πιθανόν 

πως οι πρωτεΐνες της βασικής μεμβράνης ρυθμίζουν τη δράση διαλυτών 

αυξητικών παραγόντων και παραγόντων διαφοροποίησης, συνδέοντας τους στη 

μεμβράνη και σχηματίζοντας ένα «απόθεμα» που επηρεάζει τα κύτταρα.
20,84

 

Καθώς πολλά συστατικά της βασικής μεμβράνης ρυθμίζουν την έκφραση 

των κυτταρικών γονιδίων που τα κωδικοποιούν και, η έκφραση των γονιδίων 

που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της μεμβράνης διεγείρεται από αυξητικούς 

παράγοντες, ενδέχεται να δημιουργείται ένας αυτοκρινής-παρακρινής μηχανισ-

μός ελέγχου της κυτταρικής συμπεριφοράς.
48

 Έτσι, μακρομόρια της εξωκυττά-

ριας ουσίας των οποίων η σύνθεση διεγείρεται από τον TGF-β, όταν εξωκυτω-

θούν, καταλαμβάνουν κυτταρικούς υποδοχείς, μέσω των οποίων καταστέλλεται 

η μεταγραφική δραστηριότητα των γονιδίων του TGF-β, αναπτύσσοντας 

μηχανισμό αρνητικής ανάδρασης.
84

 

Η μεταγωγή ή μορφομετατροπή ενδοκυττάριων σημάτων φαίνεται πως 

γίνεται, κυρίως, μέσω ιντεγκρινών, με συμμετοχή της φωσφορυλίωσης.
78

 Η 

φωσφορυλίωση πρωτεϊνικών υποδοχέων ρυθμίζει την απάντηση των υποδοχέ-

ων στο σύνδεσμο, ή μεταβάλλει τη διαμόρφωση των επιτόπων, επηρεάζοντας 

τα χαρακτηριστικά δέσμευσης για το σύνδεσμο.
85

 Η φωσφορυλίωση του 

ενδοκυττάριου τμήματος των ιντεγκρινών ενεργοποιεί τις κυτταρικές αποκρί-

σεις σε εξωκυττάριους συνδέσμους, που μεσολαβούνται από τις ιντεγκρί-

νες.
20,78

 Πράγματι, η πρωτεΐνη κινάση C μπορεί να φωσφορυλιώνει τις 

ιντεγκρίνες και η αναστολή της πρωτεΐνης κινάσης C εμποδίζει την εκβλάστη-

ση των νευρώνων που εκλύεται από τη λαμινίνη, τη φιμπρονεκτίνη και το 

κολλαγόνο.
20

 Η δραστηριότητα της πρωτεΐνης κινάσης C επηρεάζεται αρνητικά 

από διαλυτή λαμινίνη.
85

 Στα νευρικά κύτταρα η in vivo μεταγωγή του σήματος 

της λαμινίνης γίνεται κυρίως μέσω αποφωσφορυλίωσης πρωτεϊνών, χωρίς 

συμμετοχή του κυκλικού AMP.
30

 In vivo, η απόκριση του cAMP των κυττάρων 

Sertoli σε φυσιολογικά επίπεδα θυλακοτρόπου ορμόνης (FSH) ή σε τοξίνη 

χολέρας, διεγείρεται με υπόστρωμα βασικής μεμβράνης ή λαμινίνης, μέσω 

κινητοποίησης του Gs συμπλέγματος της αδενυλικής κυκλάσης.
30

  

Πρόσφατα, μαζί με την α5β1 ιντεγκρίνη απομονώθηκε η πρωτεΐνη περεγκρί-

νη (peregrin) που θεωρείται αγγελιοφόρος σημάτων που μετάγονται από τις 

ιντεγκρίνες.
78

 Η περεγκρίνη είναι μία πυρηνική πρωτεΐνη που έχει αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά με διάφορους παράγοντες μεταγραφής (transcription 

factors) και πιθανόν «μεταφέρει» στον πυρήνα τις μεταβολές της κυτταρικής 
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προσκόλλησης. Έχει επίσης περιγραφεί μία πρωτεΐνη 110-130kd που φωσφο-

ρυλιώνεται σε τυροσίνες, όταν τα κύτταρα αναπτύσσονται σε υπόστρωμα 

φιμπρονεκτίνης και πιθανώς μεσολαβεί μερικές από τις κυτταρικές επιδράσεις 

που επάγει η σύνδεση με τη φιμπρονεκτίνη.  

Η παρουσία πολλών διαφορετικών υποδοχέων και ενεργών περιοχών στα 

μακρομόρια της μεμβράνης προϋποθέτει ένα μηχανισμό προστασίας των 

κυττάρων από άτοπα σήματα. Θεωρητικά, η προστασία επιτυγχάνεται με την 

απουσία ή αδρανοποίηση υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας, την κάλυψη 

των δεσμευτικών θέσεων των μακρομορίων και την έκφραση μορφών 

μακρομορίων (π.χ. ισότυπων λαμινίνης) που στερούνται κατάλληλων σημείων 

σύνδεσης για τους συγκεκριμένους κυτταρικούς υποδοχείς.
76

 

Πολλαπλασιασμός 

Οι βασικές μεμβράνες ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό με άγνωστο 

μηχανισμό δράσης.
86

 Πειραματικά, η λαμινίνη ασκεί μιτογόνο δράση συγκρί-

σιμη με τη δράση του EGF, πιθανώς μέσω περιοχών των αλυσίδων λαμινίνης 

που είναι πλούσιες σε επαναλήψεις όμοιες με τον EGF.
27,30,33

 Μιτογόνο δράση 

εκδηλώνουν τμήματα του μορίου της λαμινίνης, στα οποία τα κύτταρα έχουν 

πρόσβαση μόνο κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των ιστών, όταν η 

λαμινίνη δεν έχει ενσωματωθεί στη βασική μεμβράνη.
33

 Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες η λαμινίνη μπορεί να εκδηλώνει τη μιτογόνο δράση της μόνο στα 

παρακείμενα κύτταρα και στα κύτταρα που την εκκρίνουν με αυτοκρινή 

διέγερση. Ανάλογα τμήματα με μιτογόνο δράση μπορούν να εκτεθούν μετά 

από βλάβη της βασικής μεμβράνης. 

Ενδέχεται, επίσης, η επίδραση της βασικής μεμβράνης στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό να είναι έμμεση και να οφείλεται (α) στην πρόσδεση 

αυξητικών παραγόντων στα μακρομόρια της μεμβράνης, όπως του TGF-β1 στη 

λαμινίνη και, (β) στην έκθεση υποδοχέων αυξητικών παραγόντων, λόγω της 

έκπτυξης των κυττάρων που επάγεται από τη λαμινίνη.
6,84

 Ειδικότερα, οι 

πρωτεογλυκάνες των βασικών μεμβρανών μπορούν να αποτελούν δεξαμενές 

αυξητικών ερεθισμάτων, καθώς η μικρή συγκέντρωση θειικών ομάδων στην 

εξωκυττάρια ουσία αναπτυσσόμενων ιστών φαίνεται να συνοδεύει τον 

πολλαπλασιασμό και την αύξηση, ενώ η μεγάλη συγκέντρωση φαίνεται πως 

συνδυάζεται με τη διαφοροποίηση και τη σταθεροποίηση του κυτταρικού 

φαινότυπου.
45

 

Διαφοροποίηση 

Τα μακρομόρια της βασικής μεμβράνης προάγουν τη διαφοροποίηση πολλών 

κυτταρικών σειρών in vitro, μέσω σημάτων ανάλογων με των κυτοκινών.
20,30

 Η 

επαγωγή και διατήρηση του διαφοροποιημένου φαινότυπου διαπιστώνεται από 

την εμφάνιση συγκεκριμένων μορφολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστι-
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κών στα κύτταρα, όπως το σχήμα, το οποίο συνδυάζεται με τη δημιουργία 

επιφανειών με διαφορετική μοριακή σύσταση.
30,58

 Η προσθήκη λαμινίνης 

οδηγεί στην εμφάνιση διαφοροποιημένου σχήματος σε κυτοκαλλιέργειες 

κυττάρων Schwann και Sertoli, νεφρών, λεπτού εντέρου κλπ.
6,10,20,30,58,76

 Η 

διαφοροποίηση των κυττάρων της οδοντικής θηλής επηρεάζεται άμεσα από την 

παρουσία της βασικής μεμβράνης.
87

 Η διαφοροποίηση επισημαίνεται από την 

εμφάνιση γονιδιακών προϊόντων ειδικών του κυτταρικού τύπου, όπως φαίνεται 

από την έκφραση της ειδικής για τον κερατοειδή κερατίνης 13 από κύτταρα 

επιπεφυκότα που καλλιεργούνται σε βασική μεμβράνη κερατοειδούς
88

 και την 

ανίχνευση υψηλών επιπέδων mRNA β-κασεΐνης από κύτταρα μαζικού αδένα 

που αναπτύσσονται σε EHS-βασική μεμβράνη.
58

 Τέλος, η συναπτική βασική 

μεμβράνη επάγει τη διαφοροποίηση των νευρικών και μυϊκών ινών στην 

περιοχή της νευρομυϊκής σύναψης μετά από τραυματισμό και κατευθύνει τη 

συγκέντρωση ακετυλοχολινεστεράσης στα συναπτικά σημεία.
73

 

Οντογένεση 

Η συμμετοχή της βασικής μεμβράνης στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των ιστών είναι ιδιαίτερα φανερή στην εμβρυϊκή ανάπτυξη. Κατά τη μορφογέ-

νεση του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα ποντικών,
89

 η βασική μεμβράνη είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση της κυτταρικής αρχιτεκτονικής και μορφολογίας, 

αλλά για την αύξηση και διακλάδωση του αδενικού παρεγχύματος πρέπει να 

προηγηθεί λύση της μεμβράνης. Ανάλογες αλληλεπιδράσεις επιθηλίου-

μεσεγχύματος έχουν περιγραφεί στην οδοντογένεση και τη μορφογένεση των 

νεφρών, του κερατοειδούς, του μαζικού αδένα και των πνευμόνων.
8,15,45,87

 

Επίσης, η λαμινίνη ανιχνεύεται κατά μήκος της πορείας που ακολουθούν οι 

νευράξονες κατά την ανάπτυξη και τα κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας κατά 

τη μετανάστευση τους.
30

 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα της επίδρασης της βασικής μεμβράνης στην 

οργανοτυπική διαφοροποίηση και μορφογένεση αποτελεί η δράση της 

λαμινίνης στην αγγειογένεση.
30

 Συνθετικά πεπτίδια λαμινίνης αναστέλλουν την 

αγγειογένεση in vivo και in vitro, χωρίς να επηρεάζουν τα ήδη σχηματισμένα 

αγγεία, ή προάγουν την αγγειογένεση in vitro εξίσου δραστικά με τον FGF. 

Πιθανολογείται πως η αναστολή σχετίζεται με την έκφραση ή την επαγωγή της 

δραστηριότητας κυτταρικών υποδοχέων που εμποδίζουν τη διάταξη των 

ενδοθηλιακών κυττάρων χωρίς να τροποποιούν τις αλληλεπιδράσεις κυττάρων-

υποστρώματος. Η προαγωγή πιστεύεται πως σχετίζεται με την αύξηση της 

δραστηριότητας της κολλαγονάσης τύπου IV και την ενεργοποίηση του 

ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, που επιτρέπουν στις σωληνώδεις αγγειακές 

δομές που σχηματίζονται να καταδύονται στο υπόστρωμα. 

Κυτταρική μετακίνηση 
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Οι πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ουσίας μπορούν να επηρεάζουν την μετακίνη-

ση των φυσιολογικών κυττάρων και τη διηθητική συμπεριφορά των καρκινι-

κών κυττάρων, δρώντας σαν φραγμοί ή υποστρώματα προσκόλλησης.
78

 Η 

κυτταρική μετακίνηση είναι ιδιαίτερα έντονη κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, 

όπου οι εμβρυϊκές μεμβράνες κατευθύνουν την μετακίνηση κυττάρων που 

μεταναστεύουν, όπως των μυοβλαστών από τα δερμομυοτόμια των σωμιτών, 

των κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας και των μακροφάγων του αναπτυσσό-

μενου ματιού.
8,76

 Στους ώριμους οργανισμούς, η μετακίνηση των κυττάρων 

εξυπηρετεί τη σωστή οργάνωση των ιστών κατά την επούλωση, είναι δε καλά 

οργανωμένη, ώστε τα περισσότερα κύτταρα να φθάνουν στον προορισμό τους 

χωρίς παρεκκλίσεις. Παράδειγμα κυτταρικής μετακίνησης αποτελεί η εκβλάσ-

τηση των νευριτών από τους νευρώνες.
76

 Οι νευρωνικές συνάψεις και οι 

μεταναστευτικές οδοί, που ακολουθούνται από τους νευρώνες, είναι αυστηρώς 

καθορισμένες, μέσω τοπογραφικών σημάτων (signposts) της εξωκυττάριας 

ουσίας, από τα οποία ένα πιθανολογείται πως είναι η λαμινίνη.
10,27,76

 

Οι μηχανισμοί της κυτταρικής μετανάστευσης δεν είναι γνωστοί, αλλά 

πιθανολογείται πως η αλληλεπίδραση της εξωκυττάριας ουσίας με τα κύτταρα 

μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες ελκτικές δυνάμεις για την μετακίνηση 

και να κατευθύνει την κυτταρική μετακίνηση. Η δράση αυτή εξαρτάται in vivo 

από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων μακρομορίων της εξωκυττάριας ουσίας: η 

λαμινίνη, σε μικρές συγκεντρώσεις, δημιουργεί την έλξη που είναι απαραίτητη 

για την μετακίνηση, ενώ σε μεγάλες συγκεντρώσεις δεσμεύει ισχυρά τα 

κύτταρα και τα ακινητοποιεί.
76,78

 Παράλληλα, προϋπόθεση για την μετακίνηση 

είναι η μεταβολή της κυτταρικής μορφολογίας με την ανάπτυξη πολικότητας.
76

 

Στις λειτουργίες αυτές πιθανολογείται πως συμμετέχουν μακρομόρια της 

βασικής μεμβράνης, τα οποία μπορούν να μεταβάλλουν τον κυτοσκελετό και 

το σχήμα του κυττάρου, αλλά και την κατανομή υποδοχέων κυτοκινών της 

κυτταρικής επιφάνειας.
30

 Τέλος, υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας για 

συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας, μπορούν να τροποποιήσουν τη λειτουργία 

υποδοχέων κυτοκινών ή παραγόντων μετανάστευσης (migration factors) που 

επηρεάζουν την κυτταρική μετακίνηση.
30,78

  

9.5 Επούλωση 

Η επούλωση προϋποθέτει την πλήρη αποκατάσταση των ανατομικών σχέσεων 

των ιστών και επιτυγχάνεται με τη σωστή χωροδιάταξη των νέων κυττάρων. 

Αν η βασική μεμβράνη παραμείνει άθικτη μετά την απώλεια των κυττάρων, 

γίνεται πλήρης αποκατάσταση των ιστών, όπως φαίνεται στις επουλωτικές 

διεργασίες των γραμμωτών μυϊκών ινών, των πνευμονικών κυψελίδων, των 

νεφρών, του παγκρέατος, των περιφερικών νεύρων, του δέρματος και του 

ήπατος.
86

 Αντίθετα, αν η βασική μεμβράνη υποστεί αλλοιώσεις, δημιουργείται 

ουλή και επέρχεται απώλεια ή περιορισμός της λειτουργικότητας. 
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Στα καλυπτικά επιθήλια, είναι απαραίτητη για την επούλωση η γρήγορη 

μετακίνηση των επιθηλιακών κυττάρων, προκειμένου να αποκατασταθεί η 

προστατευτική λειτουργία του επιθηλίου. Η μετακίνηση συνοδεύεται από 

αναδιάταξη των συνδετικών δομών των επιθηλιακών κυττάρων. Ο τρόπος και ο 

χρόνος της μετακίνησης καθορίζεται από το βάθος και την έκταση του 

τραύματος.
77

 Σε επιφανειακή βλάβη που δεν έχει επεκταθεί μέχρι τη βασική 

μεμβράνη και δεν έχει θιχτεί το δίκτυο των ινιδίων αγκυροβολίας, σχηματίζον-

ται καινούργια ημιδεσμοσώματα στην προϋπάρχουσα βασική μεμβράνη, 

αμέσως μόλις αποκατασταθεί η διαστρωμάτωση του επιθηλίου. Αν θιγεί η 

βασική μεμβράνη, η δημιουργία των δομών προσκόλλησης αρχίζει κάτω από 

τα άκρα του επιθηλίου που κινείται προς το κέντρο του τραύματος. 
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Β .  ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ  

1. ΔΙΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ 

Η διήθηση των παρακείμενων ιστών και η μετάσταση σε απομακρυσμένους 

ιστούς και όργανα συνιστούν δυναμικές και πολυπαραγοντικές διεργασίες, που 

προϋποθέτουν συνδυασμό ιδιοτήτων των καρκινικών κυττάρων και αλληλε-

πιδράσεων του νεοπλάσματος με τον οργανισμό.
66,90

 Καρκινικά κύτταρα, 

μεμονωμένα ή σε ομάδες, απομακρύνονται από τον πρωτοπαθή όγκο, κατα-

λαμβάνουν τους παρακείμενους ιστούς, διαπερνούν το τοίχωμα των αιμοφόρων 

αγγείων ή και των λεμφαγγείων (ενδαγγείωση-intravasation) και, είτε αναπτύσ-

σονται στην περιοχή διήθησης, είτε απαγκιστρώνονται και εισέρχονται στην 

κυκλοφορία, σαν έμβολα μεμονωμένων κυττάρων ή, συνηθέστερα, ομάδων 

κυττάρων. Τα κύτταρα που κυκλοφορούν, ακινητοποιούνται στα τριχοειδή 

αγγεία απομακρυσμένων ιστών και οργάνων, προσκολλώμενα στα ενδοθηλια-

κά κύτταρα ή σε εκτεθειμένες περιοχές βασικής μεμβράνης του αγγειακού 

τοιχώματος. Τέλος, τα νεοπλασματικά κύτταρα εξαγγειώνονται (extravasation) 

στο διάμεσο συνδετικό ιστό ή στο παρέγχυμα του οργάνου-στόχου και 

πολλαπλασιάζονται, αναπτύσσοντας τη μεταστατική νεοπλασματική εστία. Σε 

όλα τα στάδια, τα καρκινικά κύτταρα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπί-

σουν με επιτυχία την επιτήρηση του ανοσιακού συστήματος (immune 

surveillance) και τη μηχανική καταπόνηση που δημιουργεί η περιδίνηση του 

αίματος. Πολύ σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων 

και της αγγειογένεσης, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη του όγκου και 

διευκολύνει την είσοδο των νεοπλασματικών κυττάρων στην κυκλοφορία, 

καθώς τα νεοσχηματιζόμενα αγγεία έχουν ατελή δομή. 

Το ποσοστό των καρκινικών κυττάρων που μπορούν να δημιουργήσουν μία 

νεοπλασματική αποικία, στο σύνολο αυτών που εισέρχονται στην κυκλοφορία, 

υπολογίζεται σε λιγότερο από 0,01%
66

 ως 0,1%.
90

 Συνεπώς, η μετάσταση είναι 

αποτέλεσμα μίας πολύ ανταγωνιστικής επιλογής που ευνοεί την επιβίωση ενός 

υποπληθυσμού μεταστατικών κυττάρων (metastatic subpopulation), τα οποία 

προϋπάρχουν στον ετερογενή κυτταρικό πληθυσμό του πρωτοπαθούς όγκου 

και διαθέτουν τον κατάλληλο συνδυασμό γονιδιακών παραγόντων για να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τη μεταστατική διαδικασία.
66,90

 Η αναλογία του 

μεταστατικού υποπληθυσμού στο σύνολο των κυττάρων του πρωτοπαθούς 

όγκου είναι, πιθανώς, διαφορετική μεταξύ διαφορετικών όγκων ή διαφορετι-

κών εξελικτικών σταδίων του ίδιου όγκου.
90

 Ο μεταστατικός υποπληθυσμός 

επικρατεί στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του νεοπλάσματος, πιθανώς λόγω 

της εκλεκτικής δράσης ορισμένων κυτοκινών.
66
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2. ΔΙΗΘΗΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ» 

Διήθηση ονομάζεται η ενεργητική επέκταση των κυττάρων πέρα από τα όρια 

του ιστού προέλευσης και η προώθησή τους σε ιστικά διαμερίσματα όπου δεν 

ανήκουν.
11,66,67

 Είναι μία φυσιολογική λειτουργία πολλών κυττάρων, η οποία 

ελέγχεται αυστηρά, τοπικά και χρονικά, μέσω της αλληλεπίδρασης των 

κυττάρων που διηθούν με το ιστικό μικρο-περιβάλλον.
61

 Διηθητική συμπερι-

φορά εκδηλώνεται φυσιολογικά στον πλακούντα, την εμβρυογένεση, την 

ιστική αναδιαμόρφωση και την αγγειογένεση.
61,66,67,76

 Στα κακοήθη νεοπλάσ-

ματα, η διήθηση αποτελεί προϋπόθεση της μετάστασης.  

Οι Liotta και συν.
66

 διακρίνουν σχηματικά τρία στάδια ή «βήματα» στη 

διήθηση του υποστρώματος από τα νεοπλασματικά κύτταρα: την προσκόλληση 

(attachment) στην εξωκυττάρια ουσία, την πρωτεολυτική λύση (degradation) 

της μεμβράνης και του υποστρώματος και την μετακίνηση (locomotion) των 

κυττάρων διαμέσου των περιοχών λύσης. Με την κυκλική επανάληψη των 

τριών σταδίων, τα κύτταρα προωθούνται στο υπόστρωμα. 

2.1 Προσκόλληση 

Η προσκόλληση των κυττάρων στην εξωκυττάρια ουσία, γίνεται μέσω 

ιντεγκρινών και μη-ιντεγκρινών πρωτεϊνών.
67

 Στα καρκινικά κύτταρα, 

διαπιστώνεται (α) απώλεια ιντεγκρινών που συνδέονται με επιθηλιακές 

βασικές μεμβράνες (α2, α3, α6), (β) εμφάνιση ιντεγκρινών που συνδέονται με 

μόρια της μεσοκυττάριας ουσίας (α4β1, αv), (γ) μεταβολή της κατανομής των 

ιντεγκρινών και, (δ) μεταβολή της συγγένειας (affinity) των ιντεγκρινών για τα 

μόρια με τα οποία συνδέονται.
67,79,91

 Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική 

αύξηση στον αριθμό των μη-ιντεγκρινών υποδοχέων λαμινίνης και στο βαθμό 

κατάληψης τους, καθώς και μεταβολή της κατανομής τους στην κυτταρική 

επιφάνεια.
67,92

 Οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν πως η προσκόλληση των 

καρκινικών κυττάρων στη βασική μεμβράνη γίνεται, κυρίως, μέσω των μη-

ιντεγκρινών υποδοχέων λαμινίνης, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να 

είναι οι μεταβολές αυτές το αποτέλεσμα και όχι το αίτιο των μεταβολών που 

εκδηλώνονται στις μεμβράνες.
67

 

Η ισχυρή σχέση της απώλειας των αντιγόνων της μεμβράνης με την απώλε-

ια των α6β4 ιντεγκρινών ερμηνεύθηκε από τους Downer και συν.
91

 σαν ένδειξη 

του ότι τα κερατινοκύτταρα συνθέτουν και εκκρίνουν πρωτεολυτικά ένζυμα 

ανταποκρινόμενα σε σήματα που μεταβιβάζονται μέσω των ιντεγκρινών. Στη 

συνέχεια, όμως, η απώλεια των αντιγόνων της μεμβράνης επιφέρει καταστρο-

φή των ιντεγκρινών-υποδοχέων τους, πιθανώς μέσω αναστολής της μεταγρα-

φής των αντιστοίχων γονιδίων.  
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2.2 Λύση 

Η φυσιολογική βασική μεμβράνη είναι αδιάλυτη και συνεχής, χωρίς «πόρους» 

ικανούς να επιτρέψουν την παθητική διέλευση μεγάλων μακρομορίων και 

κυττάρων. Όμως, στη διήθηση φαίνεται πως γίνεται διαπερατή, καθώς τα 

νεοπλασματικά κύτταρα διηθούν το υπόστρωμα, τα αγγεία και άλλα ανατομικά 

στοιχεία, όπως περιφερικά νεύρα και μύες.
67,92

 Ο μηχανισμός διάσπασης της 

μεμβράνης, στα διηθητικά νεοπλάσματα, είναι ανάλογος του μηχανισμού που 

ενεργοποιείται κατά τη μετανάστευση των φυσιολογικών κυττάρων. Στα 

καρκινώματα, όμως, διαταράσσονται κάποιοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί και 

δίνεται η δυνατότητα στα νεοπλασματικά κύτταρα να προκαλέσουν λύση σε 

χρόνο και θέσεις όπου τα φυσιολογικά κύτταρα δεν μπορούν. 

Η έκφραση γονιδίων που προκαλούν τη λύση των μεμβρανών και την 

αποκόλληση των κυττάρων από αυτές, ενεργοποιείται από την προσκόλληση 

των καρκινικών κυττάρων στις βασικές μεμβράνες.
61

 Για παράδειγμα, η 

κατάληψη των υποδοχέων βιτρονεκτίνης αvβ3 από αντι-αvβ3 αντισώματα, 

αυξάνει την έκφραση της 72kd κολλαγονάσης τύπου IV στα Α375Μ διηθητικά 

κύτταρα μελανώματος
67

 και η σύνδεση της λαμινίνης διεγείρει τη δραστηριό-

τητα της κολλαγονάσης τύπου IV.
61

 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, 2-8 ώρες μετά 

την προσκόλληση, στο σημείο προσκόλλησης του κυττάρου στη βασική 

μεμβράνη να αναπτύσσεται ζώνη λύσης από τη δράση πρωτεολυτικών 

ενζύμων.
66

 Τα ένζυμα διασπούν τα μακρομόρια της μεμβράνης σε εντοπισμένη 

περιοχή που άπτεται της κυτταρικής επιφάνειας και εκκρίνονται από νεοπλασ-

ματικά κύτταρα, γηγενή κύτταρα του υποστρώματος (π.χ. ινοβλάστες, 

μυοϊνοβλάστες, φαγοκύτταρα) ή φλεγμονώδη-αντιδραστικά κύτταρα (π.χ. 

λευκοκύτταρα).
11,66

 Με ανάλογο μηχανισμό διασπώνται και άλλα «εμπόδια», 

όπως οι κολλαγόνες ίνες του υποστρώματος.
66

  

Στη λύση των βασικών μεμβρανών συμμετέχουν διάφορα πρωτεολυτικά 

ένζυμα, που έχουν εξειδικευμένη δράση για επιμέρους συστατικά των 

μεμβρανών. In vitro, ο διηθητικός και μεταστατικός φαινότυπος σχετίζεται 

ισχυρά με αυξημένα επίπεδα κολλαγονάσης τύπου IV, uPA και καθεψίνης-

L,
11,59,66

 ενώ γονίδια που κωδικοποιούν την κολλαγονάση τύπου IV, τη 

στρωματολυσίνη και την καθεψίνη-L, συνδυάζονται με H-ras επαγόμενες 

μεταστάσεις.
66,69

 Αντί-uPA αντισώματα, αναστολείς της κολλαγονάσης τύπου 

IV και οι TIMPs αναστέλλουν τη διηθητική ικανότητα διαφόρων κυττάρων και 

εμποδίζουν τις μεταστάσεις, ενώ αναστολείς των σερινών πρωτεασών 

εμποδίζουν τη δίοδο κακοήθων κυττάρων μέσα από ανθρώπινες αμνιακές 

μεμβράνες.
66,67

 Καθώς η δραστηριότητα κάθε ενζύμου εξαρτάται από τη 

σύνδεση του αδρανούς προενζύμου με τους TIMPs, την ενεργοποίηση του 

ενζύμου στον εξωκυττάριο χώρο και το ισοζύγιο ενεργοποιημένου ενζύμου-

TIMPs,
67

 είναι πιθανόν πως το ισοζύγιο στα καρκινώματα έχει στραφεί προς τα 

ένζυμα και κατ΄ επέκταση, προς τη λύση.
61,65

 Στην περιοχή λύσης, η δραστικό-
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τητα των αναστολέων εξουδετερώνεται από την ποσότητα του ενεργού 

ενζύμου. 

Η 72kd κολλαγονάση τύπου IV ανιχνεύεται σε νεοπλασματικά
63,93-96

 και μη-

νεοπλασματικά επιθηλιακά κύτταρα.
96

 Είναι πιθανόν πως η παραγωγή 

πρωτεολυτικών ενζύμων γίνεται, κυρίως, από ενεργοποιημένα κύτταρα του 

νεοπλασματικού υποστρώματος και όχι από τα ίδια τα νεοπλασματικά 

κύτταρα.
97

 Η 72kd κολλαγονάση τύπου IV αναγνωρίζεται σε γηγενή ή 

αντιδραστικά κύτταρα του υποστρώματος, όπως ενδοθηλιακά κύτταρα,
96

 

ινοβλάστες
95,96

 και μυοεπιθηλιακά κύτταρα του μαστού.
94

 Η παρουσία 

κολλαγονάσης τύπου IV στα ενδοθηλιακά κύτταρα αποδίδεται στη νεοαγγειο-

γένεση. Στους ινοβλάστες, σχετίζεται με τη μηχανική διέγερση που δημιουργεί 

η επέκταση του όγκου και με παράγοντες που εκλύονται από τη φλεγμονή ή το 

νεόπλασμα.
63,69,97

  

Διάφοροι αυξητικοί παράγοντες μπορούν να δρουν σαν επαγωγείς των 

κολλαγονασών τύπου IV, επηρεάζοντας τα γονίδια των ενζύμων ή ογκογονίδια 

που ρυθμίζουν τη μεταγραφή τους.
69,97

 Έτσι, ο TNF-α που εκκρίνεται από τα 

μακροφάγα, επάγει την έκφραση των πρωτο-ογκογονιδίων c-fos και c-jun σε 

κύτταρα-στόχους, όπως οι ινοβλάστες, τα πρωτεϊνικά προϊόντα των οποίων 

ελέγχουν τα γονίδια των κολλαγονασών.
69

 Ως επαγωγέας διαφόρων μεταλλοπ-

ρωτεασών μπορεί να δράσει ο TGF-α, ο οποίος ανιχνεύεται σε αυξημένα 

επίπεδα στα ηωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα του υποστρώματος κακοήθων 

νεοπλασμάτων.
69

 Πιθανολογείται, επίσης, η παρουσία κάποιου αυτοκρινούς-

παρακρινούς μηχανισμού ελέγχου της ενεργοποίησης των κολλαγονασών, 

καθώς σε κακοήθη νεοπλάσματα υπάρχει συνδυασμένη γονιδιακή έκφραση 

των κολλαγονασών τύπου IV και συστατικών της βασικής μεμβράνης, των 

οποίων η σύνδεση σε κυτταρικούς υποδοχείς επάγει την παραγωγή κολλαγο-

νασών.
98

 

Τέλος, φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές στο ρυθμό σύνθεσης και έκκρισης 

του ενζύμου και πως τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να αποθηκεύουν 

ενδοκυττάρια το ένζυμο.
63,98

 Δεν αποκλείεται, επίσης, τα καρκινικά κύτταρα να 

έχουν υποδοχείς, με τους οποίους συνδέουν την κολλαγονάση τύπου IV που 

παράγεται από μεσεγχυματικά κύτταρα.
98

 

2.3 Μετανάστευση 

Η μετανάστευση προϋποθέτει την κυτταρική μετακίνηση διαμέσου της ζώνης 

λύσης και χαρακτηρίζεται από την αμοιβαδοειδή μετακίνηση των κυττάρων, 

μέσω της συνδυασμένης κινητοποίησης στοιχείων του κυτοσκελετού.
67

 Για να 

γίνει η μετανάστευση, τα κύτταρα πρέπει να δημιουργήσουν νέα σημεία 

προσκόλλησης στο κινούμενο άκρο και να διασπάσουν τους δεσμούς στο 
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αντίθετο από την μετακίνηση άκρο. Οι μηχανισμοί, με τους οποίους ελέγχονται 

τοπικά και χρονικά αυτές οι λειτουργίες, δεν έχουν αποσαφηνιστεί. 

Τα κύτταρα αναπτύσσουν προεκβολές, σαν ψευδοπόδια, στο άκρο που 

βρίσκεται προς την πλευρά της μετακίνησης, για να προσκολληθούν σε 

παρακείμενες μεμβράνες ή ίνες του υποστρώματος και να πραγματοποιηθεί η 

κυτταρική έλξη.
67

 Η επαγωγή των ψευδοποδίων κατευθύνεται από την 

πρόσδεση συνδέσμων στην κυτταρική επιφάνεια, που προκαλούν την τυχαία ή 

κατευθυνόμενη κυτταρική μετακίνηση.  

Η μετακίνηση προς τυχαίες διευθύνσεις ή χημειοκίνηση (chemokinesis), 

αποδίδεται σε κυτοκίνες που εκκρίνονται από τα ίδια τα κύτταρα και ονομά-

ζονται
67

 αυτοκρινείς παράγοντες κινητικότητας (autocrine motility factors) και 

παράγοντες διασποράς (scatter factors). Η τυχαία μετακίνηση προκαλεί 

διασπορά της πρωτοπαθούς εστίας.  

Η κατευθυνόμενη μετακίνηση προς συγκεκριμένους ιστούς και όργανα ή 

χημειοταξία, ελέγχεται από πρανή συγκέντρωσης διαλυτών ουσιών (χημειοτακ-

τικοί παράγοντες) και εκδηλώνεται, κυρίως, κατά την ενδαγγείωση ή εξαγγεί-

ωση.
67

 Οι χημειοτακτικοί παράγοντες, είναι πιθανώς υπεύθυνοι για την επιλογή 

του οργάνου όπου θα αναπτυχθεί η μετάσταση και συμπληρώνουν άλλους 

κατευθυντικούς μηχανισμούς, όπως η επιλεκτική προσκόλληση σε οργανοειδι-

κά ενδοθήλια και η δράση τοπικών αυξητικών παραγόντων. Μορφή κατευθυ-

νόμενης μετακίνησης είναι, επίσης, η απτοταξία (haptotaxis), στην οποία τα 

κύτταρα κινούνται όσο βρίσκονται σε επαφή με ορισμένους παράγοντες που 

είναι καθηλωμένοι στο υπόστρωμα. 

Πρωτεΐνες της βασικής μεμβράνης, όπως η λαμινίνη και το κολλαγόνο IV, 

παρουσιάζουν in vitro χημειοτακτική και απτοτακτική ικανότητα μεσολαβού-

μενη από διαφορετικούς επιφανειακούς υποδοχείς των κυττάρων για διαφορε-

τικές περιοχές των μορίων.
67

 Η απτοτακτική μετακίνηση πάνω σε αδιάλυτες 

πρωτεΐνες του υποστρώματος, έχει μεγαλύτερη σημασία κατά τα αρχικά στάδια 

της μετάστασης, επειδή, μεταγενέστερα, η λύση του υποστρώματος από τα 

πρωτεολυτικά ένζυμα δημιουργεί εντοπισμένες «δεξαμενές» διαλυτών και 

μερικώς διασπασμένων πρωτεϊνών, που μπορούν να διεγείρουν επιπρόσθετες 

χημειοτακτικές αποκρίσεις. 

Ο μηχανισμός αποκόλλησης των νεοπλασματικών κυττάρων από τη βασική 

μεμβράνη φαίνεται πως σχετίζεται με την παρουσία σύνθετων ολιγοσακχαρι-

τών με σιαλικό οξύ, συνδεδεμένων με ασπαραγίνη
61

 και με μεταβολές των 

ιντεγκρινών.
79

 

Η χημειοταξία που μεσολαβείται από τα μακρομόρια της βασικής μεμβρά-

νης κατευθύνει, πιθανώς, τα νεοπλασματικά κύτταρα στα όργανα στόχους. 

Επιπλέον, η προσκόλληση συμμετέχει ενεργά στην επιλογή των μεταστατικών 

κυττάρων, καθώς μη-ιντεγκρίνες συνδέουν τα κυκλοφορούντα νεοπλασματικά 
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κύτταρα άμεσα σε αγγειακές βασικές μεμβράνες ή έμμεσα, αφού πρώτα 

συνδέσουν τα καρκινικά κύτταρα με τα ενδοθηλιακά κύτταρα και προκαλέσουν 

την απομάκρυνση τους και την αποκάλυψη της αγγειακής βασικής μεμβρά-

νης.
11,79,92

 Έτσι, κύτταρα με υποδοχείς λαμινίνης μπορούν να αναπτύξουν 

μεταστάσεις πιο αποτελεσματικά από κύτταρα χωρίς τους υποδοχείς.
79

 

Παράλληλα, τα μακρομόρια της βασικής μεμβράνης σχετίζονται με τη νεο-

αγγειογένεση
30

 και συμμετέχουν στη ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων 

στην περιοχή του νεοπλάσματος.
99

 

3. Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ 

Η θεωρία των «τριών βημάτων»
66

 ερμηνεύει την «παραδοσιακή» άποψη για το 

ρόλο της βασικής μεμβράνης στη νεοπλασία, σύμφωνα με την οποία η 

μεμβράνη δρα σαν «φυσικός φραγμός» στην κυτταρική μετακίνηση, ενώ η 

νεοπλασματική διήθηση και μεταστατική διασπορά προϋποθέτει τη λύση της 

βασικής μεμβράνης.
12,15,16

 Επειδή η ομοιοστασία της βασικής μεμβράνης 

γίνεται μέσω πολύπλοκων μηχανισμών, οι μεταβολές της, ιδιαίτερα σε 

παθολογικές διεργασίες, πρέπει να ερμηνεύονται με μεγάλη προσοχή.
15

 

Πράγματι, από in vitro και in vivo παρατηρήσεις, φαίνεται πως αν και η βασική 

μεμβράνη παρουσιάζει μεταβολές στα διηθητικά νεοπλάσματα, η αποδόμησή 

της δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διήθηση. 

Ο πιθανός βιολογικός ρόλος της βασικής μεμβράνης στη διήθηση και τη 

μεταστατική διασπορά ώθησε στη διερεύνηση των μεταβολών της μεμβράνης 

στην καρκινογένεση. Η συμβολή των ανοσοϊστοχημικών τεχνικών ανίχνευσης 

επίτοπων των μακρομορίων (αντιγόνων) της βασικής μεμβράνης, υπήρξε 

καθοριστική στον τομέα αυτό. Οι ανοσοϊστοχημικές τεχνικές επιτρέπουν τη 

μελέτη μεγάλων τμημάτων των ιστών, υπερτερώντας τόσο της ιστοχημείας, 

καθώς οι ιστοχημικές χρώσεις δεν αντιδρούν με ειδικά συστατικά των 

μεμβρανών, όσο και του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, η μελέτη με το οποίο 

μπορεί να καλύψει περιορισμένη έκταση του ιστού.
11,12

 Έτσι, γίνεται δυνατή η 

χαρτογράφηση της κατανομής των αντιγόνων σε φυσιολογικούς και παθολογι-

κούς ιστούς, αλλά και η μελέτη της σύστασης των βασικών μεμβρανών. Οι 

ανοσοϊστοχημικές τεχνικές παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα, 

αλλά δεν καταγράφουν πάντα με ακρίβεια την in vivo κατάσταση. Η αξιοπιστία 

τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ιστοτεχνικές παραμέτρους που μπορούν 

να προκαλέσουν είτε απώλεια της αντιγονικής ικανότητας, είτε διασταυρούμε-

νες αντιδράσεις με άλλα αντιγόνα. Οι ανοσοϊστοχημικές τεχνικές μπορούν να 

εφαρμοστούν σε ιστούς αρχείου που έχουν μονιμοποιηθεί με τις συνήθεις 

μεθόδους και να αξιοποιηθούν σε αναδρομικές μελέτες. 

Κατά κανόνα, σε μη-νεοπλασματικές υπερπλαστικές βλάβες, σε καλοήθη 

νεοπλάσματα και στα περισσότερα in situ καρκινώματα ή in situ περιοχές 

διηθητικών καρκινωμάτων, η κατανομή των μακρομορίων της μεμβράνης στο 
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όριο παρεγχύματος και υποστρώματος είναι γραμμική.
11,16,17,46,99-112

 Αντίθετα, 

σε πρωτοπαθή και μεταστατικά καρκινώματα τα αντιγόνα της μεμβράνης 

απουσιάζουν ή εκφράζονται ακανόνιστα. 

Στη νεοπλασία, εκδηλώνονται διαταραχές στο ισοζύγιο παραγωγής και 

λύσης της βασικής μεμβράνης,
113-115

 οι οποίες εμφανίζονται σαν μορφολογικές 

αλλοιώσεις.
15,62

 Όταν επικρατεί η λύση, η μεμβράνη εμφανίζεται διακεκομμένη 

ή απουσιάζει, ενώ όταν παράγονται μακρομόρια για να εξισορροπηθεί η λύση, 

εμφανίζεται συνεχής.
113-115

 Ενδέχεται οι παρατηρούμενες μεταβολές να 

οφείλονται και σε ελάττωση ή απώλεια της ικανότητας σύνθεσης αντιγόνων 

της μεμβράνης από τα νεοπλασματικά κύτταρα, σαν εκδήλωση των φαινοτυπι-

κών διαταραχών της καρκινικής εξαλλαγής.
15,62

 

3.1 Απώλεια αντιγόνων 

Η απώλεια της βασικής μεμβράνης μπορεί να οφείλεται στη διάσπαση των 

συστατικών της από πρωτεολυτικά ένζυμα που παράγονται από τα νεοπλασμα-

τικά κύτταρα ή και τα φλεγμονώδη κύτταρα του υποστρώματος του όγκου. Σε 

πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, διαπιστώνεται, ανοσοϊστοχημικά, θετική 

συσχέτιση των μεταβολών της κατανομής λαμινίνης και κολλαγόνου IV της 

βασικής μεμβράνης, με την έκφραση κολλαγονάσης τύπου IV στο κυτταρόπ-

λασμα των καρκινικών κυττάρων. Μέτρια ως ισχυρή κυτοπλασματική 

έκφραση κολλαγονάσης τύπου IV παρατηρείται σε πρωτοπαθή και μεταστατι-

κά καρκινώματα του μαστού, του προστάτη και των ωοθηκών, και σε ακανθο-

κυτταρικά καρκινώματα του στόματος.
93-96,116

 Επιπλέον, σε διηθητικά καρκι-

νώματα του πεπτικού συστήματος παρατηρείται 72kd κολλαγονάση τύπου IV 

στο δεσμοπλαστικό υπόστρωμα.
67

 Κολλαγονάση τύπου IV ανιχνεύεται, επίσης, 

σε ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες του προστάτη
96

 και σε περιοχές διηθητικών 

όγκων με συνεχή βασική μεμβράνη,
95,117

 ενώ δεν υπάρχει ομοφωνία για την 

αύξησή της σε in situ καρκινώματα του μαστού.
93,94

 Στις περιπτώσεις αυτές, η 

εμφάνιση ακέραιας μεμβράνης μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία του ενζύμου 

σε αδρανή μορφή
95

 ή σε επαγωγή της σύνθεσης του πριν από την εκδήλωση 

της διηθητικής ανάπτυξης.
96

 Κυτοπλασματική έκφραση κολλαγονασών 

παρατηρείται και σε καλοήθεις βλάβες, συνήθως σε σχέση με φλεγμονή, ίνωση 

και άλλες μεταβολές της φυσιολογικής μορφολογίας, και συνδέεται με την 

αναδιαμόρφωση της βασικής μεμβράνης κατά την επούλωση.
67

  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, θεωρείται πιθανό πως η παραγωγή 

κολλαγονασών τύπου IV από τα νεοπλασματικά κύτταρα και η διάσπαση της 

βασικής μεμβράνης συνιστούν εκδήλωση του διηθητικού και μεταστατικού 

φαινότυπου των καρκινικών κυττάρων. Πράγματι, σε μη-διηθητικές περιοχές 

ορωδών όγκων χαμηλής κακοήθειας των ωοθηκών, 72kd κολλαγονάση τύπου 
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IV παρατηρείται μόνο σε μεμονωμένα κύτταρα ή ομάδες κυττάρων που έχουν 

τα χαρακτηριστικά κυττάρων διηθητικών περιοχών.
95

 

Η παρουσία λευκοκυτταρικών διηθήσεων στο όριο επιθηλίου και υποστρώ-

ματος, συνοδεύεται, συνήθως, από απώλεια αντιγόνων της βασικής μεμβράνης 

στον φυσιολογικό βλεννογόνο, σε επιθηλιακές υπερπλασίες και δυσπλασί-

ες,
59,118-121

 σε in situ καρκινώματα
99,104

 και σε κακοήθη νεοπλάσματα.
11,60,104,118-

122
 Οι διακοπές της συνέχειας της βασικής μεμβράνης στις περιοχές λευκοκυτ-

ταρικών διηθήσεων, αποδίδονται στην παραγωγή πρωτεολυτικών ενζύμων από 

τα λευκοκύτταρα.
11,60,117

 Εντούτοις, δεν αποκλείεται η παρουσία των φλεγμο-

νωδών κυττάρων στις περιοχές αυτές να μην είναι το αίτιο της λύσης της 

βασικής μεμβράνης, αλλά να σχετίζεται με τη διάσπασή της από τα νεοπλασ-

ματικά κύτταρα. Από in vitro παρατηρήσεις φαίνεται πως τα ακέραια μόρια της 

βασικής μεμβράνης δρουν ανασταλτικά στην ενεργοποίηση και στον πολλαπ-

λασιασμό των φλεγμονωδών κυττάρων, ενώ τα διασπασμένα μόρια ασκούν 

χημειοτακτική ή απτοτακτική δράση και συμμετέχουν στην ενεργοποίηση των 

λευκοκυττάρων.
59,106,123,124

 Είναι, συνεπώς, πιθανόν πως στα κακοήθη νεοπ-

λάσματα, με αυτό το μηχανισμό, επιτυγχάνεται η επικέντρωση της δράσης των 

λευκοκυττάρων στο νεοπλασματικό παρέγχυμα, όπου συμβαίνει η διάσπαση 

της μεμβράνης, και αποφεύγεται η πρόωρη ενεργοποίηση τους κατά τη 

μετακίνησή τους από τα αγγεία προς τον όγκο.
123

 Επιπλέον, η συχνή εμφάνιση 

διακοπών της βασικής μεμβράνης σε σχέση με φλεγμονώδεις διηθήσεις, είναι 

πιθανόν πως σχετίζεται με μειωμένη ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να 

επιδιορθώνουν διακοπές της βασικής μεμβράνης που δημιουργούνται από τα 

φλεγμονώδη κύτταρα κατά τη μετακίνηση τους προς το επιθήλιο μέσω της 

μεμβράνης.
59

 

Η βιολογική σημασία της λύσης της βασικής μεμβράνης σε σχέση με τη 

φλεγμονώδη διήθηση, δεν είναι σαφής. Από in vivo παρατηρήσεις σε καρκινώ-

ματα, υποστηρίζεται πως αποτελεί εκδήλωση της ανοσολογικής επιτήρησης 

των νεοπλασμάτων,
99

 ενώ, σε αντίθεση με τη λύση της μεμβράνης που δε 

σχετίζεται με λευκοκυτταρικές διηθήσεις, δεν προάγει τη μεταστατική 

διασπορά των όγκων.
109

 Μάλιστα, η πιθανότητα επιχώριων μεταστάσεων 

αυξάνεται όταν οι διακοπές της μεμβράνης δε σχετίζονται με λεμφοκυτταρικές 

διηθήσεις.
60

 

3.2 Παραγωγή αντιγόνων 

Σε ιστοχημικές, υπερμικροσκοπικές και ανοσοϊστοχημικές μελέτες διαπιστώνε-

ται πως γύρω από τις βλάστες πολλών κακοήθων νεοπλασμάτων ανιχνεύεται 

βασική μεμβράνη, συνήθως με τη μορφή ακανόνιστων τμημάτων, η προέλευση 

των οποίων δεν έχει αποσαφηνιστεί. Η εμφάνιση των αντιγόνων, πιθανώς 

αντικατοπτρίζει τη διατήρηση από τα καρκινικά κύτταρα φαινοτυπικών 

χαρακτηριστικών των ώριμων κυττάρων του ιστού προέλευσης
54,99,110,111,113,116
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ή τη διαφοροποίηση των νεοπλασματικών κυττάρων προς κύτταρα που 

παράγουν αντιγόνα της μεμβράνης.
125

 Έτσι, στα αδενώματα και αδενοκαρκι-

νώματα υπάρχει θετική σχέση της παρουσίας κυττάρων με μυοεπιθηλιακά 

χαρακτηριστικά με την παραγωγή βασικής μεμβράνης,
47,99,105,110,111,125

 ενώ στα 

μεταβατικοκυτταρικά καρκινώματα της ουροδόχου κύστης η έκφραση 

κολλαγόνου VII σχετίζεται με την πλακώδη μεταπλασία.
125

 Στα κακοήθη 

νεοπλάσματα με διακοπές στην κατανομή των αντιγόνων της βασικής 

μεμβράνης, είναι πιθανόν ότι η πλειονότητα των νεοπλασματικών κυττάρων 

δεν εκφράζει ένα φαινοτυπικό χαρακτηριστικό των κυττάρων προέλευσης και 

δεν παράγει αντιγόνα, τουλάχιστον στο βαθμό εκείνο που θα επέτρεπε τη 

συγκρότηση αναγνωρίσιμης μεμβράνης.
46

 

Οι βασικές μεμβράνες που έρχονται σε επαφή με τα φυσιολογικά επιθήλια 

δεν προέρχονται αποκλειστικά από τα επιθηλιακά κύτταρα, αλλά και από 

κύτταρα του υποστρώματος, όπως ινοβλάστες, μυοϊνοβλάστες και ενδοθηλιακά 

κύτταρα.
11,23,63,126

 Επίσης, σε νεοπλάσματα των πνευμόνων με μερική περιβολή 

των βλαστών από βασική μεμβράνη, παρατηρείται έντονη έκφραση mRNA της 

Β1-λαμινίνης και της α1(IV) αλυσίδας κολλαγόνου στους ινοβλάστες και στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα του υποστρώματος, ιδιαίτερα γύρω από τις καρκινικές 

βλάστες, ενώ στα καρκινικά κύτταρα η έκφραση είναι σημαντικά χαμηλότερη 

και δεν παρατηρείται σήμα για την α1(IV) αλυσίδα.
98

 Η παραγωγή αντιγόνων 

βασικής μεμβράνης σε πολλά νεοπλάσματα σχετίζεται θετικά με την παρουσία 

μυοϊνοβλαστών στο υπόστρωμα,
62,111,126

 οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τη 

δεσμοπλαστική αντίδραση του υποστρώματος σε διάφορα κακοήθη νεοπλάσ-

ματα, κυρίως καρκινώματα του μαστού. Υποστηρίζεται, επίσης, πως η 

έκφραση πρωτεϊνών βασικής μεμβράνης από τα κύτταρα του υποστρώματος 

είναι ενδεικτική του «αρχέγονου» χαρακτήρα του νεοπλασματικού υποστρώ-

ματος.
98

 

Η σχέση της παρουσίας βασικής μεμβράνης με τη βιολογική συμπεριφορά 

των όγκων αποτελεί αντικείμενο υποθέσεων. Σύμφωνα με ορισμένους 

ερευνητές, η εμφάνιση βασικής μεμβράνης στην περιφέρεια καρκινικών 

βλαβών μπορεί να είναι σημείο προσωρινής αναστολής της διηθητικής 

ανάπτυξης
113,116

 ή σημείο επαρκούς αντίδρασης του οργανισμού στο νεόπλασ-

μα.
127

 Αντίθετα, άλλοι διαπιστώνουν πως η παρουσία βασικής μεμβράνης 

μεταξύ νεοπλασματικών κυττάρων και υποστρώματος εμποδίζει την ανοσολο-

γική επαφή των δύο ιστικών διαμερισμάτων, με την οποία επάγεται η δεσμοπ-

λασία και η φλεγμονή.
75

 Επιπλέον, υποστηρίζεται πως η λαμινίνη δεν αποτελεί 

φραγμό αλλά συμμετέχει ενεργά στις μεταστάσεις
112

 και πως η αναστολή της 

εναπόθεσης κολλαγόνου IV εμποδίζει την αύξηση όγκων του μαστού in vitro.
62

 

Η διαταραχή των επιθηλιακών-μεσεγχυματικών αλληλεπιδράσεων στην 

καρκινογένεση μπορεί να επηρεάσει τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη 

σύνθεση και έκκριση των αντιγόνων της βασικής μεμβράνης και την ενσωμά-
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τωσή τους στις μεμβράνες.
15,62,100

 Έτσι, δεν αποκλείεται να παράγονται 

αντιγόνα τα οποία διαφέρουν από τα φυσιολογικά στη δομή και τις αλληλεπιδ-

ράσεις, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η υπερμοριακή οργάνωση.
92

 Η 

διαταραχή των μοριακών αλληλεπιδράσεων μπορεί να προκαλεί ελάττωση της 

σταθερότητας των νεοπλασματικών βασικών μεμβρανών και αύξηση της 

διαλυτότητας τους κατά τα διάφορα στάδια των τεχνικών μελέτης. Έτσι, 

μπορεί να ερμηνευτεί η ετερογένεια που παρατηρείται μεταξύ φυσιολογικών 

και νεοπλασματικών μεμβρανών στη διαφορική πρωτεόλυση.
72

  

 

3.3 Κλινική σημασία των ανοσοϊστοχημικών μεταβολών 

Οι ανοσοϊστοχημικές μεταβολές της συνέχειας και του πάχους της βασικής 

μεμβράνης, σε σχέση προς τη φυσιολογική μεμβράνη, έχουν αξιοποιηθεί 

κυρίως στην πρόβλεψη της βιολογικής συμπεριφοράς κακοήθων νεοπλασμά-

των.
12

 Στις περισσότερες μελέτες, όταν οι αντιγονικοί καθοριστές κατανέμον-

ται συνεχώς και ομοιογενώς γύρω από τις νεοπλασματικές βλάστες προσομοιά-

ζοντας στη φυσιολογική κατανομή τους στο όριο επιθηλίου-συνδετικού ιστού, 

η μεμβράνη περιγράφεται σαν ακέραια, διατηρημένη, συνεχής, γραμμική, 

κλπ.
46,54,60,95,114-116,118,127-129

 Όταν δεν υπάρχει συνεχής κατανομή, η μεμβράνη 

περιγράφεται σαν διακεκομμένη, ασυνεχής ή τμηματική και προσδιορίζεται 

αδρά η έκταση της διακοπής (εστιακή ή εκτεταμένη) και όταν δεν εμφανίζεται 

ανοσοχρώση αναφέρεται σαν απούσα.
46,54,95,114,118,129

 Σε μερικές μελέτες 

εκτιμάται το ποσοστό της περιφέρειας του νεοπλασματικού παρεγχύματος στο 

οποίο παρατηρείται το υπό μελέτη αντιγόνο.
108,109,112,116,130,131

 Άλλοι συγγραφε-

ίς
91

 θεωρούν εστιακές διακοπές της μεμβράνης ως φυσιολογικές και διακρίνουν 

την απώλεια σε μέτρια και εκτεταμένη, αλλά οι περισσότεροι
106,115,127,128

 

θεωρούν παθολογικές όλες τις διακοπές, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 

μορφή που παρουσιάζουν. 

Συνήθως το πάχος της βασικής μεμβράνης εκτιμάται σε σχέση με τον αντίσ-

τοιχο φυσιολογικό ιστό ή τους εσωτερικούς μάρτυρες και οι μεμβράνες 

διακρίνονται σε λεπτές και παχιές.
132

 Σε άλλες μελέτες η λέπτυνση της 

μεμβράνης συμπεριλαμβάνεται στη διακοπή της συνέχειας
95,116

 ή όλες οι 

μορφολογικές μεταβολές (διακοπή, απώλεια, λέπτυνση, κλπ) συνοψίζονται 

στον όρο μεταβολές εναπόθεσης
60

 (alterations of deposition). 

Σε πολλά κακοήθη νεοπλάσματα διαπιστώνεται στατιστικώς σημαντική 

σχέση της απώλειας των αντιγόνων της μεμβράνης με το στάδιο της νόσο-

υ,
106,109,127

 την επιβίωση
106,107,127

 και τις μεταστάσεις.
17,109,112,127

 Επίσης, ανάλογη 

σχέση της κατάστασης της βασικής μεμβράνης προκύπτει με το βαθμό 

διαφοροποίησης,
17,95,109,119,127,132

 τον ιστολογικό τύπο,
17

 το πρότυπο και το 
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βάθος διήθησης,
109,133

 την πλοειδία,
127

 την αγγειακή διήθηση
112

 και την 

αντίδραση του νεοπλασματικού υποστρώματος.
125,127,134

 

Αντίθετα, σε άλλες μελέτες δεν προκύπτει στατιστικώς σημαντική σχέση 

της κατανομής των αντιγόνων της βασικής μεμβράνης με το κλινικό στάδι-

ο,
107,121,135

 την εντόπιση,
112

 το μέγεθος,
17

 τις λεμφαδενικές μεταστάσεις,
17,107,112

 

το βαθμό διαφοροποίησης, το πρότυπο διήθησης,
75,99,106,107,113,120,121,125,134,135

 τον 

ιστολογικό τύπο,
112

 την αγγειακή διήθηση
107

 και τη λεμφοκυτταρική αντίδραση 

διαφόρων καρκινωμάτων.
17,107

 Τέλος, υπάρχουν νεοπλάσματα που διηθούν 

χωρίς απώλεια των αντιγόνων της βασικής μεμβράνης, όπως το βασικοκυττα-

ρικό καρκίνωμα του δέρματος
74,99,100

 και το αδαμαντινοβλάστωμα των 

γνάθων.
101-103

 

Οι εστιακές διακοπές της ενδοθηλιακής μεμβράνης στα αγγεία του υποσ-

τρώματος μεταβατικοκυτταρικών καρκινωμάτων της ουροδόχου κύστης 

σχετίζονται με κλινικά αφανείς μεταστάσεις
114

 και η παρουσία πυκνού δικτύου 

από τριχοειδή αγγεία θετικά για λαμινίνη στην περιφέρεια των νεοπλασματι-

κών βλαστών ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων του στόματος, συνδέεται με 

υποστροφή του όγκου μετά από χημειοθεραπεία.
60

 

Η κατάσταση της βασικής μεμβράνης στις προκαρκινικές ή προκακοήθεις 

βλάβες αξιοποιείται, κυρίως, στην αναγνώριση εστιών πρώιμης διήθησης.
17,120

 

Διακοπές της μεμβράνης σε περιοχές μεγάλης επιθηλιακής δυσπλασίας ή 

καρκινώματος in situ σχετίζονται, πιθανότατα, με αρχόμενη διήθηση. Επίσης, 

στις επιθηλιακές δυσπλασίες παρατηρούνται διακοπές της συνέχειας ή και 

λέπτυνση της μεμβράνης, η έκταση των οποίων είναι ανάλογη του βαθμού της 

δυσπλασίας. 

Τέλος, η σχέση της παραγωγής αντιγόνων βασικής μεμβράνης με το ιστικό 

πρότυπο διαφοροποίησης των όγκων
99,104,122,125

 επιτρέπει την αξιοποίηση της 

ανοσοϊστοχημικής χρώσης σαν ιστογενετικού δείκτη στη διαφορική διάγνωση 

πρωτοπαθών νεοπλασμάτων ασαφούς προέλευσης και αδιαφοροποίητων ή 

μεταστατικών όγκων. Αυτό αξιοποιείται, κυρίως, στη διαφορική διάγνωση των 

μεσεγχυματικών νεοπλασμάτων.
11,136
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Γ. ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΣΤΟΜΑΤΟΣ 

Οι επιθηλιακές εξεργασίες της στοματικής κοιλότητας αποτελούν μια ετερογε-

νή ομάδα βλαβών, στην οποία περιλαμβάνονται από απλές αντιδραστικές 

υπερπλασίες, όπως η υπερκεράτωση από τριβή, έως αληθή νεοπλάσματα, όπως 

το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Εκτός από τις καλοήθεις και τις καρκινικές 

βλάβες, στο στοματικό επιθήλιο αναπτύσσονται και προκαρκινικές ή προκακο-

ήθεις βλάβες, δηλαδή μορφολογικά αλλοιωμένοι ιστοί με αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου σε σχέση με τους αντίστοιχους φυσιολογικούς.
137

 

1. ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 

1.1 Λευκοπλακία και ερυθροπλακία 

Οι προκαρκινικές ή προκακοήθεις βλάβες του στοματικού βλεννογόνου 

εμφανίζονται κλινικά σαν αμιγώς λευκές αλλοιώσεις (λευκοπλακία) ή ερυθρές 

βλάβες (ερυθροπλακία) ή σαν συνδυασμός αυτών.
137

 

Η λευκοπλακία είναι «μία λευκή κηλίδα ή πλάκα που δεν μπορεί να χαρακ-

τηριστεί με κλινικά ή ιστοπαθολογικά κριτήρια σαν οποιαδήποτε άλλη νόσος 

και δε σχετίζεται με κάποιο φυσικό ή χημικό αιτιολογικό παράγοντα εκτός από 

τη χρήση καπνού».
138

 Ο χαρακτηρισμός μίας βλάβης σαν λευκοπλακία 

προϋποθέτει τον αποκλεισμό ειδικών νοσολογικών οντοτήτων που εμφανίζον-

ται σαν λευκές βλάβες, όπως ο ομαλός λειχήνας, η χρόνια δήξη, η υπερκερά-

τωση από τριβή, η νικοτινική στοματίτιδα, το λευκοίδημα, ο λευκός σπογγώδης 

σπίλος, η «τριχωτή» λευκοπλακία κλπ.
137,139

 Σε αντιστοιχία με τη λευκοπλακία, 

ως ερυθροπλακία χαρακτηρίζεται μία ερυθρή περιοχή του στοματικού 

βλεννογόνου, η οποία δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με οποιαδήποτε άλλη 

κλινικοπαθολογική οντότητα.
137

 

Κλινικά στοιχεία 

Η επίπτωση της λευκοπλακίας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, ανάλογα με 

τα κριτήρια διάγνωσης και τις έξεις που επικρατούν στους διάφορους πληθυσ-

μούς.
138

 Ο επιπολασμός σε μη-επιλεγμένα δείγματα πληθυσμών είναι 0,7-

17%.
137

 Δεν υπάρχουν ανάλογα επιδημιολογικά στοιχεία για την ερυθροπλακί-

α, η οποία εκτιμάται πως είναι λιγότερο συχνή από τη λευκοπλακία.
140

 

Η λευκοπλακία σχετίζεται αιτιοπαθογενετικά με τη χρήση καπνού κατά 

διάφορους τρόπους (κάπνισμα, απομύζηση), ιούς κλπ.
137,139

 Τα αίτια της 
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λευκοπλακίας και της ερυθροπλακίας πιθανολογείται πως είναι ανάλογα αυτών 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος.
140

 

Η λευκοπλακία εμφανίζεται συνήθως σε άνδρες μέσης και μεγάλης ηλικίας 

και εντοπίζεται κυρίως στο ερυθρό κράσπεδο των χειλέων, στον παρειακό και 

το φατνιακό βλεννογόνο, και στο έδαφος του στόματος.
139,140

 Η ερυθροπλακία 

είναι συχνότερη σε άνδρες μεγάλης ηλικίας και εντοπίζεται, κυρίως, στο 

έδαφος του στόματος, τη γλώσσα και τη μαλακή υπερώα. 

Διακρίνονται διάφοροι κλινικοί τύποι λευκοπλακίας, οι οποίοι σχετίζονται 

με διαφορετική πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής.
140

 Η ελαφρά ή «λεπτή» 

λευκοπλακία είναι ελάχιστα επηρμένη, με ομαλή επιφάνεια, γκρίζα ή γκριζό-

λευκη χροιά και μαλακή σύσταση. Αυτή η μορφή λευκοπλακίας μπορεί να 

εξαφανιστεί ή να παραμείνει αμετάβλητη με την πάροδο του χρόνου. Η 

ομοιογενής ή «παχιά» λευκοπλακία έχει μεγαλύτερο πάχος και παρουσιάζει 

ρωγμώδη επιφάνεια, έντονα λευκή χροιά και ελαστική σύσταση. Μπορεί να 

παραμείνει αμετάβλητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, να υποστραφεί και να 

εξαφανιστεί, αλλά και να επεκταθεί. Στην κοκκώδη ή οζώδη λευκοπλακία η 

επιφάνεια είναι ανώμαλη και στη μυρμηκιώδη λευκοπλακία παρατηρούνται 

ακανόνιστες επιθηλιακές προεκβολές που της προσδίδουν εξωφυτική όψη. 

Ιδιαίτερη μορφή λευκοπλακίας είναι η βλαστική μυρμηκιώδης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αργή επέκταση και τάση για πολυεστιακή ανάπτυξη.  

Στην ερυθροπλακία παρατηρούνται καλά περιγεγραμμένες, ερυθρές περιο-

χές, οι οποίες έχουν λεία ή «βελούδινη» επιφάνεια. Ο συνδυασμός λευκών και 

ερυθρών βλαβών χαρακτηρίζεται σαν ερυθρολευκοπλακία ή στικτή λευκοπλακία 

και έχει ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής. 

Ιστοπαθολογικά στοιχεία 

Η λευκοπλακία δε χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη ιστοπαθολογική εικόνα. 

Μικροσκοπικά, παρατηρείται εικόνα επιθηλιακής υπερπλασίας, επιθηλιακής 

δυσπλασίας, καρκινώματος in situ ή ακανθοκυτταρικού καρκινώματος.
139,140

 Η 

ιστολογική εικόνα των 108 λευκοπλακίων που μελέτησαν οι Παπαδάκου και 

συν.
141

 ήταν επιθηλιακή υπερπλασία στο 75% των περιπτώσεων, επιθηλιακή 

δυσπλασία στο 16% και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στο 9%. Από τις 

ερυθροπλακίες, οι περισσότερες παρουσιάζουν εικόνα μεγάλης επιθηλιακής 

δυσπλασίας (90%), καρκινώματος in situ ή επιπολής διηθητικού ακανθοκυττα-

ρικού καρκινώματος.
140

 

Η επιθηλιακή υπερπλασία συνίσταται σε πάχυνση μίας ή περισσοτέρων 

στιβάδων του επιθηλίου και έχει τη μορφή υπερκεράτωσης, υπερακάνθωσης ή 

συνδυασμού αυτών. Συχνά συνοδεύεται από χρόνια φλεγμονή του υποκείμενου 

συνδετικού ιστού. 
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Επιθηλιακή δυσπλασία ονομάζεται η διαταραχή της διαφοροποίησης του 

επιθηλίου, η οποία συνιστά μία χρόνια, προοδευτικά εξελισσόμενη και, 

ορισμένες φορές, προκακοήθη μεταβολή του στοματικού βλεννογόνου.
142

 Η 

επιθηλιακή δυσπλασία χαρακτηρίζεται από επιμέρους κυτολογικές ανωμαλίες 

(ατυπία) και ιστοδομικές μεταβολές (δυσπλασία) που υποδηλώνουν αυξημένο 

πολλαπλασιασμό και διαταραχή της διαφοροποίησης των επιθηλιακών 

κυττάρων.
143

 

Ιστολογικά, τα χαρακτηριστικά της δυσπλασίας είναι:
137

 απώλεια της πολι-

κότητας των βασικών κυττάρων, παρουσία περισσότερων από μία κυτταρικών 

στιβάδων με βασικοειδή εμφάνιση, αυξημένη αναλογία διαστάσεων πυρήνα-

κυτοπλάσματος, σταγονοειδείς επιθηλιακές καταδύσεις, ανώμαλη επιθηλιακή 

διαστρωμάτωση, αυξημένο αριθμό μιτώσεων (πολλές φορές άτυπων), μιτώσεις 

στο επιφανειακό ήμισυ του επιθηλίου, κυτταρική πλειομορφία, πυρηνική 

υπερχρωμασία, μεγεθυμένα πυρήνια, απώλεια κυτταρικής συνοχής και 

κερατινοποίηση μεμονωμένων κυττάρων ή ομάδων κυττάρων στην ακανθωτή 

στιβάδα. 

Οι επιθηλιακές δυσπλασίες διακρίνονται σε μικρού, μέτριου και μεγάλου 

βαθμού, ανάλογα με την έκταση του επιθηλίου που καταλαμβάνουν τα άτυπα 

επιθηλιακά κύτταρα.
140

 Στη μικρού βαθμού δυσπλασία, οι μεταβολές περιορί-

ζονται στη βασική και τις παραβασικές στιβάδες, στη μέτριου βαθμού 

δυσπλασία επεκτείνονται μέχρι το μέσο της ακανθωτής στιβάδας και στη 

μεγάλου βαθμού δυσπλασία ξεπερνούν το μέσο της ακανθωτής στιβάδας, χωρίς 

όμως να καταλαμβάνουν ολόκληρο το πάχος του επιθηλίου. Οι μεγάλου 

βαθμού δυσπλασίες είναι δύσκολο να διακριθούν από το καρκίνωμα in situ, 

στο οποίο τα άτυπα κύτταρα καταλαμβάνουν ολόκληρο το πάχος του επιθηλίο-

υ, για αυτό οι δύο οντότητες θεωρούνται ταυτόσημες.
144

 Σε ιστολογική μελέτη 

308 επιθηλιακών δυσπλασιών του στόματος, 55,8% ήταν μικρού βαθμού, 

27,6% μέτριου βαθμού και 9,1% μεγάλου βαθμού.
142

 Το καρκίνωμα in situ 

εμφανιζόταν σε ποσοστό 3,9% και η ακροχορδονώδης υπερπλασία με 

δυσπλασία σε 3,6%. 

Πρόγνωση 

Η λευκοπλακία και η ερυθροπλακία θεωρούνται σαν προκαρκινικές ή 

προκακοήθεις βλάβες, αν και δε συνδέονται με συγκεκριμένη ιστοπαθολογική 

διάγνωση. Η πιθανότητα ύπαρξης επιθηλιακής δυσπλασίας ή καρκινώματος 

υπολογίζεται σε 5-25% σε μία λευκοπλακία, ενώ το 90% των ερυθροπλακιών 

παρουσιάζουν μεγάλου βαθμού δυσπλασία, καρκίνωμα in situ ή επιπολής 

διηθητικό καρκίνωμα.
140

 Ο κίνδυνος ανάπτυξης διηθητικού καρκινώματος για 

όλες τις μορφές τις λευκοπλακίας εκτιμάται σε 4%, παρουσιάζει, όμως, 

διακυμάνσεις ανάλογα με τον κλινικό τύπο, τη διάρκεια, το φύλο, τις έξεις, την 
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εντόπιση κλπ.
137,139,140

 Η εμφάνιση της λευκοπλακίας προηγείται, αρκετούς 

μήνες ή χρόνια, της ανάπτυξης του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος.
137

 

Μερικές περιπτώσεις λευκοπλακίας ή ερυθροπλακίας έχουν την τάση να 

υποστραφούν ή παραμένουν σταθερές με μικρή πιθανότητα εξέλιξης, ενώ 

άλλες εισέρχονται σε μη-αναστρέψιμη φάση, η οποία οδηγεί σε νεοπλασματική 

εξαλλαγή.
143,145

 Ο ιστολογικός διαχωρισμός των βλαβών αυτών και ο χαρακτη-

ρισμός τους σαν προκαρκινικών, είναι πολλές φορές υποκειμενικός. Εξαλλαγή 

μπορεί, επίσης, να συμβεί και σε επιθήλιο χωρίς χαρακτηριστικά επιθηλιακής 

δυσπλασίας, ιδιαίτερα σε βλάβες του εδάφους του στόματος και της γλώσ-

σας.
137

 Γενικά, η πιθανότητα ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος είναι 

μεγαλύτερη στις επιθηλιακές δυσπλασίες, σε βαθμό ανάλογο του βαθμού της 

δυσπλασίας: στις δυσπλασίες μέτριου βαθμού κυμαίνεται από 4% ως 11% και 

στις μεγάλου βαθμού από 20% ως 35%.
140

  

1.2 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

Ο καρκίνος του στόματος αποτελεί περίπου το 3% των κακοήθων νεοπλασμά-

των του σώματος και περισσότερο από 90% των κακοήθων εξεργασιών του 

στόματος είναι ακανθοκυτταρικά καρκινώματα.
139,140

 Η ετήσια επίπτωση του 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στις Δυτικές χώρες είναι 3-4 περιπτώσεις 

ανά 100.000 πληθυσμού για όλες τις ηλικίες και για τα δύο φύλα.
137

 

Στην αιτιοπαθογένεια του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος συμμετέχουν 

εξωγενείς παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση οινοπνεύματος, η 

ακτινοβολία, η σύφιλη, ιοί κλπ, αλλά και ενδογενείς παράγοντες, σημαντικότε-

ροι των οποίων είναι ορισμένες συστηματικές παθολογικές καταστάσεις, όπως 

η σιδηροπενική αναιμία, οι αβιταμινώσεις, η ανοσοανεπάρκεια κλπ.
139,140

 

Κλινικά στοιχεία 

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος προσβάλλει δύο με τρεις φορές 

συχνότερα τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, με εξαίρεση το καρκίνωμα 

του ερυθρού κρασπέδου του κάτω χείλους, για το οποίο η συχνότητα εμφάνι-

σης στους άνδρες είναι πολύ μεγαλύτερη.
137

 Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

απαντάται συνήθως μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής και εντοπίζεται 

συχνότερα στο ερυθρό κράσπεδο του κάτω χείλους, τη γλώσσα και το έδαφος 

του στόματος.
140

  

Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα έχει τη 

μορφή μικρής αλλοίωσης (διάβρωσης, έλκωσης ή βλατίδας), η οποία μεγαλώ-

νει και ελκώνεται κεντρικά, ενώ σε μεταγενέστερα στάδια εμφανίζεται σαν 

εξωφυτική μάζα ή έλκωση με διηθητική σκληρία.
139

 Πολλά ακανθοκυτταρικά 
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καρκινώματα του στοματοφάρυγγα συνυπάρχουν με λευκοπλακία ή και 

ερυθροπλακία, ή εμφανίζονται με αυτή την κλινική εικόνα.
146

 

Ιστοπαθολογικά στοιχεία 

Ιστολογικά, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα παρουσιάζει βλάστες κακοήθων 

επιθηλιακών κυττάρων με πλακώδη διαφοροποίηση, οι οποίες ξεκινούν από το 

υπερκείμενο δυσπλαστικό επιθήλιο και διηθούν τον υποκείμενο συνδετικό ιστό 

με τη μορφή νησίδων ή χορδών.
139

  

Η βιολογική συμπεριφορά των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων σχετίζε-

ται, μερικώς, με την ιστοπαθολογική εικόνα.
139,140

 Ανάλογα με το βαθμό στον 

οποίο οι όγκοι μοιάζουν με το φυσιολογικό ιστό προέλευσης (επιθήλιο) και 

παράγουν το φυσιολογικό προϊόν του (κερατίνη), διακρίνονται τρεις ή τέσσερις 

βαθμοί διαφοροποίησης
147

 (πίνακας I). Τα καρκινώματα βαθμού Ι (καλά 

διαφοροποιημένα) μοιάζουν με το φυσιολογικό επιθήλιο, σε αντίθεση με τα 

καρκινώματα βαθμού ΙΙΙ/IV (χαμηλά διαφοροποιημένα ή αναπλαστικά), τα 

οποία παρουσιάζουν έντονη κυτταρική ατυπία και δεν παράγουν κερατίνη. 

Μεταξύ των δύο ακραίων κατηγοριών περιλαμβάνονται τα καρκινώματα 

βαθμού ΙΙ (μέτρια διαφοροποιημένα). Η εκτίμηση των κυτομορφολογικών 

χαρακτηριστικών που καθορίζουν το βαθμό διαφοροποίησης, γίνεται στο 

σύνολο του όγκου. Κατά κανόνα, τα καλά διαφοροποιημένα καρκινώματα 

αναπτύσσονται αργά και δίνουν μεταστάσεις όψιμα, σε αντίθεση με τα χαμηλά 

διαφοροποιημένα, που αναπτύσσονται γρήγορα και δίνουν μεταστάσεις 

πρώιμα. 

 

Πίνακας I: Ιστολογικά χαρακτηριστικά των βαθμών διαφοροποίησης του 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του στόματος.
147

 

βαθμός διαφοροποίησης  

ιστολογικά-κυτολογικά χαρακτηριστικά 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 

μαργαριταροειδείς σφαίρες πολυάριθμες ασυνήθεις 

ή απούσες 

σπάνιες 

ατομική κερατινοποίηση με μεσοκυττάριες γέφυρες σημαντική μη-εμφανής αμελητέα 

μιτώσεις ανά οπτικό πεδίο (μεγέθυνση x250) <2 2-4 >4 

άτυπες μιτώσεις - πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα σπάνιες σποραδικές συχνές 

πυρηνική - κυτταρική πλειομορφία ελάχιστη μέτρια έντονη 

 

Ο βαθμός διαφοροποίησης ενός καρκινώματος δεν περιγράφει πάντα τη 

βιολογική συμπεριφορά του όγκου. Οι Bryne και συν.
148,149

 ανέπτυξαν το 

σύστημα διαβάθμισης της κακοήθειας (malignancy grading), το οποίο παρουσι-

άζει υψηλή προγνωστική αξία και μεγάλη αναπαραγωγιμότητα. Στο σύστημα 

αυτό, βαθμολογούνται με 1-4 βαθμούς ορισμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 

του κυτταρικού πληθυσμού του όγκου, καθώς και η αλληλεπίδραση του 
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νεοπλάσματος με το υπόστρωμα. Οι παράμετροι που αξιολογούνται είναι ο 

βαθμός κερατινοποίησης, η κυτταρική πλειομορφία, το πρότυπο διήθησης και η 

λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση (πίνακας II). Η εκτίμηση γίνεται στα πιο 

αναπλαστικά πεδία των περισσότερο διηθητικών περιοχών των ακανθοκυττα-

ρικών καρκινωμάτων. Υπάρχουν διαφορές στην πρόγνωση μεταξύ ασθενών με 

4-8 βαθμούς, 9-12 βαθμούς και περισσότερους από 12 βαθμούς.
150

 Για να 

εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στη βιοψία 

η διηθητική παρυφή του νεοπλάσματος, όπως εκτιμάται πως συμβαίνει στο 

85% των βιοψιών.
149
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Πίνακας II: Ιστολογικά χαρακτηριστικά των βαθμών κακοηθείας κατά Bryne 

και συν.
148

 του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του στόματος. 

αριθμητική αξία 

χαρακτηριστικό 

1 2 3 4 

βαθμός κερατινοποίησης υψηλός (<50%) μέτριος 

(20-50%) 

ελάχιστος 

(5-20%) 

μηδενικός 

(0-5%) 

πυρηνική πλειομορφία 

(% ώριμα κύτταρα) 

ελάχιστη 

(>75%) 

μέτρια άφθονη 

(50-70%) 

άφθονη 

(25-50%) 

εξεσημασμένη 

(0-25%) 

πρότυπο διήθησης προωθητική- 

περιγεγραμμένη 

διηθητική 

παρυφή 

διηθητικό- 

συμπαγείς 

χορδές, ταινίες ή 

και ζώνες 

μικρές ομάδες ή 

χορδές 

διηθητικών 

κυττάρων 

(n>15) 

έντονη και 

διάχυτη απώλεια 

κυτταρικής 

συνοχής, μικρές 

ομάδες ή και 

μεμονωμένα 

κύτταρα (n<15) 

λεμφοπλασματοκυτταρική 

διήθηση 

έντονη μέτρια ελαφρά απούσα 

 

Γενικά, τα ιστοπαθολογικά συστήματα δεν μπορούν να προβλέψουν με 

ακρίβεια τη βιολογική συμπεριφορά των όγκων, καθώς τα καρκινώματα είναι 

ετερογενή ως προς της κυτταρική τους σύσταση και πολύ κακοήθη, διηθητικά 

και μεταστατικά κύτταρα μπορούν να συνυπάρχουν με κύτταρα μορφολογικά 

και λειτουργικά «ώριμα».
92

 

Πρόγνωση 

Ο καρκίνος του στόματος επεκτείνεται κυρίως λεμφογενώς, διηθώντας 

λεμφαγγεία και δίνοντας επιχώριες μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδέ-

νες ή απομακρυσμένες μεταστάσεις στους πνεύμονες, το ήπαρ, τα οστά κλπ.
140

 

Οι καλύτεροι δείκτες για την πρόβλεψη της βιολογικής συμπεριφοράς των 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων είναι το μέγεθος της πρωτοπαθούς εστίας 

και η έκταση της μεταστατικής διασποράς. Η ποσοτική έκφραση και συνεκτί-

μηση αυτών των παραμέτρων συνιστά το σύστημα κλινικής σταδιοποίησης 

(staging) TNM (tumor-node-metastasis), το οποίο διακρίνεται σε τέσσερα 

στάδια (I-IV) που προκύπτουν από διαφορετικούς συνδυασμούς μεγέθους 

πρωτοπαθούς εστίας και μεταστάσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι το στάδιο της 

νόσου, τόσο βαρύτερη είναι η πρόγνωση. Τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης 

ποικίλλουν από 85% σε όγκους σταδίου I, σε 66% στο στάδιο II, 41% στο 

στάδιο III και μόλις 9% στο στάδιο IV. 

2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Τα ιστολογικά κριτήρια διάγνωσης και πρόγνωσης των προκαρκινικών και 

καρκινικών βλαβών του στοματικού επιθηλίου, είναι σε μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικά.
145,151

 Επιπλέον, οι έρευνες για τον προσδιορισμό βιολογικών 

δεικτών (biomarkers) που θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερες διαγνωστι-



 76 

κές και προγνωστικές πληροφορίες για την επιθηλιακή δυσπλασία και το 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα,
145,149,151 

δεν έχουν, μέχρι σήμερα, οδηγήσει σε 

αξιόπιστα και καθοριστικά αποτελέσματα. Επειδή η ικανότητα διάσπασης των 

βασικών μεμβρανών αποτελεί ένα κριτήριο διάκρισης των διηθητικών, και 

δυνητικά μεταστατικών, υποπληθυσμών νεοπλασματικών κυττάρων, θεωρήθη-

κε πως η δυνατότητα αναγνώρισης αυτού του φαινοτυπικού χαρακτηριστικού 

στο επίπεδο του οπτικού μικροσκοπίου θα μπορούσε να αποτελέσει βιολογικό 

δείκτη.
12,16

 

Οι μεταβολές της βασικής μεμβράνης σε υπερπλαστικές και νεοπλασματι-

κές εξεργασίες του στοματικού βλεννογόνου έχουν μελετηθεί ιστοχημικά, με 

τις μη-ειδικές χρώσεις PAS και εμποτίσεις αργύρου. Οι Cahn και συν.
152

 

μελέτησαν την κατανομή του PAS-θετικού συστατικού της βασικής μεμβράνης 

σε 83 επιθηλιακές υπερπλασίες, με δυσπλασία και χωρίς δυσπλασία, και σε 15 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Γενικά, σε όλες τις επιθηλιακές υπερπλασίες 

χωρίς δυσπλασία και σε «αρκετές» με δυσπλασία, η κατανομή του PAS-

θετικού υλικού ήταν ανάλογη αυτή του φυσιολογικού επιθηλίου. Σε «μερικές» 

περιπτώσεις δυσπλασίας, οι συγγραφείς παρατήρησαν ασάφεια και κατάτμηση, 

ενώ στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα υπήρχε ασάφεια σε πέντε και απουσία 

σε δέκα. Τέλος, υποστήριξαν τη χρήση της χρώσης PAS στη διάκριση των 

καλοήθων επιθηλιακών βλαβών από τις δυνητικά κακοήθεις. 

Αργότερα, οι Doyle και συν.
153

 μελέτησαν 52 περιπτώσεις υπερκεράτωσης, 

19 υπερκεράτωσης με ατυπία, δύο καρκινώματα in situ και 12 διηθητικά 

καρκινώματα. Διαπίστωσαν πως η εμφάνιση ακέραιας PAS-θετικής βασικής 

μεμβράνης προϋποθέτει την παρουσία ακέραιας και μορφολογικά αναγνωρίσι-

μης βασικής στιβάδας επιθηλιακών κυττάρων και την απουσία πυκνής 

υποεπιθηλιακής φλεγμονής. Ακέραια μεμβράνη παρατηρήθηκε ακόμα και γύρω 

από καλά διαφοροποιημένα βασικά κύτταρα στην περιφέρεια νεοπλασματικών 

νησίδων, όταν δεν υπήρχαν φλεγμονώδεις διηθήσεις. Και στις δύο μελέτες
152,153

 

της βασικής μεμβράνης με τη χρώση PAS παρατηρήθηκε πως στον ομαλό 

λειχήνα η PAS-θετική γραμμή διατηρείται, παρά την πυκνή υποεπιθηλιακή 

φλεγμονώδη διήθηση. 

Ο Τριανταφύλλου
154

 μελέτησε το αργυρόφιλο συστατικό της βασικής μεμ-

βράνης, με την τεχνική του Gomori, σε 175 ακανθοκυτταρικά καρκινώματα 

του στοματικού βλεννογόνου. Η βασική μεμβράνη εμφανιζόταν συνηθέστερα 

με διακεκομμένη μορφή, ανεξάρτητα από το τοπογραφικό διαμέρισμα 

(επιφανειακό, διάμεσο, εν τω βάθει) και τη διαφοροποίηση. Η συχνότητα 

απουσίας της μεμβράνης στις βαθύτερες περιοχές δεν επηρεαζόταν από τη 

διαφοροποίηση του νεοπλασματικού παρεγχύματος και ήταν υπερδιπλάσια των 

αντίστοιχων συχνοτήτων στην επιφανειακή και διάμεση σχέση. 

Οι υπερμικροσκοπικές μελέτες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη 

μορφολογία των βασικών μεμβρανών στη νεοπλασία, χωρίς όμως να επιτρέπο-
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υν την ανάλυση μεγάλου τμήματος του ιστού. Καθώς η μορφολογία των 

νεοπλασματικών μεμβρανών συνήθως παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία μεταξύ 

των διαφόρων περιοχών του ιδίου όγκου, απαιτείται η ανάλυση πολλών 

διαφορετικών θέσεων προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα.
11

 

Επίσης, με το ΗΜ δεν μπορεί να μελετηθεί η ποιοτική σύσταση της μεμβράνης 

και η εφαρμογή της υπερμικροσκοπικής ανοσοϊστοχημείας, που συνδυάζει το 

ΗΜ με την ανοσοϊστοχημεία, αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση. 

Οι αλλοιώσεις της βασικής μεμβράνης στην επιθηλιακή υπερπλασία, την 

επιθηλιακή δυσπλασία και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στοματικού 

βλεννογόνου, συνοψίζονται από τον Buckhardt
145

 και τους Scully και 

Buckhardt.
151

 Στην επιθηλιακή υπερπλασία χωρίς δυσπλασία η βασική 

μεμβράνη είναι πολύστιβη με διάσπαρτες διακοπές. Στην επιθηλιακή δυσπλα-

σία και στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα οι αλλοιώσεις είναι παρόμοιες, η 

μεμβράνη είναι πολύστιβη και παρουσιάζει συγκεντρώσεις άτυπου υλικού, 

ατελή ημιδεσμοσώματα, λέπτυνση, διακοπές και κυτοπλασματικές προεκβολές. 

Η παρουσία κυτοπλασματικών προεκβολών, πλούσιων σε ακτίνη, από τα 

νεοπλασματικά κύτταρα που βρίσκονται στην περιοχή των διακοπών, 

χαρακτηρίζεται σαν μικροδιήθηση. 

Ανάλογες μεταβολές παρατηρούνται στα περισσότερα κακοήθη νεοπλάσμα-

τα.
11,66,155

 Σε καρκινώματα in situ ή οριακές κακοήθεις βλάβες παρατηρούνται 

εστιακές διακοπές ή χάσματα. Στα καλά διαφοροποιημένα καρκινώματα 

διατηρείται η βασική μεμβράνη, ενώ στα αδιαφοροποίητα εμφανίζει εκτενείς 

διακοπές ή πλήρη απουσία.
11

 Οι «μικροδιηθητικές» εστίες στα in situ καρκινώ-

ματα του τραχήλου της μήτρας σχετίζονται συχνά με φλεγμονώδεις διηθήσε-

ις.
66 
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3. ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Η κατανομή των αντιγόνων κολλαγόνου IV, λαμινίνης, κολλαγόνου VII και 

φιμπρονεκτίνης έχει μελετηθεί εκτενώς στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, ενώ 

στις υπερπλαστικές και δυσπλαστικές βλάβες οι αναφορές είναι αποσπασματι-

κές και αφορούν ένα, συνήθως, αντιγόνο. Οι μεταβολές της βασικής μεμβράνης 

έχουν, επίσης, μελετηθεί στο φάσμα των υπερπλαστικών και νεοπλασματικών 

εξεργασιών άλλων πολύστιβων πλακωδών επιθηλίων όπως της μήτρας, του 

δέρματος και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 

3.1 Πολύστιβα πλακώδη επιθήλια 

Στον τράχηλο της μήτρας, η κατανομή του κολλαγόνου IV και της λαμινίνης 

είναι συνεχής ή σχεδόν συνεχής σε όλους τους βαθμούς ενδοεπιθηλιακής 

νεοπλασίας ή εμφανίζει εστιακές διακοπές σε μερικές περιπτώσεις μεγάλης 

δυσπλασίας και καρκινώματος in situ.
16,121,125,135,156,157

 Με σύστημα ανάλυσης 

εικόνας, οι Richards και Furness
122

 παρατήρησαν πως ο αριθμός των διακοπών 

της λαμινίνης ανά μονάδα μήκους βασικής μεμβράνης αυξανόταν ανάλογα με 

τη βαρύτητα της δυσπλασίας, σε βαθμό στατιστικώς σημαντικό. Στα πρώιμα 

διηθητικά καρκινώματα του τραχήλου της μήτρας, παρατηρείται απώλεια του 

κολλαγόνου IV σε περιοχές ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας με αρχόμενη 

διήθηση, καθώς και γύρω από μεμονωμένα διηθητικά κύτταρα,
135

 ενώ στα 

διηθητικά καρκινώματα εμφανίζεται μικρή ή μεγάλη κατάτμηση και διαφορές 

στο πάχος.
121,122,125,135,156

 Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τη σχέση της 

κατάστασης της μεμβράνης με το βαθμό διαφοροποίησης ή το στάδιο της 

νόσου.
121,135

 

Η κατανομή λαμινίνης στα in situ καρκινώματα του δέρματος είναι συνεχής 

εκτός από περιοχές με πυκνές επιδερμοτρόπες λεμφοκυτοπλασματικές 

διηθήσεις, όπου υπάρχουν διακοπές.
80,99,104,119

 Στα ακανθοκυτταρικά καρκινώ-

ματα το κολλαγόνο IV, το κολλαγόνο VII, η λαμινίνη, το αντιγόνο πομφολυ-

γώδους πεμφιγοειδούς και η πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης, περιβάλλουν 

συνεχώς τις βλάστες καλά διαφοροποιημένων καρκινωμάτων, ενώ στα μέτρια 

ή χαμηλά διαφοροποιημένα καρκινώματα παρουσιάζουν διακοπές και 

τμηματική κατανομή.
46,80,99,100,104,119

 Με διπλό ανοσοφθορισμό φαίνεται πως η 

διάσπαση του κολλαγόνου IV, της λαμινίνης και της πρωτεογλυκάνης θειικής 

ηπαράνης γίνεται στις ίδιες περιοχές.
46

 Επίσης το κολλαγόνο IV παρουσιάζει 

εστιακά αθροίσεις υλικού και αναδιπλασιασμό,
99,104

 ενώ το αντίσωμα 3Â3 κατά 

της πρωτεογλυκάνης 6-θειικής χονδροϊτίνης δεν περιβάλλει συνεχώς κανένα 

διηθητικό καρκίνωμα
46

 Δεν υπάρχει στατιστική σχέση των διακοπών της 

βασικής μεμβράνης με το βαθμό διαφοροποίησης ή με το πρότυπο διήθη-

σης.
99,104,113
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Η κατανομή κολλαγόνου IV και λαμινίνης σε υπερπλασίες του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος είναι συνεχής.
118,120

 Στις δυσπλασίες, είναι 

συνεχής
118

 ή παρουσιάζει εστιακές λεπτύνσεις και ασυνέχειες, σε βαθμό 

ανάλογο με το βαθμό της δυσπλασίας.
120

 Σε μερικές περιπτώσεις, οι διακοπές 

σχετίζονται με φλεγμονώδεις διηθήσεις.
118,120

 Στα in situ καρκινώματα 

παρουσιάζονται ακανόνιστες διακοπές,
118,120

 ενώ στα ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα, η κατανομή της λαμινίνης και του κολλαγόνου IV είναι ποικίλη, 

κυρίως ασυνεχής.
108,158,159

 Γενικά, η λαμινίνη και το κολλαγόνο IV απουσιάζο-

υν από διηθητικές περιοχές, αλλά αναγνωρίζονται σε μη-διηθητικές περιοχές. 

Στα καλά διαφοροποιημένα και συμπαγή καρκινώματα παρατηρείται γραμμική 

συγκατανομή κολλαγόνου IV και λαμινίνης με εστιακά χάσματα και στα 

χαμηλά διαφοροποιημένα ή σε διηθητικές περιοχές καλά διαφοροποιημένων, 

ασθενής και ακανόνιστη κατανομή.
120,160

 Η κατανομή και η ένταση της χρώσης 

του κολλαγόνου VII αυξάνει με το βαθμό διαφοροποίησης.
125

 

3.2 Στοματικό επιθήλιο 

Φυσιολογική βασική μεμβράνη 

Η βασική μεμβράνη έχει μελετηθεί ανοσοϊστοχημικά στο φυσιολογικό 

στοματικό βλεννογόνο με αντισώματα κολλαγόνου IV, V και VII, λαμινίνης, 

πρωτεογλυκάνης θειικής ηπαράνης και φιμπρονεκτίνης, καθώς και με το 

μονοκλωνικό αντίσωμα LH39.
47,55,60,99,116,161-163

 Συστηματικές ανοσοϊστοχημι-

κές μελέτες έχουν γίνει από τους Salonen και συν.
161

 και Becker και συν.,
55

 με 

αντισώματα κατά της 7S περιοχής του κολλαγόνου IV, του P1 τμήματος 

λαμινίνης, του κολλαγόνου V και κατά της φιμπρονεκτίνης του πλάσματος με 

την τεχνική ανοσοϋπεροξειδάσης ABC. Τα αντισώματα στρέφονται κατά 

αντιγόνων που προέρχονται από ανθρώπινες βασικές μεμβράνες
55,161

 ή την 

εξωκυττάρια ουσία του EHS-όγκου.
161

 Παρατηρήσεις έχουν γίνει και σε 

μελέτες παθολογικών ιστών, όπου ο φυσιολογικός βλεννογόνος χρησιμοποιεί-

ται ως εσωτερικό στοιχείο ελέγχου. Έχουν χαρτογραφηθεί μονοκλωνικό 

αντίσωμα για το κολλαγόνο IV ανθρώπινων νεφρικών σπειραμάτων,
99

 

μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού κατά ανθρώπινου κολλαγόνου IV,
60,116

 

μονοκλωνικά αντισώματα αρουραίων κατά λαμινίνης ποντικών
116

 και 

λαμινίνης από το εξωκυττάριο υλικό του καρκινώματος του λεκιθικού σάκου 

ποντικών,
162

 μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικών κατά βοείου αντιγόνου 

πρωτεογλυκάνης θειικής ηπαράνης
116

 και αντιορός κουνελιών κατά ανθρώπι-

νης φιμπρονεκτίνης.
162

 

Η κατανομή των αντιγόνων είναι παρόμοια στο βλεννογόνο των ούλων, της 

ουλοδοντικής σχισμής, των φατνιακών αποφύσεων, της μαλακής και σκληρής 

υπερώας, της παρειάς, του εδάφους του στόματος και της γλώσ-

σας.
47,55,91,161,162,164

 Το κολλαγόνο IV, η λαμινίνη και η πρωτεογλυκάνη θειικής 
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ηπαράνης κατανέμονται συνεχώς και γραμμικά στη βασική μεμβράνη του 

πολύστιβου πλακώδους επιθηλίου, των αγγείων, των γραμμωτών και λείων 

αγγειακών μυϊκών ινών, των περιφερικών νεύρων και των παρεγχυματικών 

δομών των μικρών σιελογόνων αδένων.
47,55,60,91,99,116,161,162,164

 Στις επιθηλιακές 

μεμβράνες, τα παραπάνω αντιγόνα παρουσιάζουν συγκατανομή
161

 και η 

αντίδραση της θειικής ηπαράνης είναι ασθενέστερη.
164

 Το κολλαγόνο VII 

εντοπίζεται αποκλειστικά στις επιθηλιακές μεμβράνες,
47

 ενώ το κολλαγόνο V 

παρατηρείται μόνο σε μερικά ινίδια που άπτονται των βασικών μεμβρανών.
55

 Η 

φιμπρονεκτίνη εμφανίζεται στις επιθηλιακές βασικές μεμβράνες, δεν υπάρχει 

όμως συμφωνία μεταξύ των ερευνητών ως προς την παρουσία της στις 

αγγειακές βασικές μεμβράνες.
161,162

 Ο επίτοπος που αναγνωρίζεται από το 

LH39 εντοπίζεται μόνο στις ενδοθηλιακές βασικές μεμβράνες των μικρών 

φλεβών, φλεβιδίων και τριχοειδών και όχι στις επιθηλιακές βασικές μεμβρά-

νες.
163

 

Λόγω της σταθερής και έντονης χρώσης των αγγειακών, μυϊκών και περινε-

υρικών βασικών μεμβρανών, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ως εσωτερι-

κοί μάρτυρες.
54,60,91,116,162

 Τα αντισώματα κολλαγόνου IV και λαμινίνης, σε 

μεγάλες αραιώσεις, βάφουν πιο έντονα το τοίχωμα των αγγείων από τις 

επιθηλιακές μεμβράνες, γεγονός που υποδηλώνει διαφορετικού βαθμού έκθεση 

των αντιγόνων.
161

 Επίσης, οι απαιτούμενες συγκεντρώσεις των αντισωμάτων 

κατά της EHS-μεμβράνης είναι μεγαλύτερες από ότι για τα αντισώματα κατά 

ανθρώπινων αντιγόνων.
161

 

Επιθηλιακή υπερπλασία και επιθηλιακή δυσπλασία 

H κατανομή των συστατικών της βασικής μεμβράνης στην επιθηλιακή 

υπερπλασία και δυσπλασία, έχει μελετηθεί σε μικρό αριθμό περιπτώσεων. Οι 

Meyer και συν.
165

 διαπίστωσαν πως η κατανομή της λαμινίνης και της 

φιμπρονεκτίνης σε 20 λευκοπλακίες ήταν ίδια με την κατανομή στο φυσιολογι-

κό βλεννογόνο, χωρίς να προσδιορίσουν τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά 

των λευκοπλακιών. Οι Downer και συν.
91

 παρατήρησαν πως η κατανομή 

λαμινίνης και κολλαγόνου IV, σε πέντε υπερπλαστικές βλάβες του επιθηλίου 

από τα χείλη επουλούμενων μη-ειδικών ελκώσεων του στόματος, ήταν 

παρόμοια με την κατανομή των αντιγόνων στο φυσιολογικό επιθήλιο. 

Μέχρι το 1994, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τους δείκτες της βασικής 

μεμβράνης στις δυνητικά κακοήθεις βλάβες του στόματος.
151

 Αργότερα, οι 

Kannan και συν.
129

 μελέτησαν τις μεταβολές του κολλαγόνου IV, της λαμινίνης 

και της φιμπρονεκτίνης στο φάσμα των υπερπλαστικών, δυσπλαστικών και 

καρκινικών βλαβών του μη-κερατινοποιημένου στοματικού επιθηλίου, αλλά τα 

αποτελέσματα της μελέτης δεν αναλύθηκαν στατιστικά. Σε 60 επιθηλιακές 

υπερπλασίες και δυσπλασίες («λευκοπλακίες»), παρατήρησαν αυξημένο πάχος 

θετικής για κολλαγόνο IV και λαμινίνη βασικής μεμβράνης, αλλά στις 
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δυσπλασίες το πάχος και η ένταση της χρώσης ήταν αντιστρόφως ανάλογες του 

βαθμού της δυσπλασίας.
129

 Οι επιθηλιακές υπερπλασίες και η συντριπτική 

πλειοψηφία των επιθηλιακών δυσπλασιών μικρού και μέτριου βαθμού δεν 

παρουσίασαν ασυνέχειες της μεμβράνης. Αντίθετα, οι μεγάλου βαθμού 

δυσπλασίες παρουσίασαν ασυνέχειες, οι οποίες ήταν συχνότερες για το 

κολλαγόνο IV. Στις μέτριου και μεγάλου βαθμού δυσπλασίες παρουσιάστηκε 

τμηματική αντίδραση για φιμπρονεκτίνη, η οποία δεν υπήρχε στο φυσιολογικό 

βλεννογόνο. 
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Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα  

Οι πρώτες ανοσοϊστοχημικές παρατηρήσεις για την κατάσταση της βασικής 

μεμβράνης στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος, έγιναν από τους 

Gusterson και συν.
99

 για το κολλαγόνο IV και από τους Thesleff και Ekblom
101

 

για τη λαμινίνη. Στον πίνακα III παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα 

στοιχεία των μελετών της κατανομής λαμινίνης και του κολλαγόνου IV στο 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος. Η ανοσοϊστοχημική εικόνα της 

μεμβράνης έχει σχετιστεί με ιστοπαθολογικές παραμέτρους, όπως ο βαθμός 

διαφοροποίησης, η κερατινοποίηση, το πρότυπο διήθησης και η αντίδραση του 

υποστρώματος, ή με κλινικά στοιχεία. Σε αρκετές δημοσιεύσεις, τα αποτελέσ-

ματα δεν μπορούν να συγκριθούν, καθώς παρουσιάζονται με μορφή παρατηρή-

σεων, χωρίς στατιστική ανάλυση.
91,99,113,162,163,165,166

 

Γενικά, στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα διάφορων ενδοστοματικών 

εντοπίσεων το κολλαγόνο IV περιβάλλει μερικώς τις νεοπλασματικές βλάστες 

ή απουσιάζει πλήρως.
54,91,99,113,130,116,164,166,167

 Παρουσιάζει, επίσης, εστιακές 

μεταβολές στο πάχος, δηλαδή πάχυνση
113

 ή λέπτυνση.
129

 Η κατανομή της 

λαμινίνης παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία, καθώς σε άλλα ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα είναι ασυνεχής ή απουσιάζει
54,91,116,131,162,164,166

 - ειδικότερα στις 

εν τω βάθει διηθητικές περιοχές
60,101,105

 - ενώ σε άλλα είναι συνεχής.
60,116,131,166

 

Το πάχος και η ένταση της χρώσης είναι κατά κανόνα ελαττωμένα.
129

 

Δεν υπάρχει ομοφωνία στα αποτελέσματα των συγκριτικών μελετών της 

κατανομής των αντιγόνων της βασικής μεμβράνης στα ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα. Αναφέρεται πως το κολλαγόνο IV
129

 ή η λαμινίνη
54

 παρουσιάζο-

υν περισσότερες και μεγαλύτερες ασυνέχειες, αλλά σε άλλες μελέτες το 

κολλαγόνο IV, η λαμινίνη και η θειική ηπαράνη παρουσιάζουν κοινή κατανο-

μή.
116,164,166

 

Η κατανομή του κολλαγόνου VII έχει τη μορφή γραμμής που περιβάλλει 

μερικώς νεοπλασματικές νησίδες
47,125

 και είναι ασθενέστερη ή αρνητική στην 

περιφέρεια των όγκων.
125

 Η κατανομή της φιμπρονεκτίνης δεν είναι σαφής. Σε 

διάφορες μελέτες η φιμπρονεκτίνη εμφανίζεται στη νεοπλασματική βασική 

μεμβράνη, σε αντίθεση με τη μεμβράνη του φυσιολογικού βλεννογόνου και 

των καλοήθων βλαβών.
129,162

 Ο επίτοπος που αναγνωρίζεται από το μονοκλω-

νικό αντίσωμα LH39, παρουσιάζει κοινή κατανομή με το κολλαγόνο IV και τη 

λαμινίνη στην περιφέρεια των νεοπλασματικών νησίδων ακανθοκυτταρικών 

καρκινωμάτων, ενώ φυσιολογικά δεν εντοπίζεται στην επιθηλιακή βασική 

μεμβράνη.
163

 Επίσης, δεν παρατηρείται στα μικρά νεόπλαστα αγγεία του 

νεοπλασματικού υποστρώματος, όπως συμβαίνει στο φυσιολογικό βλεννογόνο. 

Τα παραπάνω ευρήματα είναι ενδεικτικά της ετερογένειας των νεοπλασματι-

κών βασικών μεμβρανών. 
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Προγνωστική αξία της βασικής μεμβράνης 

Η κατάσταση της βασικής μεμβράνης έχει συσχετιστεί με κλινικές προγνωστι-

κές παραμέτρους, όπως η εντόπιση της πρωτοπαθούς εστίας, το μέγεθος του 

όγκου και οι μεταστάσεις. Η κατανομή του κολλαγόνου IV
130

 και της πρόδρο-

μης μορφής ανθρώπινης 72kd κολλαγονάσης τύπου IV
70

 στη βασική μεμβράνη 

των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων δε σχετίζεται στατιστικά με την 

εντόπιση της πρωτοπαθούς βλάβης. Ωστόσο, οι όγκοι της παρειάς παρουσιάζο-

υν συνεχή βασική μεμβράνη πιο συχνά από τους όγκους του εδάφους του 

στόματος, εύρημα που συνδέεται έμμεσα με την περισσότερο επιθετική 

βιολογική συμπεριφορά των τελευταίων.
130

 

Η συσχέτιση της κατανομής των επιτόπων της βασικής μεμβράνης με το 

κλινικό μέγεθος του όγκου, οδηγεί σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σε πολλές 

μελέτες
116,164,167

 δεν παρατηρείται σχέση μεταξύ της κατανομής κολλαγόνου 

IV, λαμινίνης και θειικής ηπαράνης και του μεγέθους του όγκου, στις βλάστες 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων. Αντίθετα, οι Hirota και συν.
130

 βρήκαν πως 

βιοψίες από ακανθοκυτταρικά καρκινώματα μεγέθους Τ1/Τ2 παρουσίαζαν 

συχνότερα περιβολή από κολλαγόνο IV συγκριτικά με τους Τ3/Τ4, ενώ σε 

άλλη μελέτη,
60

 η μεμβράνη βρέθηκε πάντα συνεχής σε όγκους Τ1/Τ2. Ο 

ρυθμός υποστροφής του όγκου μετά από χημειοθεραπεία ήταν μεγαλύτερος, 

όταν οι ασυνέχειες σχετίζονταν με διήθηση των νεοπλασματικών βλαστών από 

CD3(+) Τ-λεμφοκύτταρα, από ότι όταν οι διακοπές ήταν ανεξάρτητες των 

διηθήσεων.
60

 Επίσης, οι Noguchi και συν.
60

 παρατήρησαν πως στις βαθύτερες 

περιοχές όγκων Τ3/Τ4 η μεμβράνη ήταν συνήθως διακεκομμένη, ενώ στις 

επιφανειακές περιοχές εμφανιζόταν συνεχής. 

Η ελαττωμένη ανοσοϊστοχημική έκφραση των δεικτών της βασικής μεμ-

βράνης σε σχέση με την αύξηση του μεγέθους του όγκου, μπορεί να οφείλεται 

σε τροφικούς λόγους και στην προοδευτική επικράτηση κυτταρικών σειρών 

που είτε δεν παράγουν αντιγόνα της μεμβράνης είτε εκκρίνουν αυξημένα ποσά 

πρωτεολυτικών ενζύμων.
17

 

Αναφορικά με τη σχέση της κατάστασης της βασικής μεμβράνης με τις 

μεταστάσεις, υποστηρίζεται πως όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια αντιγόνων 

της μεμβράνης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων και 

η ανάγκη προληπτικού λεμφαδενικού καθαρισμού και συστηματικής αντικαρ-

κινικής θεραπείας.
131

 Όγκοι με συνεχή μεμβράνη σπάνια δίνουν μεταστάσε-

ις.
60,130,131

 Αντίθετα, οι μεταστατικοί όγκοι δεν περιβάλλονται συχνά από 

συνεχή μεμβράνη.
130,131

 Επίσης, υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της έκφρασης 

της πρόδρομης μορφής ανθρώπινης 72kd κολλαγονάσης τύπου IV στη 

διηθητική παρυφή ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων και των λεμφαδενικών 

μεταστάσεων.
70

 Τέλος, αναφέρεται πως η απουσία ή η τμηματική έκφραση 

λαμινίνης στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα της περιοχής κεφαλής και 
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τραχήλου, συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης απομακρυσμένων 

μεταστάσεων.
131

  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, πιθανολογείται πως η αυξημένη 

παραγωγή πρωτεολυτικών ενζύμων που διασπούν τη βασική μεμβράνη, είναι 

ιδιότητα των κυττάρων που αναπτύσσουν μεταστάσεις.
130

 Η σχέση της 

ασυνέχειας της μεμβράνης σε βιοψίες με την πιθανότητα ανάπτυξης τραχηλι-

κών λεμφαδενικών μεταστάσεων οδηγεί στην υπόθεση πως η απώλεια της 

βασικής μεμβράνης στη βιοψία αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για τις 

λεμφαδενικές μεταστάσεις.
116,131,164,167

 



Πίνακας III: Ανοσοϊστοχημικές μελέτες κατανομής της λαμινίνης και του κολλαγόνου IV σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα του 

στοματικού επιθηλίου. 

παραπομπή αριθμός προέλευση μονιμοποίηση πρωτεόλυση αντισώματα παράμετροι* τεχνική** 

47 23 στοματική κοιλότητα Ν2 όχι μονοκλωνική αντι-λαμινίνη (4Å10) 1:1000 διαφοροποίηση (-) PAP 

54 38 στοματική κοιλότητα φορμόλη 10% 1mg/ml προνάσης, 5 55ïC για το 

κολλαγόνο IV 

1mg/ml πεψίνης σε 0,5M οξικό οξύ, 

120 37ïC για τη λαμινίνη 

πολυκλωνική αντι-EHS λαμινίνη 1:200, CIV22 1:100 

(Dako M785) 

διαφοροποίηση (+), 

φλεγμονή (-) 

ABC 

60 55 γλώσσα & έδαφος 

στόματος 

Ν2 όχι μονοκλωνική αντι-λαμινίνη 1:200 (αρουραίος-άνθρωπος, 

Immunotech, CA, USA) 

T (p<0,001), υποστροφή 

(p<0,001) 

ABC 

91 15 στοματική κοιλότητα N2 όχι πολυκλωνική αντι-λαμινίνη 1:200 (κουνέλι-άνθρωπος, 

Europath), πολυκλωνικό αντι-κολλαγόνο IV 1:200 (κουνέλι) 

 IMF/ABC 

99 14 στοματοφάρυγγας & 

λάρυγγας 

μεθακάρνη 5mg/ml προνάσης, 20 37ïC μονοκλωνικό αντι-κολλαγόνο IV νεφρικών σπειραμάτων 

(ποντικός-άνθρωπος) 

 APAP 

113 25 

(17) 

κεφαλή & τράχηλος 

(στοματική κοιλότητα) 

μεθακάρνη 5mg/ml προνάσης, 20 37ïC μονοκλωνικό αντι-κολλαγόνο IV νεφρικών σπειραμάτων 

(ποντικός-άνθρωπος) 

 APAP 

116 72  στοματική κοιλότητα φορμόλη 10% 

(ουδέτερη) 
4mg/ml πεψίνης σε 0,01N HCl, 120 

37ïC 

μονοκλωνικό αντι-κολλαγόνο IV 1:500 (ποντικός-

άνθρωπος, Shiseido Co.), μονοκλωνική αντι-λαμινίνη 1:100 

(αρουραίος-ποντικός, Immunotech, Marseilles, France) 

T (-), N (p<0,01), 

διαφοροποίηση (p<0,05), 

πρότυπο διήθησης (p<0,05)  

ABC 

129 30 στοματική κοιλότητα Ν2 όχι CIV22 (Dako M785), πολυκλωνική αντι-λαμινίνη (L9393) φλεγμονή (-) ABC 

130 82 στοματική κοιλότητα N2 όχι μονοκλωνικό αντι-κολλαγόνο IV 1:20 (ποντικός-άνθρωπος, 

Shiseido Co., Ltd., Tokyo, Japan) 

T (p<0,05), N (p<0,001), 

πρότυπο διήθησης (p<0,01), 

φλεγμονή (-), υπόστρωμα (-) 

ABC 

131 66 

(14) 

κεφαλή & τράχηλος 

(στοματική κοιλότητα) 

   Ν (+), επιβίωση (+), 

κερατινοποίηση (+) 

ABC 

162 60 στοματική κοιλότητα φορμόλη 10% 1mg/ml τρυψίνης  πολυκλωνική αντι-λαμινίνη 1:500 (κουνέλι, Bethesda 

Research Lab, Gaithesburg, MÁ, USA) 

 PAP 

163 55 στοματική κοιλότητα N2 όχι μονοκλωνική αντι-λαμινίνη 1:20 (Serotec), μονοκλωνική 

αντι-λαμινίνη 1:1000 (Calbiochem) 

 IMF/PAP 

164 112 στοματική κοιλότητα &  

λεμφαδενικές μεταστάσεις  

φορμόλη 10% 4mg/ml πεψίνης, 55 37oC για τη 

λαμινίνη 

0,1mg/ml τρυψίνης, 120 37oC για το 

κολλαγόνο IV 

πολυκλωνική αντι-λαμινίνη 1:800 (κουνέλι-ποντικός, 

Advance, Tokyo, Japan), μονοκλωνικό αντι-κολλαγόνο IV 

1:50 (ποντικός-άνθρωπος, Chemicon, Temecula, CA, 

USA) 

Τ (-), N (+), πρότυπο 

διήθησης (+) 

ABC 



 86 

 

165 7 στοματική κοιλότητα Ν2 όχι αντι-ορός κατά λαμινίνης εξωκυττάριου υλικού 

καρκινώματος του λεκιθικού σάκου 

ποντικών 1:40 (κουνέλι) 

 IMF/ABC 

166 45 στοματική κοιλότητα φορμόλη τρυψίνη τύπου ΙΙ λαμινίνη 1:100 (Sigma L9393), κολλαγόνο IV 1:50 (ICN 

68-124) 

διαφοροποίηση (+) PAP 

167 95 κεφαλή & τράχηλος αιθανόλη 85% όχι  Τ (-), N (+), διαφοροποίηση 

(+) 

ABC 

 

* διαφοροποίηση = βαθμός διαφοροποίησης, φλεγμονή = φλεγμονώδης διήθηση υποστρώματος, Τ = κλινικό μέγεθος όγκου, Ν = λεμφαδενικές μεταστάσεις, υπόστρωμα = τύπος 

υποστρώματος, υποστροφή = υποστροφή όγκου μετά από χημειοθεραπεία, κερατινοποίηση = βαθμός κερατινοποίησης. Σε παρένθεση δίνεται το αποτέλεσμα της συσχέτισης της 

παραμέτρου με την κατάσταση της βασικής μεμβράνης, ως εξής: (-) = έλλειψη σχέσης, (+) = σχέση, p = επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στις περιπτώσεις με θετική σχέση. 

** PAP = υπεροξειδάση-αντιυπεροξειδάση, ABC = αβιδίνη-βιοτίνη-υπεροξειδάση, IMF = ανοσοφθορισμός 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε η ανοσοϊστοχημική μέθοδος ανίχνευσης 

των επίτοπων λαμινίνης και κολλαγόνου IV, που αναγνωρίζονται από τα 

ανθρώπινα μονοκλωνικά αντισώματα LAM89 (Biomakor bm) και CIV22 

(Dako), αντίστοιχα, στην επιθηλιακή υπερπλασία, την επιθηλιακή δυσπλασία 

και το διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στοματικού βλεννογόνου, 

με σκοπό: 

 τη συγκριτική αξιολόγηση της κατανομής των επιτόπων LAM89 και CIV22 

στην επιθηλιακή υπερπλασία, την επιθηλιακή δυσπλασία και το διηθητικό 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, 

 τη συσχέτιση της κατανομής των επιτόπων στην επιθηλιακή δυσπλασία με 

το βαθμό της δυσπλασίας, 

 τη μελέτη της κατανομής των επιτόπων στα διηθητικά ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα, σε σχέση με το βαθμό διαφοροποίησης κατά WHO
147

 και το 

βαθμό κακοήθειας κατά Bryne και συν.,
148

 στο σύνολο του όγκου, καθώς 

και στο επιπολής, διάμεσο και διηθητικό διαμέρισμα των νεοπλασμάτων, 

 τη διερεύνηση της επίδρασης της φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώμα-

τος στην κατανομή των επιτόπων LAM89 και CIV22 στην επιθηλιακή 

βασική μεμβράνη. 
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Α .  ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

1. ΥΛΙΚΟ 

Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 93 ιστοτεμάχια βλεννογόνου του στόματος, 

τα οποία παρουσίαζαν ιστολογική εικόνα μη-ειδικής επιθηλιακής υπερπλασίας 

χωρίς δυσπλασία σε 13 (14%) περιπτώσεις, επιθηλιακής δυσπλασίας σε 30 

(32,2%) περιπτώσεις και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος σε 50 (53,7%) 

περιπτώσεις. Όλες οι περιπτώσεις επιθηλιακής υπερπλασίας και δυσπλασίας 

εμφανίζονταν κλινικά σαν λευκοπλακία ή και ερυθροπλακία. Τα ιστοτεμάχια 

της μελέτης επιλέχθηκαν μεταξύ 376 (3,4%) βιοψιών με διάγνωση «επιθηλιακή 

υπερπλασία», 227 (13%) βιοψιών με διάγνωση «επιθηλιακή δυσπλασία ή 

καρκίνωμα in situ» και 530 (9,4%) βιοψιών με διάγνωση «ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα» που είχαν εξεταστεί ιστοπαθολογικά στο Εργαστήριο της 

Στοματολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά 

τη χρονική περίοδο 1980-1993. Όλες οι παραπάνω βιοψίες εξετάστηκαν 

μικροσκοπικά και επιλέχθηκαν εκείνες που είχαν ιστολογική εικόνα αντιπρο-

σωπευτική της κάθε ομάδας βλαβών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα ιστολογικά 

κριτήρια.
140

 Πρόσθετα κριτήρια επιλογής ήταν η ύπαρξη επαρκούς ιστού και η 

παραμονή στο μονιμοποιητικό διάλυμα φορμόλης 10% για χρόνο 24-48 ώρες, 

καθώς η παρατεταμένη μονιμοποίηση εμποδίζει την ανοσοϊστοχημική 

χρώση.
11,168

 Ο χρόνος μονιμοποίησης υπολογίστηκε από τη σύγκριση της 

ημερομηνίας λήψης της βιοψίας, που αναγραφόταν στο παραπεμπτικό 

ιστολογικής εξέτασης, και έναρξης της ιστολογικής τεχνικής, που καταγραφό-

ταν στο πρωτόκολλο του εργαστηρίου. 

1.1 Κλινικά στοιχεία 

Τα κλινικά στοιχεία των ασθενών προέρχονται από τα παραπεμπτικά ιστολογι-

κής εξέτασης που συνόδευαν τις βιοψίες και παραθέτονται συγκεντρωτικά 

στους πίνακες IV-VÉ. 

 

Πίνακας IV: Φύλο και ηλικία των ασθενών της μελέτης. 

διάγνωση n φύλο ηλικία 

  άνδρες γυναίκες μέσος όρος SD min-max 

επιθηλιακή υπερπλασία 13 8 4 51,42 14,30 31-84 

επιθηλιακή δυσπλασία 30 17 13 60,13 13,74 37-85 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 50 32 18 61,08 14,84 32-88 
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Πίνακας V: Κατανομή κατά ηλικία των ασθενών της μελέτης. 
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Πίνακας VI: Εντόπιση των βλαβών στους ασθενείς της μελέτης. 

διάγνωση εντόπιση 

 γλώσσα χείλος παρειά ούλα έδαφος υπερώα 

επιθηλιακή υπερπλασία 5 2 3 1 - - 

επιθηλιακή δυσπλασία 13 2 10 1 1 - 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 23 3 9 10 1 1 

 

Οι 13 περιπτώσεις επιθηλιακής υπερπλασίας χωρίς δυσπλασία προέρχονταν 

από 8 άνδρες και 4 γυναίκες. Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 31 ως 84 

έτη, με μέσο όρο 51,75 έτη (52,44 16,73 έτη για τους άνδρες και 49,6 9,91 

έτη για τις γυναίκες). Πέντε (45,4%) περιπτώσεις εντοπίζονταν στη γλώσσα, 3 

(27,2%) στην παρειά, 2 (18,1%) στο κάτω χείλος και μία (9%) στο φατνιακό 

βλεννογόνο. Από τις επιθηλιακές δυσπλασίες, 17 είχαν εμφανιστεί σε άνδρες 

και 13 σε γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 60,13 έτη (56,52 11,96 έτη για 

τους άνδρες και 64,84 14,94 έτη για τις γυναίκες), με μικρότερη ηλικία 37 έτη 

και μεγαλύτερη 85 έτη. Συχνότερη εντόπιση ήταν η γλώσσα με 13 (49%) 

βλάβες και ακολουθούσαν η παρειά με 10 (37%), το κάτω χείλος με 2 (7%), το 

έδαφος του στόματος και ο φατνιακός βλεννογόνος, από μία (3,7%) περίπτωση. 

Τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα προέρχονταν από 32 άνδρες και 18 

γυναίκες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 61,08 έτη (60,18 14,9 έτη για 

τους άνδρες και 62,66 15,04 έτη για τις γυναίκες), με διακύμανση από 32 ως 

88 έτη. Οι 23 (48,9%) βλάβες εντοπίζονταν στην γλώσσα, 10 (21,2%) στο 

φατνιακό βλεννογόνο, 9 (19,1%) στην παρειά, 3 (6,3%) στο κάτω χείλος και 

από μία (2,1%) βλάβη στο έδαφος του στόματος και στην υπερώα.  

1.2 Ιστοπαθολογικά στοιχεία 
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Η καταγραφή των ιστολογικών χαρακτηριστικών του υλικού της μελέτης σε 

ειδικό έντυπο (σχ. 7) έγινε από δύο παρατηρητές, χωριστά, σε τομές βαμμένες 

με αιματοξυλίνη και ηωσίνη. Περιπτώσεις στις οποίες δεν υπήρξε ομοφωνία, 

επανεξετάστηκαν από κοινού. Τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά που 

καταγράφηκαν αφορούσαν το επιθήλιο και το υπόστρωμα των βλαβών.  

Επιθήλιο 

Οκτώ (61,5%) περιπτώσεις επιθηλιακής υπερπλασίας παρουσίαζαν υπερακάν-

θωση, 7 σε συνδυασμό με υπερκεράτωση, ενώ 5 (38,4%) περιπτώσεις 

εμφάνιζαν μόνον υπερκεράτωση. Από τις επιθηλιακές δυσπλασίες, 16 (53,3%) 

διαγνώστηκαν ως μικρού βαθμού, 7 (23,3%) μέτριου βαθμού και 7 (23,3%) 

μεγάλου βαθμού ή καρκίνωμα in situ. 

Η ιστολογική ταξινόμηση των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, σύμφωνα 

με το σύστημα της WHO,
147

 έδειξε πως 15 (30%) καρκινώματα ήταν καλής 

διαφοροποίησης (βαθμού Ι), 28 (56%) μέτριας διαφοροποίησης (βαθμού ΙΙ) και 

7 (14%) χαμηλής διαφοροποίησης (βαθμού ΙΙΙ). Η εφαρμογή του συστήματος 

διαβάθμισης της κακοήθειας κατά Bryne και συν.
148

 ήταν εφικτή σε 41 (82%) 

περιπτώσεις, όπου στη βιοψία συμπεριλαμβανόταν η βαθύτερη διηθητική 

περιοχή του νεοπλάσματος. Εννέα (22%) καρκινώματα συγκέντρωσαν 4-8 

βαθμούς, 22 (53,6%) καρκινώματα 9-12 βαθμούς και 10 (24,3%) καρκινώματα 

περισσότερους από 12 βαθμούς.  

Η αξιολόγηση των ιστοπαθολογικών χαρακτηριστικών της διηθητικής 

παρυφής έγινε σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙ. Ο βαθμός κερατινοποίησης ήταν 

υψηλός σε 2 (4,8%) καρκινώματα, μέτριος σε 7 (17%), ελάχιστος σε 23 (56%) 

και μηδενικός σε 9 (22,2%). Η πυρηνική πλειομορφία χαρακτηρίστηκε 

ελάχιστη σε 3 (7,3%) καρκινώματα, μέτρια άφθονη σε 17 (41,4%), άφθονη σε 

19 (46,3%) και εξεσημασμένη σε 2 (4,8%). Δύο (4,8%) καρκινώματα παρουσί-

αζαν προωθητική και καλά περιγεγραμμένη διηθητική παρυφή, 12 (29,2%) 

διηθούσαν με τη μορφή συμπαγών χορδών, ταινιών ή και ζωνών, 25 (61%) 

επεκτείνονταν με μικρές ομάδες ή χορδές διηθητικών κυττάρων και 2 (4,8%) 

εμφάνιζαν έντονη και διάχυτη απώλεια κυτταρικής συνοχής. Η λεμφοπλασμα-

τοκυτταρική διήθηση ήταν έντονη σε 7 (17%%) περιπτώσεις, μέτρια σε 18 

(44%), ελαφρά σε 11 (26,8%) και αμελητέα ή μη-εμφανής σε 5 (12,2%) 

καρκινώματα. 

Χωριστά, μελετήθηκαν οι ιστοπαθολογικοί χαρακτήρες του επιθηλίου που 

γειτνίαζε με τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα («παρακείμενο επιθήλιο 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων»). Σε 44 (88%) καρκινώματα, 16 (36,3%) 

περιπτώσεις εμφάνιζαν αλλοιώσεις ενδεικτικές επιθηλιακής υπερπλασίας χωρίς 

δυσπλασία και 28 (63,6%) περιπτώσεις παρουσίαζαν εικόνα επιθηλιακής 

δυσπλασίας, κυρίως μικρού ή μέτριου βαθμού. Οι περιπτώσεις αυτές αποτέλε-

σαν χωριστή ομάδα μελέτης.  
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Φλεγμονώδης αντίδραση υποστρώματος 

Η αξιολόγηση της φλεγμονώδους αντίδρασης του συνδετικού υποστρώματος 

έγινε στον υποκείμενο του επιθηλίου ινώδη συνδετικό ιστό των προκαρκινικών 

βλαβών και σε δύο διαφορετικά ιστοτοπογραφικά διαμερίσματα των ακανθο-

κυτταρικών καρκινωμάτων.
154

 Τα διαμερίσματα αυτά είναι ο διάμεσος 

συνδετικός ιστός, που παρεμβάλλεται μεταξύ των νεοπλασματικών βλαστών, 

και ο συνδετικός ιστός περιχαράκωσης, ο οποίος περιβάλλει τη διηθητική 

παρυφή του νεοπλάσματος. Η εκτίμηση της φλεγμονής έγινε μακριά από 

περιοχές ελκώσεων ή νεκρώσεων και αφορούσε τον ποιοτικό χαρακτηρισμό 

της έντασης και του είδους της φλεγμονής. 

Ως προς την ένταση της φλεγμονής, οι περιπτώσεις διακρίθηκαν σε εκείνες 

που δεν παρουσίαζαν φλεγμονή (απούσα), και σε εκείνες όπου, ανάλογα με την 

πυκνότητα των φλεγμονωδών κυττάρων, η φλεγμονή ήταν αραιή, μέτρια ή 

πυκνή. Για λόγους στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, οι περιπτώ-

σεις ομαδοποιήθηκαν τελικώς σε εκείνες όπου η φλεγμονή ήταν απούσα ή 

αραιή και σε εκείνες όπου ήταν μέτρια ή πυκνή. Καταγράφηκε, επίσης, το είδος 

της φλεγμονής, βάση του τύπου του επικρατούντα λευκοκυτταρικού πληθυσ-

μού. Στη χρόνια φλεγμονή επικρατούσαν τα λεμφοκύτταρα ή και τα πλασματο-

κύτταρα, ενώ στη μικτή-οξεία παρατηρήθηκαν και πολυμορφοπύρηνα 

λευκοκύτταρα. 

Στην επιθηλιακή υπερπλασία, 9 (69,2%) περιπτώσεις εμφάνιζαν σχεδόν 

απούσα ή αραιή και 4 (30,7%) μέτρια ή πυκνή φλεγμονώδη διήθηση. Σε όλες 

τις περιπτώσεις επικρατούσαν τα λεμφοκύτταρα ή και τα πλασματοκύτταρα. 

Στην επιθηλιακή δυσπλασία, 12 (40%) περιπτώσεις παρουσίαζαν σχεδόν 

απούσα ή αραιή φλεγμονή και 18 (60%) μέτρια ή πυκνή. Σε 28 (93,3%) 

περιπτώσεις επικρατούσαν τα κύτταρα της χρόνιας φλεγμονής, ενώ σε 2 (6,6%) 

βλάβες παρατηρήθηκαν και πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα.  

Στο διάμεσο συνδετικό ιστό των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, η 

φλεγμονή ήταν απούσα ή αραιή σε 25 (51%) περιπτώσεις και μέτρια ή πυκνή 

(49%) σε 24 περιπτώσεις. Ως προς τον τύπο των φλεγμονωδών κυττάρων, 40 

(88,8%) περιπτώσεις εμφάνισαν κυρίως λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα, 

ενώ σε 5 (11,1%) παρατηρήθηκαν και πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα. Στο 

συνδετικό ιστό περιχαράκωσης, η φλεγμονή ήταν σχεδόν αραιή ή απούσα σε 

25 (61%) περιπτώσεις και μέτρια ή πυκνή σε 16 (39%) περιπτώσεις. Τα 

κύτταρα της χρόνιας φλεγμονής επικρατούσαν σε 30 (79%) περιπτώσεις, ενώ 

σε 8 (21%) παρατηρήθηκαν και πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Μέθοδος ανοσοϊστοχημικής χρώσης 

Η ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη έγινε σε ιστοτεμάχια των βλαβών 

μονιμοποιημένα σε υδατικό διάλυμα φορμόλης 10% (v/v) και σκηνωμένα σε 

Paraplast
@

 στους 59
o
C, κατά τη συνήθη ιστολογική τεχνική.

169
 Από κάθε ιστό 

κόπηκαν, με μικροτόμο (American Optical, model 820, New York, NY, USA), 

τομές πάχους 5ìm οι οποίες απλώθηκαν σε υδατόλουτρο (Chicago Surgical and 

Electrical Equipment co., Chicago, IL, USA) ρυθμισμένο στους 59
o
C και 

επιστρώθηκαν σε αντικειμενοφόρες πλάκες (Menzel, SuperFrost
®
 Objekttrager, 

ISO-Norm 8073). Οι πλάκες είχαν καλυφθεί με το μη-πρωτεϊνικό ιστικό 

συγκολλητικό παράγοντα VECTABOND
@

 Reagent (Vector Laboratories, Inc., 

Burlingame, CA, USA, catalogue no. SP-1800), ο οποίος περιορίζει την 

αποκόλληση των τομών κατά την πρωτεολυτική κατεργασία. Ακολούθως, οι 

τομές τοποθετήθηκαν σε κλίβανο ξηρής θερμότητας, για μία ώρα στους 58
o
C.  

Δύο αλληλοδιάδοχες τομές από κάθε ιστοτεμάχιο χρώσθηκαν με αιματοξυ-

λίνη και ηωσίνη
169

 και άλλες δύο χρησιμοποιήθηκαν για την ανοσοϊστοχημική 

χρώση με αντισώματα λαμινίνης και κολλαγόνου IV. H ανοσοϊστοχημική 

χρώση βασίστηκε στην τεχνική του συμπλέγματος αβιδίνης-βιοτίνης σε τρία 

στάδια (three-step avidin-biotin complex method) για μονοκλωνικά αντισώμα-

τα, η οποία παρουσιάζει μεγάλη ειδικότητα και περιορισμένη μη-ειδική 

χρώση.
17

 Για τη χρώση χρησιμοποιήθηκε το Vectastain
®
 Elite ABC kit for 

mouse IgG (Vector, cat. no. PK-6102). 

Αποπαραφίνωση και ενυδάτωση 

Η αποπαραφίνωση και ενυδάτωση των τομών έγινε κατά τη συνήθη τεχνική.
169

 

Συνοπτικά, οι τομές θερμάνθηκαν για 15 σε κλίβανο ρυθμισμένο στους 58
o
C 

και πέρασαν διαδοχικά για 10 από ξυλόλη θερμοκρασίας 58
o
C, 5 ξυλόλη 

θερμοκρασίας δωματίου, 5 αιθανόλη 100%, 5 αιθανόλη 96%, 5 αιθανόλη 

70%, 5 αιθανόλη 50%, 1 από τρεχούμενο νερό βρύσης και 2x5 από απεσταγ-

μένο νερό. 

Δέσμευση ενδογενούς υπεροξειδάσης 

Η δέσμευση της δραστηριότητας της ενδογενούς υπεροξειδάσης έγινε με την 

τοποθέτηση των τομών σε διάλυμα 1,5% υπεροξειδίου του υδρογόνου σε 

απεσταγμένο νερό για 10 σε σκοτεινό μέρος και θερμοκρασία δωματίου. Οι 

τομές εκπλύθηκαν, ακολούθως, με ρυθμιστικό διάλυμα TBS (Tris Buffer 

Saline, Tris 0,05M+NaCl 0,15M, pH 7,6) για 10. 
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Πρωτεολυτική κατεργασία 

Η ανοσοϊστοχημική χρώση της λαμινίνης και του κολλαγόνου IV δίνει 

αξιόπιστα αποτελέσματα μετά από μονιμοποίηση σε διάλυμα ουδέτερης 

φορμόλης για χρόνο 3-6 ώρες. Η παραμονή στη φορμόλη για περισσότερο από 

48 ώρες, προκαλεί απώλεια ή μετουσίωση αντιγόνων ή διασύνδεση πρωτεϊνών 

γύρω από τον επίτοπο με αποτέλεσμα να ελαττώνεται σημαντικά η αντιγονικό-

τητα, ιδιαίτερα για τα μονοκλωνικά αντισώματα.
11,168

 Επίσης, η αντιγονικότητα 

επηρεάζεται αρνητικά από τη μη-έγκαιρη μονιμοποίηση, το μεγάλο πάχος του 

ιστού, το όξινο pH του μονιμοποιητικού διαλύματος και την κατεργασία του 

ιστού σε θερμοκρασία >60
o
C.

170,171
  

Η πρωτεόλυση με ένζυμα βελτιώνει την αντιγονικότητα, αλλά δεν την 

αποκαθιστά πλήρως, καθώς η παρατεταμένη μονιμοποίηση δεν αντισταθμίζεται 

από παρατεταμένη πρωτεόλυση.
170

 Αντίθετα, η παρατεταμένη πρωτεόλυση 

μπορεί να προκαλέσει μεταβολή της ιστομορφολογίας, απώλεια της αντιγονι-

κότητας και αποκάλυψη επιτόπων που δίνουν διασταυρούμενες αντιδράσε-

ις.
170,171

 

Αποκάλυψη της αντιγονικότητας της λαμινίνης και του κολλαγόνου IV 

επιτυγχάνεται με διάφορα πρωτεολυτικά ένζυμα, όπως πεψί-

νη,
108,109,112,114,127,128,132,134,172

 προνάση ή πρωτεάση VII
132,173

 (Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO, USA, P5255), πρωτεάση XXVII (Sigma, P8038) ή τρυψίνη 

τύπου ΙΙ.
166

 Σε ανάλογη μελέτη
54

 με το CIV22, η πρωτεόλυση έγινε με 1mg/ml 

πεψίνη (σε 0,5Ì οξικού οξέως για 30 στους 37
o
C). Για το ίδιο αντίσωμα, έχει 

αναφερθεί πρωτεόλυση με 4mg/ml πεψίνης (σε 0,01Ì HCL για 12 στους 37
ï
C) 

σε ηπατοκυτταρικά καρκινώματα
174

 και με 1mg/ml πεψίνης (σε 0,1M HCL για 

30 σε θερμοκρασία δωματίου) σε καρκινώματα μεταβατικού επιθηλίου.
128

 Δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη λαμινίνη, καθώς το LAM89 ή άλλη 

ανθρώπινη μονοκλωνική αντι-λαμινίνη δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε αναδρομι-

κές μελέτες εξεργασιών του στοματικού επιθηλίου. 

Για την αποκάλυψη των επιτόπων στα παρασκευάσματα της παρούσας 

μελέτης έγινε πρωτεόλυση των τομών με 2mg/ml πεψίνης (Sigma, P7012) σε 

0,1N HCl. Ο χρόνος πρωτεόλυσης ήταν 30 και η θερμοκρασία για το αντίσω-

μα κολλαγόνου IV 25
o
C (θερμοκρασία δωματίου) και για το αντίσωμα 

λαμινίνης 37
o
C σε κλίβανο ξηρής θερμότητας. Προηγήθηκαν δοκιμές ανοσοχ-

ρώσης χωρίς πέψη και με πέψη με 1mg/ml τρυψίνης (Sigma, T8253) σε PBS 

(pH 7,3), 0,4mg/ml προνάσης-πρωτεάσης VII (Calbiochem-Novabiochem, 

Lucerne, Switzerland, code no. 537008) σε PBS (pH 7,3) και 0,5-1mg/ml 

πρωτεάσης XXVII (Sigma, P4789) σε PBS (pH 7,3), για διαφορετικούς 

χρόνους και θερμοκρασίες κατεργασίας. Ο πειραματισμός με τις τεχνικές 

πρωτεόλυσης κρίθηκε αναγκαίος, καθώς η περιγραφή των τεχνικών στις 

διάφορες μελέτες είναι συχνά ελλιπής. Η πρωτεολυτικές τεχνικές που επιλέχ-
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θηκαν συνδύαζαν αποκάλυψη της αντιγονικότητας και περιορισμένες ιστικές 

αλλοιώσεις, συμβατές με τους σκοπούς της μελέτης. 

Μετά την πρωτεόλυση, έγιναν δύο (5) εκπλύσεις των τομών με TBS και 

καλύφθηκαν με φυσιολογικό ορό (blocking serum, Vectastain
®
 Elite ABC kit), 

σε αραίωση 150ìl σε 5ml TBS+1% BSA (bovine serum albumin, crystalline-

grade), επί 60 σε θερμοκρασία δωματίου. Από τις τομές απομακρύνθηκε η 

περίσσεια του φυσιολογικού ορού και εφαρμόστηκαν τα αντισώματα, χωρίς 

προηγούμενη έκπλυση. 

Αντισώματα λαμινίνης και κολλαγόνου IV 

Η επώαση των τομών με τα ειδικά αντισώματα διήρκεσε περίπου 20 ώρες 

(overnight) και έγινε σε θερμοκρασία 4-5
ï
C. Χρησιμοποιήθηκαν τα μονοκλω-

νικά αντισώματα λαμινίνης LAM89 (Biomakor bm, Kiryat Weizmann, Rehovot, 

Israel, code no. 6072, lot. no. L9Q208) και κολλαγόνου τύπου IV CIV22 (Dako 

Collagen IV, Dako, Holmstrup, Denmark, code no. M785, lot. no. 039). 

Το αντίσωμα LAM89 (Biomakor bm) παράγεται με ανοσοποίηση ποντικών 

με καθαρή ανθρώπινη λαμινίνη. Είναι IgG1 ανοσοσφαιρίνη σε κατάλληλα 

επεξεργασμένο ασκητικό υγρό, η οποία παράγεται από το υβρίδωμα LAM89, 

έναν κυτταρικό κλώνο που προκύπτει από τη σύντηξη μίας κυτταρικής σειράς 

μυελώματος ποντικών και σπληνοκυττάρων από ανοσοποιημένα BALB/c 

ποντίκια. Το αντίσωμα CIV22 είναι κ-αλυσίδα IgG1 ανοσοσφαιρίνης που 

παράγεται από την υβριδοποίηση σπληνοκυττάρων BALB/ cABOM ποντικών, 

τα οποία ανοσοποιούνται με καθαρά τμήματα κολλαγόνου IV, και FO 

κυττάρων μυελώματος.
175

 Τα τμήματα κολλαγόνου IV προκύπτουν από την 

πρωτεόλυση κολλαγόνου IV ανθρώπινων νεφρών με πεψίνη.  

Με τις τεχνικές της ανοσοϋπεροξειδάσης και του ανοσοφθορισμού, το 

LAM89 καθηλώνεται στις βασικές μεμβράνες των αγγείων, επιθηλίων, νεύρων 

και μυών ανθρώπινων ιστών (Biomakor bm information sheet), ενώ δεν 

παρουσιάζει διασταυρούμενη αντίδραση με το κολλαγόνο IV. Το CIV22 

αντιδρά με όλες τις ανθρώπινες βασικές μεμβράνες, εκτός από τις μεμβράνες 

του Descemet και του φακού, ενώ δεν παρουσιάζει διασταυρούμενη αντίδραση 

με τους άλλους τύπους κολλαγόνου και το μετουσιωμένο κολλαγόνο IV.
175

 

Η αραίωση του αντισώματος, με την οποία γίνεται η επώαση των ιστοτο-

μών, επηρεάζει την επιτυχία της ανοσοϊστοχημικής χρώσης.
170

 Γενικά, η 

αραίωση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, καθώς έτσι η αντίδραση 

των αντιγόνων συνδυάζεται με τον περιορισμό ή την αναστολή της μη-ειδικής 

χρώσης των ιστών. Η βέλτιστη αραίωση για το LAM89 προσδιορίστηκε σε 

1:2000 και για το CIV22 σε 1:50. Δε βρέθηκαν αναφορές στην προσιτή 

βιβλιογραφία για το LAM89, ενώ η αραίωση του CIV22 σε ιστούς μονιμοποι-

ημένους σε φορμόλη ήταν 1:50 σε βασικοκυτταρικά καρκινώματα του 



 101 

δέρματος,
133

 1:100 σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα του στόματος
54

 ή 

ηπατοκυτταρικά καρκινώματα
174

 και 1:150 σε καρκινώματα του μεταβατικού 

επιθηλίου της ουροδόχου κύστης.
128

 Η αραίωση των αντισωμάτων έγινε σε 

TBS-1% BSA. 

Μετά την επώαση με τα αντισώματα, οι τομές εκπλύθηκαν με TBS (δύο 

αλλαγές των 5) και επωάσθηκαν με βιοτινιλυωμένο δευτερογενές αντίσωμα 

(Vectastain
®
 Elite ABC kit), σε αραίωση 50ìl σε 10ml TBS+1% BSA και 

προσθήκη 150ìl φυσιολογικού ορού, επί 45 σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθησαν δύο εκπλύσεις (5) των τομών με TBS και επώαση με διάλυμα 

αβιδίνης-βιοτίνης-υπεροξειδάσης (Vectastain
®
 Elite ABC kit). Η παρασκευή 

του διαλύματος γινόταν 30 πριν τη χρήση του, με την προσθήκη 100ìl αβιδίνης 

DH (αντιδραστήριο Α), 100ìl βιοτινιλιωμένης υπεροξειδάσης (αντιδραστήριο 

Β) και 150ìl φυσιολογικού ορού σε 5ml TBS+1% BSA. Τέλος, έγιναν δύο 

εκπλύσεις σε TBS, διάρκειας 5 η κάθε μία. 

Χρωμογόνο και αντίχρωση 

Η δραστηριότητα της υπεροξειδάσης επισημάνθηκε με διάλυμα 60mg/100ml 

3,3 τετραϋδροχλωρικής διαμινοβενζιδίνης (Sigma DAB, D-5637) σε TBS με 

προσθήκη 0,003% υπεροξειδίου του υδρογόνου, το οποίο παρασκευαζόταν 

λίγο πριν από τη χρήση. Αυτό το χρωμογόνο διάλυμα προσφέρει έντονη και 

σταθερή φαιά χρώση.
171

 Οι τομές τοποθετήθηκαν στο χρωμογόνο για 3 σε 

σκοτεινό μέρος. Ακολούθησε καλή έκπλυση με απεσταγμένο νερό και 

αντίχρωση με αιματοξυλίνη Harris (1). 

Αφυδάτωση και κάλυψη 

Η αφυδάτωση έγινε με διαδοχικά περάσματα για 1 από αιθανόλη 70%, 1 

αιθανόλη 96% (δύο αλλαγές), 1 αιθανόλη 100% (δύο αλλαγές) και 5 ξυλόλη 

(δύο αλλαγές). Η τεχνική ολοκληρώθηκε με την κάλυψη των τομών. 

Μάρτυρες 

Σαν θετικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 4 τομές βλεννογόνου της γλώσσας 

και μία τομή βλεννογόνου του κάτω χείλους, οι οποίες δεν εμφάνιζαν ιστοπα-

θολογικές αλλοιώσεις. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν, σαν εσωτερικοί μάρτυρες, 

οι βασικές μεμβράνες των αγγείων, των περιφερικών νεύρων και των μυϊκών 

ινών του υποστρώματος των βλαβών της μελέτης.
54,60,114,116

 Αρνητικοί 

μάρτυρες ήταν τομές από τους ιστούς της μελέτης, οι οποίες χρώσθηκαν με την 

παραπάνω μέθοδο, με παράλειψη του σταδίου της επώασης με το πρωτογενές 

αντίσωμα. Σε κανέναν αρνητικό μάρτυρα δεν παρατηρήθηκε θετική ανοσοαν-

τίδραση. 
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Στάδια ανοσοϊστοχημικής χρώσης 

Αποπαραφίνωση και ενυδάτωση 

 κλίβανος 58
o
C x15 

 ξυλόλη 58
o
C x10 

 ξυλόλη x5 

 αιθανόλη 100% x5 

 αιθανόλη 96% x5 

 αιθανόλη 70% x5 

 αιθανόλη 50% x5 

 τρεχούμενο νερό βρύσης x1 

 απεσταγμένο νερό 2x5 

Χρώση 

 H2O2 1,5% x10  

 TBS x10 

 πεψίνη 2mg/ml σε 0,1N HCl x30, στους 37
o
C (LAM89) ή στους 25

o
C 

(CIV22) 

 TBS 2x5 

 φυσιολογικός ορός σε TBS+1% BSA x60 

 LAM89 1:2000 - CIV22 1:50, σε TBS+1% BSA, overnight, στους 4-5
ï
C 

 TBS 2x5 

 βιοτινιλυωμένο αντίσωμα σε TBS+1% BSA+150ìl φυσιολογικού ορού, x45 

 TBS 2x5 

 αβιδίνη-βιοτίνη-υπεροξειδάση σε TBS+1% BSA+150ìl φυσιολογικού ορού, 

x30 

 TBS 2x5 

 3,3 DAB 60mg/100ml σε TBS+100ìl 30% H2O2 x3 σε σκοτεινό μέρος 

 απεσταγμένο νερό - ξέπλυμα 

 αιματοξυλίνη Harris΄ x1 

 νερό βρύσης - ξέπλυμα 

Αφυδάτωση και κάλυψη 

 αιθανόλη 70% x1 

 αιθανόλη 96% 2x1 

 αιθανόλη 100% 2x1 

 ξυλόλη 2x5 

 κάλυψη 
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2.2 Μέθοδος ανοσοϊστοχημικής αξιολόγησης 

Τα ανοσοϊστοχημικά χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν στις βλάβες του 

υλικού της μελέτης είναι ποιοτικά και περιγράφουν την κατανομή των 

επιτόπων LAM89, λαμινίνης, και CIV22, κολλαγόνου IV, στην επιθηλιακή 

βασική μεμβράνη. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η κατά συνέχεια («συνέχεια 

βασικής μεμβράνης») και εύρος («πάχος βασικής μεμβράνης») κατανομή των 

αντισωμάτων στην επιθηλιακή βασική μεμβράνη.
109,116,129

 Άλλα στοιχεία που 

μελετήθηκαν ήταν η κυτοπλασματική αντίδραση στο επιθήλιο και οι εκτός των 

βασικών μεμβρανών εξωκυττάριες εναποθέσεις LAM89 και CIV22. 

Η αξιολόγηση έγινε σε όλη την έκταση του ιστού, σε μεγέθυνση x100. Στη 

μελέτη περιελήφθησαν μόνον περιοχές των ιστοτεμαχίων που (α) δεν εμφάνι-

ζαν ιστοτεχνικά σφάλματα, (β) παρουσίαζαν θετικούς εσωτερικούς μάρτυρες 

(σε κάθε περίπτωση σημειώθηκε η ευκρίνεια της χρώσης των εσωτερικών 

μαρτύρων, η οποία ήταν συνάρτηση της έντασης της αντίδρασης του χρωμογό-

νου και της μη-ειδικής χρώσης του ιστού) και, (γ) πληρούσαν τα διαγνωστικά 

ιστολογικά κριτήρια κάθε ομάδας βλαβών. 

Η καταγραφή των ανοσοϊστοχημικών ευρημάτων κάθε περίπτωσης έγινε σε 

ειδικά έντυπα (σχ. 8). Ειδικά για τις επιθηλιακές υπερπλασίες και τις δυσπλασί-

ες, τα ευρήματα σημειώθηκαν στη στήλη «επιπολής διαμέρισμα». 

Συνέχεια 

Η κατανομή των επιτόπων LAM89 και CIV22 στο όριο επιθηλίου και 

υποστρώματος, χαρακτηρίστηκε σαν συνεχής, όταν παρετηρείτο γραμμική 

ανοσοχρώση με ελάχιστες ασυνέχειες (εικ. 1) και σαν ασυνεχής, όταν η 

κατανομή ήταν τμηματική (εικ. 2) ή σχεδόν ανύπαρκτη (εικ. 3). Στα ακανθο-

κυτταρικά καρκινώματα, μελετήθηκε η κατανομή των επιτόπων γύρω από τις 

καρκινικές βλάστες σε όλη την έκταση κάθε όγκου. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η 

κατανομή σε τρεις διαφορετικές περιοχές του νεοπλάσματος ή «ιστικά 

διαμερίσματα»:
154

 

 το επιπολής ή επιφανειακό, που αντιστοιχεί στο υπερκείμενο των νε-

οπλασματικών βλαστών επιθήλιο, από το οποίο εκπορεύονται οι καρ-

κινικές βλάστες, 

 το διηθητικό, που αντιστοιχεί στις βλάστες της εν τω βάθει διηθητικής 

παρυφής του όγκου και,  

 το διάμεσο, που περιλαμβάνει όλες τις νεοπλασματικές βλάστες, εκτός 

από εκείνες της διηθητικής παρυφής.  

Τα τρία ιστικά διαμερίσματα είναι εύκολα διακριτά και αντιπροσωπεύουν 

περιοχές του νεοπλάσματος που διαφέρουν ως προς το επίπεδο ή το βάθος 

διήθησης του υποστρώματος. Τέλος, καταγράφηκε η κατανομή των αντισωμά-
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των στο επιθήλιο που γειτνιάζει με τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα ή 

«όριο». Από την αξιολόγηση της βασικής μεμβράνης στα ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα, αποκλείστηκε η ανοσοαντίδραση μεταξύ εφαπτόμενων 

νεοπλασματικών βλαστών, καθώς σε αυτές τις περιοχές η κατανομή είναι, κατά 

κανόνα, ασαφής.
109

 

Πάχος 

Οι βασικές μεμβράνες διακρίθηκαν σε ομοιόμορφου πάχους, όταν το πάχος της 

ζώνης αντίδρασης των LAM89 και CIV22 ήταν ισοπαχές ή σχεδόν ισοπαχές σε 

όλη την έκταση του ιστού, και ανομοιόμορφου πάχους, όταν παρετηρούντο 

συχνές μεταβολές (εικ. 4). Το πάχος μελετήθηκε στους μάρτυρες, τις επιθηλια-

κές υπερπλασίες, τις επιθηλιακές δυσπλασίες και το περιφερικό επιθήλιο των 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, ενώ εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις με 

«σχεδόν ανύπαρκτη» μεμβράνη και τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Στα 

τελευταία, το πάχος της μεμβράνης μπορεί να μελετηθεί με ασφάλεια μόνο με 

αντισώματα που επισημαίνουν ειδικά αντιγόνα των επιθηλιακών βασικών 

μεμβρανών, όπως το κολλαγόνο VII, καθώς διαφορές στο πάχος της βασικής 

μεμβράνης των νεοπλασματικών βλαστών μπορεί να προκύψουν από την 

επαφή των βλαστών με τις υπολειμματικές βασικές μεμβράνες των αγγείων, 

μυϊκών ινών, λιποκυττάρων ή άλλων διηθημένων ιστικών στοιχείων του 

υποστρώματος. 

Παρατηρήσεις 

Η παρουσία χρωστικής στο κυτόπλασμα, αλλά όχι στον πυρήνα, μεμονωμένων 

επιθηλιακών κυττάρων σε περιοχές του παρασκευάσματος όπου δε διακρινόταν 

μη-ειδική χρώση ή ιζήματα χρωμογόνου, θεωρήθηκε συμβατή με κυτοπλασμα-

τική χρώση. Καταγράφηκαν, επίσης, οι γραμμικές εναποθέσεις LAM89 και 

CIV22 στο υπόστρωμα των μη-διηθητικών επιθηλιακών εξεργασιών. 

2.3 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των προτύπων κατανομής των αντισωμάτων LAM89 

και CIV22 στο υλικό της μελέτης έγινε με τις παραμετρικές δοκιμασίες x
2
 κατά 

Pearson και x
2
 με διόρθωση κατά Yates, καθώς και τη μη-παραμετρική 

δοκιμασία Fisher΄s exact test. Με τις δοκιμασίες αυτές εξετάζεται η ορθότητα 

της άκυρης υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία η κατανομή των αντισωμάτων 

είναι ανεξάρτητη της νόσου ή των χαρακτηριστικών της, έναντι της εναλλακτι-

κής υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία η κατανομή των αντισωμάτων εξαρτάται 

από τη νόσο ή τα χαρακτηριστικά της. Όλα τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν στο 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του 2,5%. 
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Το x
2
 κατά Pearson ελέγχθηκε στους πίνακες όπου όλες οι αναμενόμενες 

συχνότητες ήταν >1 και τουλάχιστον το 20% αυτών >5. Στους πίνακες όπου το 

x
2
 κατά Pearson δεν εφαρμοζόταν, διαμορφώθηκαν δίπτυχοι πίνακες με ένα 

βαθμό ελευθερίας, στους οποίους ελέγχθηκαν το x
2
 με διόρθωση κατά Yates 

και το Fisher΄s exact test (two-tailed). Το Fisher΄s exact p υπερτερεί του x
2
 στις 

περιπτώσεις όπου ο αριθμός των συχνοτήτων είναι μικρός, καθώς υπολογίζει 

με ακρίβεια την τιμή του p, σε αντίθεση με την προσεγγιστική τιμή του x
2
. 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των δοκιμασιών αυτών είναι πως κάθε στήλη 

και γραμμή του δίπτυχου πίνακα έχει άθροισμα >0. Επιπλέον, ελέγχθηκε και το 

x
2
 for trend, το οποίο αποκαλύπτει την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής 

γραμμικής τάσης μεταξύ των διατεταγμένων κατηγοριών που καθορίζουν οι 

σειρές και των συχνοτήτων των στηλών. Η δοκιμασία αυτή μπορεί να 

εφαρμοστεί στις βλάβες του υλικού της μελέτης, καθώς η επιθηλιακή νεοπλα-

σία συνιστά ενιαία οντότητα, η οποία εξελίσσεται διαμέσου προκαρκινικών 

βλαβών προοδευτικά αυξανόμενης βαρύτητας σε διηθητικό καρκίνωμα.
144

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σε ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή συμβατό με IBM PC/AT, με το λογισμικό GraphPad InStat
tm

, version 

2.05a (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 
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Β .  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η κατανομή των αντισωμάτων LAM89 και CIV22 σε όλους τους μάρτυρες είχε 

τη μορφή συνεχούς φαιάς γραμμής στο όριο επιθηλίου και συνδετικού ιστού, 

καθώς και γύρω από τα αγγεία, τα περιφερικά νεύρα και τις μυϊκές ίνες (εικ. 5). 

Η κατανομή αυτή είναι ανάλογη της κατανομής της λαμινίνης και του 

κολλαγόνου IV στο φυσιολογικό στοματικό βλεννογόνο.
47,55,60,91,99,116,162,164

 Η 

καθ΄ εύρος κατανομή των δύο αντισωμάτων χαρακτηρίστηκε ομοιόμορφη σε 3 

από τις 5 περιπτώσεις. 

Η κατανομή των LAM89 και CIV22 στην επιθηλιακή βασική μεμβράνη των 

επιθηλιακών υπερπλασιών και δυσπλασιών, καθώς και στη βασική μεμβράνη 

των καρκινικών βλαστών των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, είχε τη 

μορφή συνεχούς ή ασυνεχούς φαιάς γραμμής, με ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο 

πάχος. Οι συχνότητες των προτύπων κατανομής των LAM89 και CIV22 στις 

βλάβες της μελέτης παρουσιάζονται σε απόλυτους αριθμούς στους πίνακες του 

παραρτήματος ΙΙ (πίνακες 1-16). Στους πίνακες, οι στήλες αντιστοιχούν στο 

πρότυπο κατανομής του αντισώματος και οι γραμμές στις συγκρινόμενες 

ομάδες επιθηλιακών βλαβών ή χαρακτηριστικών αυτών. Ο αριθμός των 

παρατηρήσεων για κάθε ομάδα αναγράφεται κάτω από την ομάδα 

(n=nLAM89/nCIV22), ενώ στην επάνω αριστερή γωνία των κελιών βρίσκεται ένας 

δείκτης αντιπροσωπευτικός κάθε ομάδας.  

Κάθε πίνακας αποτελεσμάτων ακολουθείται από έναν η περισσότερους 

πίνακες όπου παραθέτονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης 

(πίνακες 1Á-16Á). Στους πίνακες παρουσιάζονται οι συγκρινόμενες ομάδες με 

τους δείκτες τους, η τιμή του κριτηρίου x
2
 (x

2
), οι βαθμοί ελευθερίας (df) και 

το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, όπως υπολογίζεται με τις δοκιμασίες 

x
2
 (p) και Fisher΄s exact test (pf), μόνο για τις ομάδες εκείνες όπου ήταν δυνατή 

η εφαρμογή των στατιστικών δοκιμασιών (σύμφωνα με τους περιορισμούς που 

αναφέρονται στο Υλικό και Μεθοδολογία). Οι τιμές p και pf που εμφανίζονται 

με έντονα στοιχεία είναι στατιστικώς σημαντικές (p<0,025). Όσες σημειώνον-

ται με έναν αστερίσκο (*) είναι στατιστικώς πλέον σημαντικές (p<0,01), με δύο 

αστερίσκους (**) στατιστικώς λίαν σημαντικές (p<0,001), ενώ όπου p<10
-6

 

εμφανίζονται οι δύο αστερίσκοι, χωρίς αριθμητική τιμή του p. Må πλάγια 

στοιχεία δίνονται οι στατιστικώς σημαντικές τιμές του x
2
 for trend.  

Σε πολλούς πίνακες, ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι μικρότερος του 

συνολικού αριθμού των περιπτώσεων της ομάδας, καθώς μερικές ιστοτομές δε 

χρώσθηκαν λόγω αδυναμίας επανάκτησης της αντιγονικότητας ή καταστροφής 

του ιστού. Συγκεκριμένα: 
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 από τις 13 επιθηλιακές υπερπλασίες, οι 12 (92,3%) περιπτώσεις αντέδ-

ρασαν με το LAM89 ή το CIV22,  

 από τις 30 επιθηλιακές δυσπλασίες, αντέδρασαν με το LAM89 οι 29 

(96,6%) και με το CIV22 οι 28 (93,3%) περιπτώσεις, 

 από τα 50 ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, αντέδρασαν με το LAM89 οι 

49 (98%) και με το CIV22 οι 48 (96%) περιπτώσεις, ενώ παρακείμενο 

επιθήλιο, επαρκές για μελέτη, υπήρχε σε 32 (72,7%) περιπτώσεις που 

αντέδρασαν με το LAM89 και 34 (77,2%) περιπτώσεις που αντέδρασαν 

με το CIV22.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Επιθηλιακή Υπερπλασία και Δυσπλασία 

Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη συνέχεια της βασικής 

μεμβράνης κατά αντίσωμα στους μάρτυρες, την επιθηλιακή υπερπλασία, την 

επιθηλιακή δυσπλασία και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Η κατανομή του 

LAM89 ήταν συνεχής σε όλες τις επιθηλιακές υπερπλασίες (εικ. 6), σε 24 από 

29 (82,75%) επιθηλιακές δυσπλασίες (εικ. 7) και σε 18 από 49 (36,73%) 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (εικ. 8). Το CIV22 εμφάνισε συνεχή κατανομή 

σε 7 από 12 (58,33%) επιθηλιακές υπερπλασίες (εικ. 9), σε 16 από 28 (57,14%) 

επιθηλιακές δυσπλασίες (εικ. 10) και σε 21 από 48 (43,75%) ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα (εικ. 11).  

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (πίνακας 1Á), έδειξε πως η 

κατανομή των αντισωμάτων παρουσιάζει τάση γραμμικής μεταβολής με την 

προοδευτική μετάπτωση του επιθηλίου από φυσιολογικό, σε υπερπλαστικό, 

δυσπλαστικό και καρκινικό, η οποία είναι στατιστικώς λίαν σημαντική 

(p<0,001) για το LAM89 και σημαντική (p<0,025) για το CIV22. Ο φυσιολογι-

κός βλεννογόνος, δεν παρουσιάζει στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην 

κατανομή των LAM89 και CIV22, συγκριτικά με τις επιθηλιακές υπερπλασίες 

και δυσπλασίες, ενώ οι διαφορές από το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι 

στατιστικώς σημαντικές (p<0,025). Επιπλέον, η κατανομή του LAM89 

παρουσιάζει στατιστικώς λίαν σημαντική (p<0,001) διαφορά, αλλά και τάση 

γραμμικής μεταβολής, μεταξύ επιθηλιακής υπερπλασίας, δυσπλασίας και 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, η οποία σχετίζεται, κυρίως, με τις στατιστι-

κώς λίαν σημαντικές διαφορές (p<0,001) μεταξύ των επιθηλιακών υπερπλασι-

ών ή δυσπλασιών και των καρκινωμάτων. 

Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι συχνότητες συνεχούς και ασυνεχούς 

κατανομής των LAM89 και CIV22 στους βαθμούς της επιθηλιακής δυσπλασί-

ας. Η κατανομή του LAM89 ήταν συνεχής σε 15 από 16 (93,75%) δυσπλασίες 
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μικρού βαθμού, 6 από 7 (85,71%) δυσπλασίες μέτριου βαθμού και 3 από 6 

(50%) δυσπλασίες μεγάλου βαθμού. Το CIV22 παρουσίασε συνεχή κατανομή 

σε 9 από 16 (56,25%) δυσπλασίες μικρού βαθμού, 5 από 7 (71,42%) δυσπλασί-

ες μεγάλου βαθμού και 2 από 5 (40%) δυσπλασίες μεγάλου βαθμού.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων (πίνακας 2Á), τεκμηριώνεται στα-

τιστικώς σημαντική τάση γραμμικής μεταβολής (p<0,025) της κατανομής του 

LAM89, όχι όμως και του CIV22, με την προοδευτική αύξηση του βαθμού της 

επιθηλιακής δυσπλασίας. Επιπλέον, στις επιθηλιακές δυσπλασίες μικρού 

βαθμού η κατανομή του LAM89 ήταν συχνότερα συνεχής από την κατανομή 

του CIV22, σε βαθμό στατιστικώς σημαντικό (p<0,025). 

Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα 

Οι συχνότητες συνεχούς και ασυνεχούς κατανομής των αντισωμάτων στα 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα ανάλογα με το βαθμό διαφοροποίησης κατά 

WHO,
147

 παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Η κατανομή των αντισωμάτων στα 

καρκινώματα υψηλής, μέτριας και χαμηλής διαφοροποίησης ήταν συνεχής για 

το LAM89 σε ποσοστό 50%, 35,71% και 14,28%, αντίστοιχα, και για το 

CIV22 σε ποσοστό 46,6%, 50,0% και 28,57%, αντίστοιχα. Στον πίνακα 3Á, 

φαίνεται πως δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές της κατανομής 

των αντισωμάτων σε σχέση με το βαθμό διαφοροποίησης των καρκινωμάτων.  

Στον πίνακα 4, παραθέτονται οι συχνότητες της κατανομής των LAM89 και 

CIV22 στο επιπολής, στο διάμεσο και στο διηθητικό ιστικό διαμέρισμα των 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, ανάλογα με το βαθμό διαφοροποίησης κατά 

WHO.
147

 Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (πίνακες 4Á-

Β), διαπιστώνεται διαφορά στην συνέχεια της βασικής μεμβράνης μεταξύ του 

επιφανειακού, του διάμεσου και του διηθητικού διαμερίσματος όλων των 

καρκινωμάτων (ανεξάρτητα του βαθμού διαφοροποίησης), η οποία είναι 

στατιστικώς λίαν σημαντική (p<0,001) για το LAM89 και στατιστικώς πολύ 

σημαντική (p<0,01) για το CIV22. Επίσης, τεκμηριώνεται τάση γραμμικής 

μεταβολής της κατανομής των αντισωμάτων με την αύξηση του επιπέδου 

διήθησης, η οποία είναι στατιστικώς λίαν σημαντική (p<0,001) για το LAM89 

και στατιστικώς πολύ σημαντική (p<0,01) για το CIV22 (εικ. 12). Από τις 

συγκρίσεις μεταξύ των επιμέρους διαμερισμάτων, φαίνεται πως η κατανομή 

και των δύο αντισωμάτων παρουσιάζει στατιστικώς πολύ σημαντική διαφορά 

μεταξύ επιφανειακού-διάμεσου διαμερίσματος (p<0,01), ενώ η διαφορά μεταξύ 

επιφανειακού-διηθητικού διαμερίσματος είναι στατιστικώς λίαν σημαντική 

(p<0,001) για το LAM89 και πολύ σημαντική (p<0,01) για το CIV22. Επιπλέ-

ον, με το LAM89, προκύπτει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ 

διάμεσου-διηθητικού διαμερίσματος (p<0,025). 
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Λόγω των παραπάνω διαφορών, έγιναν συγκρίσεις της κατανομής των 

αντισωμάτων μεταξύ των επιπέδων διήθησης σε κάθε βαθμό διαφοροποίησης. 

Διαπιστώθηκε διαφορά στα καρκινώματα μέτριου βαθμού διαφοροποίησης, η 

οποία είναι λίαν σημαντική (p<0,001) για το LAM89 και πολύ σημαντική 

(p<0,01) για το CIV22. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικώς λίαν σημαντική 

(p<0,001) τάση γραμμικής μεταβολής της συνέχειας και των δύο αντισωμάτων 

με την αύξηση του επιπέδου διήθησης. Από τις επιμέρους συγκρίσεις, φαίνεται 

πως οι διαφορές αυτές εντοπίζονται, κυρίως, μεταξύ επιφανειακού-διάμεσου 

(p<0,025-0,01) και επιφανειακού-διηθητικού (p<0,001) διαμερίσματος. Στα 

καρκινώματα υψηλής διαφοροποίησης η κατανομή του LAM89 παρουσιάζει 

στατιστικώς πολύ σημαντική (p<0,01) τάση μεταβολής με την αύξηση του 

επιπέδου διήθησης, καθώς και στατιστικώς σημαντική (p<0,025) διαφορά 

μεταξύ επιφανειακού-διηθητικού διαμερίσματος. Τέλος, από τη σύγκριση της 

κατανομής των αντισωμάτων σε κάθε επίπεδο διήθησης μεταξύ των βαθμών 

διαφοροποίησης, διαπιστώθηκε στατιστικώς πολύ σημαντική διαφορά (p<0,01) 

της κατανομής του CIV22 στο επιπολής διαμέρισμα των καρκινωμάτων 

υψηλής διαφοροποίησης, έναντι των αντίστοιχων διαμερισμάτων των 

καρκινωμάτων μέτριας και χαμηλής διαφοροποίησης.  

Η κατανομή των αντισωμάτων στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα ανάλογα 

με το βαθμό κακοήθειας κατά Bryne και συν.
148

 παρουσιάζεται στον πίνακα 5. 

Η κατανομή του LAM89 ήταν συνεχής σε 3 από 9 (33,3%) καρκινώματα με 4-

8 βαθμούς, 9 από 22 (41%) καρκινώματα με 9-12 βαθμούς και 3 από 10 (30%) 

καρκινώματα με 13-16 βαθμούς. Οι αντίστοιχες συχνότητες συνεχούς 

κατανομής για το CIV22, ήταν 4 από 9 (44,4%), 9 από 22 (41%) και 5 από 10 

(50%). Όπως φαίνεται στον πίνακα 5Á, δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές (p>0,025) στην κατανομή των LAM89 και CIV22 μεταξύ των 

καρκινωμάτων διαφορετικού βαθμού κακοήθειας.  

Στον πίνακα 6, παρουσιάζονται οι συχνότητες της κατανομής των LAM89 

και CIV22 στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα σε κάθε βαθμό κακοήθειας 

κατά Bryne και συν.,
148

 ανάλογα με το ιστικό διαμέρισμα. Από τα αποτελέσμα-

τα της στατιστικής επεξεργασίας (πίνακες 6Á-Β), φαίνεται πως υπάρχει 

διαφορά στην κατανομή των αντισωμάτων μεταξύ των επιπέδων διήθησης, η 

οποία είναι στατιστικώς λίαν σημαντική (p<0,001) για το LAM89 και 

στατιστικώς πολύ σημαντική (p<0,01) για το CIV22. Παρατηρείται, επίσης, 

στατιστικώς πολύ σημαντική γραμμική τάση (p<0,001) μεταβολής της 

συνέχειας και των δύο αντισωμάτων με την αύξηση του επιπέδου διήθησης. 

Από τις συγκρίσεις μεταξύ των ιστικών διαμερισμάτων φαίνεται πως για το 

LAM89 οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως μεταξύ επιπολής-διηθητικού 

διαμερίσματος (p<0,001) και δευτερευόντως μεταξύ διάμεσου-διηθητικού 

(p<0,01) και επιπολής-διάμεσου (p<0,025) διαμερίσματος. Για το CIV22, οι 
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διαφορές εντοπίζονται μεταξύ επιπολής-διηθητικού (p<0,01) και επιπολής-

διάμεσου (p<0,025) διαμερίσματος. 

Από την ανάλυση σε κάθε βαθμό κακοήθειας κατά Bryne και συν.,
148

 φαίνε-

ται πως στα καρκινώματα με 4-8 βαθμούς εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική 

τάση μεταβολής (p<0,025) της κατανομής του LAM89, όχι όμως και του 

CIV22, μεταξύ των ιστικών διαμερισμάτων. Στα καρκινώματα με 9-12 

βαθμούς υπάρχει σχέση μεταξύ της κατανομής των αντισωμάτων και του 

επιπέδου διήθησης, η οποία είναι στατιστικώς πολύ σημαντική (p<0,01) για το 

LAM89 και στατιστικώς σημαντική (p<0,025) για το CIV22. Διαπιστώνεται, 

επίσης, γραμμική τάση μεταβολής της κατανομής των αντισωμάτων με την 

αύξηση του επιπέδου διήθησης, η οποία είναι στατιστικώς λίαν σημαντική για 

το LAM89 (p<0,001) και στατιστικώς πολύ σημαντική για το CIV22 (p<0,01). 

Ανάλογη γραμμική τάση μεταβολής παρατηρείται και στα καρκινώματα με 13-

16 βαθμούς, είναι δε στατιστικώς πολύ σημαντική για το LAM89 (p<0,01) και 

στατιστικώς σημαντική για το CIV22 (p<0,025). Οι παραπάνω διαφορές 

αποδίδονται, κυρίως, στις στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ επιπολής-

διηθητικού διαμερίσματος.  

Στους πίνακες 7-10 το πρότυπο κατανομής των δύο αντισωμάτων σχετίζεται 

με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της διηθητικής παρυφής των καρκινωμά-

των (πίνακας ΙΙ). Όπως διαπιστώνεται (πίνακες 7Á-10Á), η κατανομή των 

LAM89 και CIV22 δε σχετίζεται στατιστικά με το βαθμό κερατινοποίησης, την 

πυρηνική πλειομορφία, το πρότυπο διήθησης και τη φλεγμονώδη διήθηση του 

συνδετικού ιστού περιχαράκωσης των καρκινωμάτων. 

Το παρακείμενο επιθήλιο των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων (πίνακας 

11) παρουσίαζε συνεχή κατανομή του LAM89 σε 29 από 32 (90,62%) 

περιπτώσεις και του CIV22, σε 27 από 34 (62,79%) περιπτώσεις. Ο επιμέρους 

διαχωρισμός ανάλογα με τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του επιθηλίου, έδειξε 

πως η αναλογία συνεχούς-ασυνεχούς κατανομής του LAM89 ήταν 13:2 στο 

μη-δυσπλαστικό επιθήλιο και 16:1 στο δυσπλαστικό επιθήλιο, ενώ του CIV22 

ήταν 11:5 και 16:2, αντίστοιχα. Από τον πίνακα 11Á, διαπιστώνεται πως δεν 

υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην κατανομή των δύο αντισω-

μάτων στο παρακείμενο επιθήλιο των καρκινωμάτων, συγκριτικά με το 

φυσιολογικό βλεννογόνο και την επιθηλιακή δυσπλασία, ενώ η διαφορά από το 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι στατιστικώς λίαν σημαντική (p<0,001) για 

το LAM89 και πολύ σημαντική (p<0,01) για το CIV22. 

Φλεγμονώδης Αντίδραση Υποστρώματος 

Στους πίνακες 12-14 η συνέχεια της κατανομής των LAM89 και CIV22 

σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώμα-

τος στην επιθηλιακή υπερπλασία, στην επιθηλιακή δυσπλασία και στα ιστικά 
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διαμερίσματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας (πίνακες 12Á-14Á), δεν παρατη-

ρείται σχέση της κατανομής των αντισωμάτων στις ομάδες βλαβών της μελέτης 

με την πυκνότητα και τον τύπο της φλεγμονώδους διήθησης του υποκείμενου 

συνδετικού ιστού των επιθηλιακών υπερπλασιών και δυσπλασιών (εικ. 13), 

καθώς και του συνδετικού ιστού (διάμεσου και περιχαράκωσης) των ακανθο-

κυτταρικών καρκινωμάτων. 

ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Στον πίνακα 15, συγκρίνεται το πάχος της βασικής μεμβράνης, κατά αντίσωμα, 

στους μάρτυρες, στην επιθηλιακή υπερπλασία και στην επιθηλιακή δυσπλασία. 

Στις συγκρίσεις περιελήφθησαν οι μάρτυρες, καθώς δεν υπάρχουν βιβλιογρα-

φικά στοιχεία για την καθ΄ εύρος κατανομή των αντισωμάτων της βασικής 

μεμβράνης στο φυσιολογικό στοματικό βλεννογόνο. Στις επιθηλιακές 

υπερπλασίες το πάχος εμφανιζόταν ομοιόμορφο σε 3 από 12 (25%) περιπτώσε-

ις που αντέδρασαν με το LAM89 και 5 από 11 (45,45%) περιπτώσεις που 

αντέδρασαν με το CIV22, ενώ στις επιθηλιακές δυσπλασίες οι αντίστοιχες 

συχνότητες ήταν 7 από 29 (24,13%) και 10 από 26 (38,46%). Οι διαφορές στο 

πάχος της βασικής μεμβράνης μεταξύ των συγκρινόμενων ομάδων, αλλά και 

μεταξύ των δύο αντισωμάτων σε κάθε ομάδα, δεν είναι στατιστικώς σημαντι-

κές (p>0,025) (πίνακας 15Á). 

Σε 3 περιπτώσεις επιθηλιακής υπερπλασίας, οι παχύνσεις της βασικής 

μεμβράνης είχαν τη μορφή ακτινωτών προεκβολών προς το συνδετικό ιστό 

(εικ. 14). Η «ψηκτροειδής» εικόνα παρατηρήθηκε, επίσης, στο επιφανειακό 

διαμέρισμα 6 περιπτώσεων ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και σε μία 

περίπτωση μη-δυσπλαστικού επιθηλίου από την περιφέρεια ακανθοκυτταρικού 

καρκινώματος. Η αντίδραση αφορούσε και τα δύο αντισώματα, με εξαίρεση 4 

περιπτώσεις καρκινώματος, όπου ήταν ορατή μόνον με το CIV22. 

Στον πίνακα 16, παραθέτονται οι συχνότητες του ομοιόμορφου και ανομοι-

όμορφου πάχους της βασικής μεμβράνης στους βαθμούς της επιθηλιακής 

δυσπλασίας, από την επεξεργασία των οποίων (πίνακας 16Á) δεν προκύπτουν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p>0,025). 

ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Διάσπαρτα κύτταρα όλων των τοπογραφικών διαμερισμάτων ενός χαμηλά 

διαφοροποιημένου καρκινώματος εμφάνιζαν ασθενή κυτοπλασματική 

αντίδραση με το LAM89 (εικ. 15), ενώ λίγα κύτταρα στο επιφανειακό επιθήλιο 

ενός καλά διαφοροποιημένου καρκινώματος, παρουσίαζαν ανάλογη αντίδραση 
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με το CIV22. Η αντίδραση με το LAM89 εκτεινόταν στα κύτταρα όλων των 

στιβάδων του επιθηλίου. 

Τέλος, σε μία περίπτωση υπερακάνθωσης-υπερπαρακεράτωσης χωρίς 

δυσπλασία και στο δυσπλαστικό επιθήλιο από την περιφέρεια ενός μέτρια 

διαφοροποιημένου καρκινώματος, παρατηρήθηκαν γραμμικές εναποθέσεις 

CIV22 που, ενώ χωρίζονταν από τα επιθηλιακά κύτταρα με εξωκυττάρια 

ουσία, ακολουθούσαν το περίγραμμα του παρακείμενου επιθηλίου (εικ. 16). 

Δεν παρατηρήθηκαν ανάλογες εναποθέσεις με το LAM89. 
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Γ .  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Οι προκαρκινικές βλάβες και ο καρκίνος του στόματος αποτελούν κατάλληλο 

in vivo σύστημα για τη μελέτη των μεταβολών που συνοδεύουν την καρκινική 

εκτροπή των πλακωδών επιθηλίων, καθώς η δυνατότητα εξέλιξης προκαρκινι-

κών βλαβών σε καρκινώματα είναι καλά τεκμηριωμένη.
144

 Η κατανομή των 

συστατικών της βασικής μεμβράνης έχει μελετηθεί αποσπασματικά στις 

προκαρκινικές βλάβες
165

 ή στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα,
47,54,60,91,99,113,116,129-131,162-167

 

ενώ η πρώτη συγκριτική μελέτη λαμινίνης και κολλαγόνου IV
129

 σε μεγάλο 

αριθμό προκαρκινικών βλαβών και καρκινωμάτων του στόματος δημοσιεύθηκε 

το 1994. Τα αποτελέσματα των περισσοτέρων μελετών
47,91,99,113,129,162,163,165,166

 

παρουσιάζονται με τη μορφή παρατηρήσεων, χωρίς στατιστική τεκμηρίωση. 

Η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση αντιγόνων των βασικών μεμβρανών επηρεά-

ζεται από ποικίλους παράγοντες, κυριότερος των οποίων είναι τα χρησιμοποι-

ούμενα αντισώματα. Συνήθως, επιλέγονται αντισώματα κατά της λαμινίνης και 

του κολλαγόνου IV, καθώς τα αντίστοιχα αντιγόνα αποτελούν τα κύρια ειδικά 

συστατικά όλων των μεμβρανών, διατηρούν την αντιγονικότητά τους μετά από 

τη μονιμοποίηση σε φορμόλη και τον εγκλεισμό σε παραφίνη και μπορούν να 

ανιχνευθούν με τις συνήθεις ανοσοϊστοχημικές τεχνικές.
12,151,173

 Άλλα ειδικά 

αντιγόνα, όπως το κολλαγόνο VII και οι πρωτεογλυκάνες, μπορούν να 

ανιχνευθούν μόνο σε νωπούς ή σε ειδικά μονιμοποιημένους ιστούς.
176

 

Στην παρούσα μελέτη, η κατεργασία των ιστών με πρωτεολυτικό ένζυμο 

ήταν επιβεβλημένη, διότι η μονιμοποίηση σε φορμόλη οδηγεί, κατά κανόνα, σε 

απώλεια της αντιγονικότητας των μακρομορίων της βασικής μεμβράνης.
12

 Η 

πρωτεόλυση με πεψίνη οδήγησε σε ικανοποιητική επανάκτηση της αντιγονικό-

τητας της λαμινίνης και του κολλαγόνου IV σε όλους τους εξωτερικούς 

μάρτυρες και στο 92,3-98% των εσωτερικών μαρτύρων των βλαβών της 

μελέτης. Αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης της πεψίνης δεν είναι γνωστός, 

πιθανολογείται πως διασπά τα μακρομόρια, επιτρέποντας την έκθεση επιτόπων 

που είχαν καλυφθεί από το μονιμοποιητικό παράγοντα.
75,177 

Από τη συγκριτική αξιολόγηση της κατανομής των αντισωμάτων, διαπισ-

τώθηκε πως, σε αρκετές περιπτώσεις, η κατανομή του ενός ήταν συνεχής και 

του άλλου ασυνεχής, όπως έχει αναφερθεί σε πρωτοπαθή και μεταστατικά 

αδενοκαρκινώματα του ορθού,
126

 ακανθοκυτταρικά καρκινώματα του δέρμα-

τος,
46

 καθώς και σε λευκοπλακίες και καρκινώματα του στόματος.
54,129

 

Ειδικότερα στις επιθηλιακές υπερπλασίες και δυσπλασίες, το LAM89 

κατανεμόταν συνεχώς συχνότερα από το CIV22, ενώ στις μικρού βαθμού 

δυσπλασίες, η διαφορά ήταν στατιστικώς σημαντική. 

Για την ερμηνεία των διαφορών αυτών, δε μπορεί να αποκλειστεί η ατελής 

αποκατάσταση της αντιγονικότητας των επίτοπων που αναγνωρίζονται από το 
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CIV22. Εντούτοις, στη βιβλιογραφία
11

 αναφέρεται δυσκολία στην αποκατάσ-

ταση της αντιγονικότητας της λαμινίνης και όχι του κολλαγόνου IV, ενώ στην 

παρούσα μελέτη το LAM89 αντιδρούσε συχνότερα από το CIV22. Επιπλέον, 

ανάλογες διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ του CIV22 και πολυκλωνικής αντι-

λαμινίνης σε προκαρκινικές βλάβες του στόματος μονιμοποιημένες σε N2,
129

 το 

οποίο δεν αλλοιώνει την αντιγονικότητα των ιστών. 

Δεν αποκλείεται οι διαφορές αυτές να αντικατοπτρίζουν αντιγονικές διαφο-

ρές των βασικών μεμβρανών στις προκαρκινικές βλάβες, οι οποίες οφείλονται 

στη διαφορετική περιεκτικότητα των μεμβρανών στα συγκεκριμένα μακρομό-

ρια ή στην επιλεκτική διάσπαση και απομάκρυνση τους από τη μεμβράνη, 

λόγω της δράσης ειδικών πρωτεασών.
46,54,72,126

 

ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 

Η κατανομή της λαμινίνης και του κολλαγόνου IV σε «λευκοπλακίες» - η 

ιστολογική εικόνα των οποίων δεν προσδιορίζεται - περιγράφηκε, αρχικά, από 

τους Meyer και συν.,
165

 οι οποίοι δεν παρατήρησαν διαφορές από το φυσιολο-

γικό στοματικό βλεννογόνο και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Αργότερα, οι 

Kannan και συν.
129

 διαπίστωσαν προοδευτική ελάττωση της συνέχειας της 

λαμινίνης και του κολλαγόνου IV μεταξύ φυσιολογικού, υπερπλαστικού, 

δυσπλαστικού και καρκινικού επιθηλίου, η οποία επιβεβαιώθηκε, με τη μορφή 

στατιστικώς σημαντικής ως λίαν σημαντικής τάσης γραμμικής μεταβολής, στις 

περιπτώσεις της παρούσας εργασίας, αναφορικά με τα αντισώματα CIV22 και 

LAM89. Επιπλέον, από αυτή τη μελέτη προέκυψε πως η απώλεια του LAM89 

ήταν πολύ συχνότερη στα καρκινώματα, συγκριτικά με τις επιθηλιακές 

υπερπλασίες και δυσπλασίες. 

Στην επιθηλιακή δυσπλασία, οι μεταβολές της βασικής μεμβράνης έχουν 

συσχετιστεί με το βαθμό της δυσπλασίας, προφανώς επειδή η πιθανότητα 

ανάπτυξης διηθητικού καρκινώματος είναι ανάλογη του βαθμού της δυσπλασί-

ας.
16,118,120-122,125,129,135,156,157

 Ωστόσο, για την αποσαφήνιση της σχέσης της 

κατάστασης της βασικής μεμβράνης με την ανάπτυξη διηθητικού καρκινώμα-

τος στις προκαρκινικές βλάβες, απαιτούνται προοπτικές μελέτες, καθώς ο 

βαθμός δυσπλασίας είναι μόνον έμμεσος προγνωστικός παράγοντας.
145

 

Η παρουσία διαταραχών της βασικής μεμβράνης σε όλους τους βαθμούς της 

επιθηλιακής δυσπλασίας, που παρατηρήθηκε στην παρούσα εργασία, θεωρείται 

αναμενόμενη, καθώς η ομοιοστασία της μεμβράνης επηρεάζεται, κυρίως, από 

τα κύτταρα της βασικής στιβάδας,
15,16,62,71,99

 τα οποία εμφανίζουν ανώμαλα 

κυτταρικά χαρακτηριστικά (ατυπίες) σε όλους τους βαθμούς δυσπλασίας.
143

 Τα 

άτυπα κύτταρα ενδέχεται να παράγουν ελαττωμένες ποσότητες μακρομορίων 

της μεμβράνης ή ανώμαλα μακρομόρια που δεν ενσωματώνονται στη μεμβρά-

νη, ή να εκκρίνουν αυξημένες ποσότητες πρωτεολυτικών ενζύμων.
122

 Αποτέ-
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λεσμα αυτών των φαινοτυπικών μεταβολών, θα είναι η εμφάνιση διαταραχών 

στη συνέχεια της βασικής μεμβράνης. 

Η κατανομή των LAM89 και CIV22 στην παρούσα μελέτη, ήταν συνεχής 

στις δυσπλασίες μικρού και μέτριου βαθμού, συχνότερα από ότι στις δυσπλα-

σίες μεγάλου βαθμού και τα καρκινώματα in situ. Οι διαφορές μεταξύ των 

βαθμών της δυσπλασίας δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές, όπως αναφέρεται 

στο στοματικό βλεννογόνο
129

 και σε άλλα επιθήλια.
16,118,120,121,125,135,156,157

 

Εντούτοις, η κατανομή του LAM89 παρουσίαζε γραμμική τάση μεταβολής με 

την αύξηση του βαθμού της δυσπλασίας, όπως περιγράφεται και σε μελέτη 

δυσπλασιών από τον τράχηλο της μήτρας.
122

 Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν 

να ερμηνευτούν με την παραδοχή πως υπάρχουν διαφορές στην κατανομή των 

LAM89 και CIV22 μεταξύ των βαθμών της επιθηλιακής δυσπλασίας, οι οποίες 

είναι μικρές και για την τεκμηρίωση τους χρειάζεται μεγάλος αριθμός 

παρατηρήσεων. Η συχνότερη εμφάνιση διαταραχών στη βασική μεμβράνη με 

την αύξηση του βαθμού της δυσπλασίας, υποδηλώνει την προοδευτική 

επικράτηση κυττάρων με εντονότερες φαινοτυπικές ανωμαλίες.  

Σε προηγούμενη μελέτη
129

 έχει αναφερθεί πως το πάχος της βασικής μεμ-

βράνης είναι αυξημένο στην επιθηλιακή υπερπλασία, συγκριτικά με το 

φυσιολογικό επιθήλιο, και ελαττώνεται προοδευτικά με την αύξηση του 

βαθμού δυσπλασίας. Στις περισσότερες επιθηλιακές υπερπλασίες και δυσπλα-

σίες της παρούσας μελέτης, αλλά και στους μάρτυρες, το πάχος της χρώσης με 

τα LAM89 και CIV22 ήταν ανομοιόμορφο, δηλαδή παρουσίαζε διακύμανση 

από θέση σε θέση. Ως εκ τούτου, ο χαρακτηρισμός του πάχους της βασικής 

μεμβράνης στο φυσιολογικό και παθολογικό στοματικό επιθηλίο, δεν είναι 

αντικειμενικός. 

Σε μερικές επιθηλιακές υπερπλασίες της παρούσας μελέτης, όπως επίσης 

στο επιπολής και το παρακείμενο επιθήλιο ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, 

παρατηρήθηκαν παχύνσεις της μεμβράνης με «ψηκτροειδή» μορφή, όπως 

περιγράφεται για το αργυρόφιλο συστατικό της βασικής μεμβράνης στο 

επιπολής διαμέρισμα ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων του στόματος.
154

 Το 

βιολογικό υπόβαθρο των διαμορφώσεων αυτών δεν είναι γνωστό.
 
Σε τέσσερις 

από τις 10 περιπτώσεις της παρούσας μελέτης, οι προεκβολές των «ψηκτροει-

δών» παχύνσεων αντιδρούσαν μόνο με το CIV22, αν και η κατανομή των 

LAM89 και CIV22 στις επιθηλιακές βασικές μεμβράνες ήταν, κατά κανόνα, 

συνεχής. Συνεπώς, είναι πιθανό να οφείλονται σε εντοπισμένη εναπόθεση 

λαμινίνης ή κολλαγόνου IV. 

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 

Οι μεταβολές της βασικής μεμβράνης στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα 

έχουν μελετηθεί, κυρίως, σε σχέση με την πρώιμη διάγνωση και την πρόγνω-
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ση.
12,120

 Τα καρκινώματα της παρούσας εργασίας, παρουσίασαν ασυνεχή 

κατανομή των LAM89 και CIV22 συχνότερα από το φυσιολογικό βλεννογόνο, 

και, ασυνεχή κατανομή της λαμινίνης, συχνότερα από την επιθηλιακή 

υπερπλασία και δυσπλασία. Ωστόσο, οι μεταβολές των LAM89 και CIV22 σε 

βιοψίες βλαβών με πιθανή διήθηση δεν μπορούν να αξιοποιηθούν διαγνωστικά, 

καθώς η κατανομή των δύο αντισωμάτων ήταν ασυνεχής στο 17,25% και 

42,86%, αντίστοιχα, των επιθηλιακών δυσπλασιών και συνεχής στο 36,73% 

και 43,75%, αντίστοιχα, των καρκινωμάτων. Ειδικότερα για τις μεγάλου 

βαθμού δυσπλασίες ή καρκινώματα in situ, όπου η διάγνωση της πιθανής 

διήθησης μπορεί να είναι προβληματική, το ποσοστό ασυνεχούς κατανομής 

ήταν 50-60%. Ανάλογο είναι το συμπέρασμα μελετών στον τράχηλο της 

μήτρας και στον λάρυγγα.
118,135

 

Για την εκτίμηση της προγνωστικής αξίας μίας ιστοπαθολογικής παραμέτ-

ρου, όπως είναι η μορφολογία της βασικής μεμβράνης, απαιτούνται τυχαιοποι-

ημένες προοπτικές μελέτες θνησιμότητας ή αναδρομικές μελέτες σε ασθενείς 

με μακροχρόνια παρακολούθηση, ενώ, παράλληλα, πρέπει να διατηρούνται 

σταθερές άλλες παράμετροι που σχετίζονται με την πρόγνωση, όπως η 

εντόπιση, η σταδιοποίηση, η θεραπεία κλπ.
178

 Στον καρκίνο του στόματος, η 

μεταβολή της κατανομής των αντιγόνων της βασικής μεμβράνης έχει, συνήθως, 

σχετιστεί έμμεσα με την πρόγνωση, μέσω του βαθμού διαφοροποίη-

σης,
47,54,60,116,129,130,164,166,167

 ο οποίος αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη ιστοπαθολογι-

κή προγνωστική παράμετρο.
149

 

Διαταραχές της βασικής μεμβράνης παρατηρούνται σε όλους τους βαθμούς 

διαφοροποίησης, αλλά γενικά η μεμβράνη περιβάλλει συνεχώς τα καρκινώμα-

τα καλής διαφοροποίησης, ενώ είναι τμηματική ή απουσιάζει στα χαμηλότερης 

διαφοροποίησης.
54,60,116,129,165-167

 Στις περισσότερες μελέτες, τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται με τη μορφή παρατηρήσεων. Στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές στην κατανομή μονοκλωνικής λαμινίνης και κολλαγόνου IV μεταξύ 

των χαμηλά διαφοροποιημένων και των υψηλά ή μέτρια διαφοροποιημένων 

καρκινωμάτων αναφέρονται από τους Kumagai και συν.,
116

 ενώ σε άλλη 

μελέτη
167

 αναφέρεται η ύπαρξη «συσχέτισης».  

Στην παρούσα μελέτη, η κατανομή των LAM89 και CIV22 ήταν συχνότερα 

συνεχής στα καρκινώματα υψηλής ή μέτριας διαφοροποίησης, έναντι των 

καρκινωμάτων χαμηλής διαφοροποίησης, αλλά οι διαφορές δεν ήταν στατιστι-

κώς σημαντικές. Οι διαφορές συγκριτικά με τα αποτελέσματα των προαναφερ-

θέντων μελετών,
116,167

 μπορεί να οφείλονται στην αλλοίωση της αντιγονικότη-

τας των ιστών, στη διαφορετική ευαισθησία και ειδικότητα των αντισωμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν ή στο διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης της κατανο-

μής των αντισωμάτων.
12

 Συγκεκριμένα, στη μελέτη των Kumagai και συν.
116

 

δεν απαιτήθηκε ανάκτηση της αντιγονικότητας, ενώ συνεκτιμήθηκαν στις 

ασυνέχειες της βασικής μεμβράνης οι θέσεις ελάττωσης του πάχους. Αντίθετα, 
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στα καρκινώματα της παρούσας εργασίας η πρωτεόλυση ήταν απαραίτητη και 

αξιολογήθηκαν μόνον οι διακοπές της βασικής μεμβράνης. 

Σε διάφορα κακοήθη νεοπλάσματα, όπως καρκινώματα του στόμα-

τος,
60,125,165

 της περιοχής κεφαλής-τραχήλου
47

 και του στομάχου,
112

 αλλά και σε 

αδενοκαρκινώματα του τραχήλου της μήτρας,
132

 έχουν παρατηρηθεί διαφορές 

στη συνέχεια της βασικής μεμβράνης μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 

διήθησης του ίδιου όγκου. Γενικά, η κατανομή των αντιγόνων λαμινίνης, 

κολλαγόνου IV και κολλαγόνου VII είναι διακεκομμένη στις βαθύτερες ή 

διηθητικές περιοχές, συχνότερα απ’ ότι στις επιφανειακές περιοχές. Στα 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή, 

παρατηρήθηκε πως υπήρχαν διαφορές στην κατανομή των LAM89 και CIV22 

μεταξύ των επιπέδων διήθησης, σε βαθμό στατιστικώς λίαν σημαντικό και 

σημαντικό, αντίστοιχα, καθώς η ασυνεχής κατανομή ήταν συχνότερη στο 

διηθητικό διαμέρισμα των όγκων. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με 

τις παρατηρήσεις των Carter και συν.,
113

 αναφορικά με την κατανομή του 

κολλαγόνου IV σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα της περιοχής κεφαλής και 

τραχήλου. Η επιμέρους ανάλυση στους βαθμούς διαφοροποίησης επιβεβαίωσε 

τις διαφορές στην κατανομή του LAM89 στα καρκινώματα υψηλής διαφοροπο-

ίησης και στην κατανομή και των δύο αντισωμάτων στα καρκινώματα μέτριας 

διαφοροποίησης. Η έλλειψη διαφορών στα καρκινώματα χαμηλής διαφοροποί-

ησης αποδόθηκε στο μικρό αριθμό περιπτώσεων. 

Η μεγαλύτερη απώλεια των αντιγόνων της βασικής μεμβράνης από τη 

διηθητική παρυφή των καρκινωμάτων, ενδέχεται να σχετίζεται με την 

κυτταρική ετερογένεια των κακοήθων νεοπλασμάτων και, ειδικότερα, με την 

παρουσία στις βαθύτερες διηθητικές περιοχές, κυττάρων τα οποία παρουσιάζο-

υν μεγαλύτερη ομοιότητα στις φαινοτυπικές μεταβολές με τα κύτταρα των 

μεταστατικών εστιών, από ότι τα κύτταρα των επιφανειακών διαμερισμά-

των.
60,148

 Έτσι, είναι πιθανόν πως επικρατούν κύτταρα με μεγαλύτερη 

διηθητική ικανότητα, τα οποία εκκρίνουν μεγαλύτερες ποσότητες πρωτεολυτι-

κών ενζύμων, ή κύτταρα που δεν παράγουν αντιγόνα βασικής μεμβράνης.
47,60

 

Πράγματι, σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα του στόματος παρατηρείται 

αυξημένη έκφραση της 72kd προ-κολλαγονάσης στις βλάστες της διηθητικής 

παρυφής, και υποστηρίζεται πως τα καρκινώματα που εκφράζουν το ένζυμο, 

δίνουν μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες συχνότερα από αυτά που δεν 

το εκφράζουν.
70

 Από πρακτική άποψη, η ανομοιογένεια στην κατανομή των 

αντιγόνων της βασικής μεμβράνης στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα 

επιβεβαιώνει την άποψη άλλων συγγραφέων
60

 πως η κατάσταση της βασικής 

μεμβράνης πρέπει να εκτιμάται στο διηθητικό όριο των καρκινωμάτων. 

Οι διαφορές στην κατανομή των LAM89 και CIV22 στις βασικές μεμβρά-

νες των καρκινικών βλαστών ανάλογα με το ιστικό διαμέρισμα, οδήγησαν στη 

διερεύνηση της κατανομής των αντισωμάτων σε σχέση με το βαθμό κακοήθει-
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ας κατά Bryne και συν.,
148

 όπου συνεκτιμώνται τα κυτομορφολογικά χαρακτη-

ριστικά των πιο αναπλαστικών περιοχών στις περισσότερο διηθητικές περιοχές 

του νεοπλάσματος. Η διερεύνηση αυτή παρουσιάζει επιπλέον ενδιαφέρον, 

καθώς ο βαθμός κακοήθειας
148

 εμφανίζει υψηλότερη προγνωστική αξία και 

μεγαλύτερη αναπαραγωγιμότητα από το βαθμό διαφοροποίησης κατά WHO,
147

 

μπορεί, δε, να εφαρμοστεί στις περισσότερες βιοψίες.
149

 Σε 41 ακανθοκυτταρι-

κά καρκινώματα, η κατανομή των αντισωμάτων δεν ήταν ανάλογη του βαθμού 

κακοήθειας
148

 των όγκων, ενώ οι διαφορές στην κατανομή των αντισωμάτων 

μεταξύ των ιστικών διαμερισμάτων, ήταν ανάλογες αυτών που παρατηρήθηκαν 

στους βαθμούς διαφοροποίησης. 

Σε προηγούμενες μελέτες
70,116,130,164

 αναφέρεται πως η εναπόθεση των 

αντιγόνων της βασικής μεμβράνης ελαττώνεται σε βαθμό στατιστικώς 

σημαντικό, καθώς το πρότυπο διήθησης γίνεται περισσότερο διάχυτο, ενώ, 

ταυτόχρονα, ενισχύεται η έκφραση της 72kd κολλαγονάσης τύπου IV. Από τη 

συσχέτιση της κατανομής των LAM89 και CIV22 με το πρότυπο διήθησης του 

συστήματος των Bryne και συν.,
148

 δεν προέκυψε στατιστικώς σημαντική 

σχέση. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση της συνέχειας 

της βασικής μεμβράνης με το βαθμό κερατινοποίησης και το βαθμό πυρηνικής 

πλειομορφίας, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλη μελέτη.
113

  

Σε μερικές περιπτώσεις, η λήψη βιοψίας από ένα καρκίνωμα μπορεί να 

γίνεται από μη-αντιπροσωπευτική θέση, οπότε περιλαμβάνεται στο ιστοτεμάχιο 

μόνον το γειτονικό επιθήλιο, το οποίο δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

διηθητικού καρκινώματος. Σε διάφορα κακοήθη νεοπλάσματα, έχει μελετηθεί η 

κατανομή αντιγόνων της βασικής μεμβράνης στο επιθήλιο που γειτνιάζει με 

την κυρίως βλάβη, προφανώς για την εκτίμηση της αξίας των αντιγόνων αυτών 

ως δεικτών που θα θέσουν την υποψία κακοήθειας. Σε δυσπλαστικό επιθήλιο 

και καρκινώματα in situ από την περιφέρεια ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων 

του λάρυγγα, η κατανομή των δύο αντιγόνων ήταν παρόμοια με του φυσιολο-

γικού βλεννογόνου,
160

 ενώ σε ανάλογες περιπτώσεις από τον τράχηλο της 

μήτρας, το κολλαγόνο IV παρουσίαζε διακοπές.
135

 Επιπλέον, σε πνεύμονες, 

στους οποίους είχαν αναπτυχθεί πρωτοπαθή καρκινώματα, περιοχές με εικόνα 

πλακώδους μεταπλασίας ή μικρού βαθμού δυσπλασίας παρουσίαζαν συνεχή 

κατανομή του κολλαγόνου IV και της λαμινίνης, ενώ θέσεις δυσπλασίας 

μέτριου ή μεγάλου βαθμού εμφάνιζαν εστιακές λεπτύνσεις και διακοπές.
159

 

Ειδικότερα στο στοματοφάρυγγα, το επιθήλιο που γειτνιάζει με τα ακανθο-

κυτταρικά καρκινώματα παρουσιάζει, συχνά, επιθηλιακή υπερπλασία, 

επιθηλιακή δυσπλασία ή καρκίνωμα in situ.
146

 Τα χαρακτηριστικά αυτών των 

εξεργασιών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού 

καρκινώματος, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον προσδιορισμό ιστοπαθολο-

γικών παραμέτρων χρήσιμων στην εκτίμηση της πιθανότητας κακοήθους 

εξαλλαγής μίας προκαρκινικής βλάβης.
138

 Σε προηγούμενες μελέτες έχει 
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διαπιστωθεί πως περιοχές επιθηλιακής δυσπλασίας από την περιφέρεια 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων παρουσίαζαν συνεχή κατανομή μονοκλωνι-

κής λαμινίνης και κολλαγόνου VII,
47,60

 ή η κατανομή λαμινίνης και του 

κολλαγόνου IV ήταν μεταβλητή, με περιοχές λέπτυνσης και ασυνέχειας.
166

  

Από την παρούσα μελέτη, φαίνεται πως η κατανομή των αντισωμάτων 

LAM89 και CIV22 στη βασική μεμβράνη του επιθηλίου που γειτνίαζε με τα 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, δε διέφερε συγκριτικά με το φυσιολογικό 

βλεννογόνο και τις επιθηλιακές δυσπλασίες, ενώ δεν ήταν ανάλογη των 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων. Συνεπώς, δεν προκύπτουν ενδείξεις πως η 

κατανομή των LAM89 και CIV22 μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκτίμηση της 

πιθανότητας ύπαρξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος ή του κινδύνου 

κακοήθους εξαλλαγής μίας προκαρκινικής βλάβης. 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Στις προκαρκινικές βλάβες και στον καρκίνο του στόματος, παρατηρούνται 

συγκεντρώσεις λευκοκυττάρων, τόσο ενδοεπιθηλιακά όσο και στο υπόστρω-

μα.
145

 Τα φλεγμονώδη κύτταρα παράγουν πρωτεολυτικά ένζυμα που διασπούν 

την εξωκυττάρια ουσία ή και τη βασική μεμβράνη.
11,60,117

 Επιπλέον, σε πολλές 

μελέτες αναφέρεται πως οι λευκοκυτταρικές διηθήσεις στο όριο επιθηλίου και 

υποστρώματος συνοδεύονται από εντοπισμένη ή γενικευμένη διάσπαση της 

βασικής μεμβράνης σε μη-νεοπλασματικό βλεννογόνο,
121

 επιθηλιακές 

υπερπλασίες και δυσπλασίες,
118-120

 in situ καρκινώματα
99,104

 και νεοπλάσμα-

τα
11,60,93,95,99,104,118-122

 διαφόρων ιστών.  

Στην παρούσα εργασία ανιχνεύθηκαν εστιακές διακοπές της κατανομής των 

LAM89 και CIV22 σε σχέση με επιθηλιοτρόπες φλεγμονώδεις διηθήσεις, αλλά 

δε διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ της πυκνότητας ή του 

τύπου της φλεγμονής στις ομάδες της μελέτης και της κατανομής των LAM89 

και CIV22, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλες μελέτες.
54,129,130

 Αν και τα 

χαρακτηριστικά της φλεγμονής αξιολογήθηκαν αδρά, οι παρατηρήσεις αυτές 

υποδηλώνουν πως η φλεγμονώδης διήθηση συμβάλλει μεν στην απώλεια των 

αντιγόνων της βασικής μεμβράνης, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο κύριος 

παράγοντας διάσπασης της βασικής μεμβράνης στην επιθηλιακή υπερπλασία, 

την επιθηλιακή δυσπλασία και τον καρκίνο του στόματος. 

ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Κυτοπλασματική αντίδραση έχει περιγραφεί σε καρκινώματα των πνευμό-

νων,
98

 κακοήθη μεσοθηλιώματα,
179

 πρωτοπαθή ή μεταστατικά καρκινώματα 

του ανώτερου αναπνευστικού,
118,179

 ακανθοκυτταρικά καρκινώματα της 

περιοχής κεφαλής-τραχήλου
47,120,125

 και αδενοκαρκινώματα του μαστού,
179

 της 

μήτρας
132

 ή του προστάτη.
134

 Αναφέρεται, επίσης, σε επιθηλιακές δυσπλασίες 
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μεγάλου βαθμού των πνευμόνων,
159

 αδένωση μαστού
110

 και φυσιολογικούς 

αδένες του εμβρυϊκού προστάτη.
75

 Η κυτοπλασματική χρώση αφορά τη 

λαμινίνη,
98,120,159

 το κολλαγόνο IV
110

 ή το κολλαγόνου VII
47,125

 και, σε μερικές 

μελέτες, ταυτόχρονα τη λαμινίνη και το κολλαγόνο IV,
118,132,134,179

 μαζί με την 

υψηλής πυκνότητας πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης.
75

  

Στο στοματικό βλεννογόνο, κυτοπλασματική αντίδραση παρατηρήθηκε, με 

το αντίσωμα CIV22, στο 20%, περίπου, των επιθηλιακών υπερπλασιών, 

δυσπλασιών και καρκινωμάτων των Kannan και συν.,
129

 αλλά σε κανένα από 

τα 38 καρκινώματα του Koutlas.
54

 Με πολυκλωνικές αντι-λαμινίνες αναφέρε-

ται κυτοπλασματική αντίδραση σε ποσοστό 20%, περίπου, στις επιθηλιακές 

υπερπλασίες, δυσπλασίες και καρκινώματα
129

 και σε 9 από 38 ακανθοκυτταρι-

κά καρκινώματα,
54

 ενώ σε μελέτη
125

 με τη μονοκλωνική αντι-λαμινίνη 4Å10, η 

κυτοπλασματική αντίδραση ήταν αμελητέα.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τις παρατηρήσεις 

του Koutlas,
54

 καθώς κυτοπλασματική αντίδραση παρατηρήθηκε μόνο σε ένα 

από 48 καρκινώματα, αν και η συγκέντρωση του CIV22 ήταν διπλάσια (1:50 

έναντι 1:100). Η διαφορά από τη μελέτη των Kannan και συν.,
129

 στην οποία 

δεν απαιτήθηκε πρωτεόλυση λόγω της χρήσης νωπών ιστών, μπορεί να 

οφείλεται στην κάλυψη των ενδοκυττάριων επίτοπων από το μονιμοποιητικό 

παράγοντα ή σε απομάκρυνσή τους λόγω της πρωτεόλυσης. Ωστόσο, η 

ερμηνεία των διαφορών δεν είναι εύκολη, καθώς στη μελέτη των Kannan και 

συν.
129

 δεν προσδιορίζεται η αραίωση του αντισώματος. Η περιορισμένη 

κυτοπλασματική αντίδραση με τη μονοκλωνική αντι-λαμινίνη LAM89 μπορεί 

να αποδοθεί στη μεγαλύτερη ειδικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων 

έναντι των πολυκλωνικών.  

Η κυτοπλασματική χρώση αποδίδεται σε ενδοκυττάρια συγκέντρωση πρω-

τεϊνών της βασικής μεμβράνης, λόγω της αύξησης του ρυθμού σύνθεσης των 

μακρομορίων της μεμβράνης ή της αναστολής της εξωκύτωσης τους.
47,54,118,134

 

Η πρώτη υπόθεση υποστηρίζεται από την παρατήρηση κυτοπλασματικής 

χρώσης μόνο στη βασική στιβάδα του επιθηλίου,
54,110,125,129

 τα κύτταρα της 

οποίας θεωρούνται αρμόδια για τη σύνθεση των συστατικών της μεμβράνης, 

καθώς και από τη συνύπαρξή της με εξωκυττάριες εναποθέσεις.
47

 Ανάλογα 

ήταν τα χαρακτηριστικά της κυτοπλασματικής αντίδρασης με το CIV22 στην 

περίπτωση της παρούσας εργασίας. Η αντίδραση με το LAM89 κυττάρων 

υπερβασικών στιβάδων σε ένα χαμηλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα της 

παρούσας εργασίας, μπορεί να οφείλεται σε «έκτοπη» σύνθεση αντιγόνων της 

βασικής μεμβράνης από τα νεοπλασματικά κύτταρα. 

Γραμμικές εναποθέσεις κολλαγόνου IV στον υποκείμενο του επιθηλίου 

συνδετικό ιστό, οι οποίες χωρίζονται από τα επιθηλιακά κύτταρα με εξωκυττά-

ρια ουσία, αλλά ακολουθούν το περίγραμμα του παρακείμενου επιθηλίου, 

περιγράφονται με τον όρο αναδιπλασιασμός (reduplication) της βασικής 
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μεμβράνης.
99,104

 Ο αναδιπλασιασμός παρατηρείται σε περιοχές ενδοεπιθηλια-

κών και διηθητικών καρκινωμάτων των πλακωδών επιθηλίων, αλλά και σε μη-

νεοπλασματικές εξεργασίες, όπως ο ομαλός λειχήνας και ο ερυθηματώδης 

λύκος. Οι διαμορφώσεις αυτές θεωρούνται σαν «κατάλοιπα» της βασικής 

μεμβράνης σε περιοχές του αρχικού ορίου επιθηλίου-υποστρώματος, το οποίο 

μεταβλήθηκε λόγω υποστροφής (regression) της βλάβης και επιφανειακής 

μετακίνησης του επιθηλίου ή της μετακίνησης των καρκινικών βλαστών κατά 

τη διήθηση του υποστρώματος. Εντούτοις, δεν είναι σαφές αν συνιστούν 

υπολείμματα επιθηλιακών βασικών μεμβρανών ή βασικών μεμβρανών 

γραμμωτών μυϊκών ινών, αγγείων, λιποκυττάρων κλπ.
135

 

 

Συμπερασματικά, η κατανομή στην επιθηλιακή βασική μεμβράνη των 

επίτοπων λαμινίνης και κολλαγόνου IV που αναγνωρίζονται από τα μονοκλω-

νικά αντισώματα LAM89 και CIV22, αντίστοιχα, παρουσιάζει διαφορές στην 

επιθηλιακή υπερπλασία, την επιθηλιακή δυσπλασία και το ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα του στοματικού βλεννογόνου. Οι διαφορές αυτές εκδηλώνονται με 

τη μορφή απώλειας των επίτοπων κατά τη μετάπτωση του επιθηλίου από 

φυσιολογικό σε υπερπλαστικό, δυσπλαστικό και καρκινικό, αλλά η σχέση των 

μεταβολών με τη βιολογική συμπεριφορά των βλαβών δεν είναι σαφής. Με την 

αποσαφήνιση της προέλευσης των συστατικών της βασικής μεμβράνης, την 

πλήρη χαρτογράφηση της κατανομής τους στους φυσιολογικούς ιστούς και στις 

νεοπλασματικές εξεργασίες και την ερμηνεία των βιολογικών φαινομένων που 

ευθύνονται για τον καταβολισμό τους, θα γίνει δυνατή η κατανόηση της 

σημασίας των διαταραχών της βασικής μεμβράνης στη νεοπλασία. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
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Σκοπός της μελέτης, ήταν η ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της κατανομής των επίτοπων 

λαμινίνης LAM89 και κολλαγόνου τύπου IV CIV22 στην επιθηλιακή υπερπλασία, την 

επιθηλιακή δυσπλασία και το διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στοματικού 

επιθηλίου.  

Το υλικό της μελέτης, απετέλεσαν 5 περιπτώσεις φυσιολογικού στοματικού βλεννο-

γόνου (μάρτυρες), 13 επιθηλιακής υπερπλασίας, 30 επιθηλιακής δυσπλασίας (16 μικρού 

βαθμού, 7 μέτριου, 7 μεγάλου ή καρκίνωμα in situ) και 50 ακανθοκυτταρικού 

καρκινώματος του στόματος, οι οποίες προέρχονταν από το αρχείο του Εργαστηρίου 

της Στοματολογίας, του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι 

περισσότερες βλάβες εντοπίζονταν στη γλώσσα, και όλες οι περιπτώσεις επιθηλιακής 

υπερπλασίας ή δυσπλασίας, είχαν διαγνωσθεί κλινικά σαν «λευκοπλακία». Οι 

περιπτώσεις ακανθοκυτταρικού καρκινώματος ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την 

ταξινόμηση της WHO
147

 (15 καλής διαφοροποίησης, 28 μέτριας, 7 χαμηλής) και το 

σύστημα διαβάθμισης της κακοήθειας των Bryne και συν.
148

 (4-8 βαθμοί σε 9 

περιπτώσεις, 9-12 σε 22, >12 σε 10). Η μονιμοποίηση των ιστών είχε γίνει σε 10% 

φορμόλη, για χρονικό διάστημα λιγότερο από 48 ώρες. Η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση 

των μονοκλωνικών αντισωμάτων (mouse anti-human) λαμινίνης LAM89 (Biomakor 

bm, Kiryat Weizmann, Rehovot, Israel, code no. 6072) και κολλαγόνου IV CIV22 

(Dako, Holmstrup, Denmark, code no. M785), έγινε με την τεχνική αβιδίνης-βιοτίνης σε 

τρία στάδια (Vectastain
@

 Elite ABC kit for mouse IgG, Vector Laboratories Inc., 

Burlingame, CA, USA), μετά από πέψη των ιστών με 2mg/ml πεψίνης (Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO, USA, P7012) σε 0,1N HCl, επί 30’, σε θερμοκρασία 37
o
C, για τη 

λαμινίνη, και 25
o
C, για το κολλαγόνο IV. Η βέλτιστη αραίωση των αντισωμάτων, 

προσδιορίστηκε σε 1:2000 για το LAM89 και 1:50 για το CIV22.  

Στους μάρτυρες, η κατανομή των αντισωμάτων είχε τη μορφή συνεχούς, φαιάς 

γραμμής στο όριο επιθηλίου-συνδετικού ιστού, καθώς και γύρω από αγγεία, περιφερικά 

νεύρα και γραμμωτές μυϊκές ίνες. Στις παθολογικές εξεργασίες, η κατανομή των 

αντισωμάτων στο όριο επιθηλίου και συνδετικού ιστού, είχε τη μορφή φαιάς γραμμής, 

συνεχούς ή ασυνεχούς (τμηματικής ή απούσας), με ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο 

πάχος. Στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, η μελέτη της κατανομής των αντισωμάτων 

έγινε ξεχωριστά στο επιφανειακό, το διάμεσο και το διηθητικό ιστικό διαμέρισμα, ενώ 

δε μελετήθηκε η διακύμανση του πάχους της μεμβράνης.  

Από τη μελέτη, προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήματα: 

1. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπήρχε πλήρης συγκατανομή των LAM89 και CIV22. 

2. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 παρουσίαζε γραμμική τάση μεταβολής με τη 

μετάπτωση του επιθηλίου από φυσιολογικό, σε υπερπλαστικό, δυσπλαστικό και 

καρκινικό. Η τάση ήταν στατιστικώς λίαν σημαντική για το LAM89 (p<0,001) και 

σημαντική για το CIV22 (p<0,025).  

3. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 δεν παρουσίαζε στατιστικώς σημαντική 

διαφορά, μεταξύ του φυσιολογικού βλεννογόνου και της επιθηλιακής υπερπλασίας ή 

δυσπλασίας, ενώ η κατανομή του LAM89 ήταν συχνότερα συνεχής στην επιθηλιακή 

υπερπλασία και δυσπλασία, συγκριτικά με το καρκίνωμα, σε βαθμό στατιστικώς 

λίαν σημαντικό (p<0,001). 
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4. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 παρουσίαζε γραμμική τάση μεταβολής με την 

αύξηση του βαθμού της επιθηλιακής δυσπλασίας. Η τάση ήταν στατιστικώς λίαν 

σημαντική για το LAM89 (p<0,001). 

5. Η διακύμανση του εύρους της κατανομής των LAM89 και CIV22 δεν παρουσίαζε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά, μεταξύ μαρτύρων και επιθηλιακής υπερπλασίας ή 

δυσπλασίας, καθώς και μεταξύ των βαθμών επιθηλιακής δυσπλασίας. «Ψηκτροει-

δής» πάχυνση της μεμβράνης, παρατηρήθηκε, και με τα δύο αντισώματα, σε 3 

περιπτώσεις επιθηλιακής υπερπλασίας και 7 καρκινώματος. 

6. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 παρουσίαζε στατιστικώς σημαντική διαφορά, 

μεταξύ φυσιολογικού βλεννογόνου και καρκινώματος (p<0,025). 

7. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 στο καρκίνωμα δεν παρουσίαζε στατιστικώς 

σημαντική σχέση με το βαθμό διαφοροποίησης κατά WHO
147

 ή το βαθμό κακοήθει-

ας κατά Bryne και συν.
148

 Γενικά, η κατανομή των αντισωμάτων ήταν συχνότερα 

συνεχής στη βασική μεμβράνη των νεοπλασματικών βλαστών στα καρκινώματα 

υψηλής ή μέτριας διαφοροποίησης, συγκριτικά με τα χαμηλής διαφοροποίησης. 

8. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 στη βασική μεμβράνη των νεοπλασματικών 

βλαστών του διηθητικού διαμερίσματος (διηθητικής παρυφής) των καρκινωμάτων, 

παρουσίαζε στατιστικώς σημαντική διαφορά από την αντίστοιχη κατανομή στο 

επιφανειακό και το διάμεσο διαμέρισμα.  

9. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 στο καρκίνωμα δεν παρουσίαζε στατιστικώς 

σημαντική σχέση με το πρότυπο διήθησης, το βαθμό κερατινοποίησης και το βαθμό 

πυρηνικής πλειομορφίας της διηθητικής παρυφής.  

10. Η κατανομή των LAM89 και CIV22 στην επιθηλιακή υπερπλασία, την επιθηλιακή 

δυσπλασία και το καρκίνωμα, δεν επηρεαζόταν, σε βαθμό στατιστικώς σημαντικό, 

από την πυκνότητα ή τον τύπο της φλεγμονώδους αντίδρασης του υποστρώματος. 

11.  Κυτοπλασματική αντίδραση παρατηρήθηκε σε 2 καρκινώματα με το LAM89 ή με 

το CIV22, ενώ εξωκυττάριες γραμμικές εναποθέσεις CIV22 στο υπόστρωμα, αναγ-

νωρίστηκαν σε 3 επιθηλιακές υπερπλασίες και 7 καρκινώματα. 
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IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF BASEMENT MEMBRANE 

COMPONENTS IN HYPERPLASTIC AND NEOPLASTIC LESIONS OF THE 

ORAL EPITHELIUM 

Konstantinos Tosios, DDS 

 

SUMMARY 

The purpose of the study was to evaluate the distribution of the basement membrane 

components laminin and collagen type IV in oral epithelial hyperplasia, epithelial 

dysplasia and squamous cell carcinoma. 

The material consisted of 13 cases of epithelial hyperplasia, 30 of epithelial dyspla-

sia (16 minimal, 7 moderate and 7 severe-carcinoma in situ) and 50 of infiltrative 

squamous cell carcinoma. The lesions were selected from the files of the 

Histopathologic Laboratory of the Department of Oral Pathology, Faculty of Dentistry, 

University of Athens, Greece. In most cases, tongue was the primary site, while all 

hyperplasias or dysplasias presented, clinically, as «leukoplakia». Carcinomas were 

classified according to the WHO classification
147

 (15 well-, 28 moderately- and 7 

poorly-differentiated) and the malignancy grading system of Bryne et al
148

 (4-8 grades in 

9 cases, 9-12 grades in 22 cases and more than 12 grades in 10 cases). The specimens 

were fixed in 10% formalin for 24-48 hours. The distribution of the mouse anti-human 

monoclonal antibodies LAM89 (Biomakor bm, Kiryat Weizmann, Rehovot, Israel, code 

no. 6072) and CIV22 (Dako, Holmstrup, Denmark, code no. M785) for laminin and 

collagen type IV, respectively, were detected with a standard three-step avidin-biotin-

complex method (Vectastain
®
 Elite ABC kit for mouse IgG, Vector Laboratories Inc., 

Burlingame, CA, USA, catalog no. PK-6102). Proteolytic digestion of the sections was 

performed with 2mg/ml pepsin (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA, P7012) in 

0.1N HCl for 30, in 37
o
C for laminin and 25

o
C for collagen type IV. Οptimal dilution of 

the antibodies were 1:2000 for LAM89 and 1:50 for CIV22.  

Reaction of the normal mucosa was visualized as a continuous brown line along the 

epithelial-connective tissue interface, as well as around blood vessels, peripheral nerves 

and muscle fibers. The distribution of LAM89 and CIV22 at the basement membrane of 

epithelial hyperplasia and dysplasia was visualized as a continuous or discontinuous 

(partly discontinuous or absent) brown line of variable thickness, underlying the lesional 

epithelium. The distribution of the antigens in carcinoma, was evaluated in three tissue 

compartments, which corresponded to different levels of infiltration: the overlying 

epithelium, the cancer nests of the deep infiltrative margin and the intervening cancer 

nests. The results of this study are summarized as follows: 

1. In several cases, there was no complete co-distribution of LAM89 and CIV22  

2. There was a linear trend for discontinuous distribution of LAM89 and CIV22 

between normal epithelium, epithelial hyperplasia, epithelial dysplasia and carcino-

ma. The trend was statistically highly significant for LAM89 (p<0,001) and signifi-

cant for CIV22 (p<0,025). 

3. There was no statistically significant difference in the distribution of LAM89 and 

CIV22 between normal epithelium and epithelial hyperplasia or dysplasia. The 
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distribution of LAM89 in epithelial hyperplasia or dysplasia, was more frequently 

continuous than in carcinoma, the difference being statistically highly significant 

(p<0,001). 

4. There was a linear trend for discontinuous distribution of LAM89 and CIV22 with 

the increasing grade of epithelial dysplasia. This trend was statistically highly signif-

icant for LAM89 (p<0,001). 

5. There was no statistically significant difference in the irregular thickening of 

basement membrane, between normal mucosa and epithelial hyperplasia or dyspla-

sia. «Brush-like» thickenings were seen, with both antibodies, in three cases of 

epithelial hyperplasia and seven of squamous cell carcinoma.  

6. The distribution of LAM89 and CIV22 was more frequently discontinuous in 

squamous cell carcinomas, than in normal epithelium, the difference being statistical-

ly significant (p<0,025). 

7. No statistically significant correlation was found between the distribution of LAM or 

CIV22 and the tumor differentiation or the malignancy grading of Bryne et al.
148

 As 

a rule, the distribution of LAM89 and CIV22 was more frequently continuous in 

highly or moderately differentiated carcinomas than in poorly differentiated lesions. 

8. The distribution of LAM89 and CIV22 was discontinuous around the cancer nests of 

the deep infiltrative margin of the neoplasms, regardless of the tumor differentiation 

or malignancy grading. The differences were statistically highly significant for 

LAM89 (p<0,001) and very significant for CIV22 (p<0,01). No statistically signifi-

cant correlation was found between the distribution of the antibodies, and the pattern 

of invasion, degree of keratinization and nuclear polymorphism, characterized ac-

cording to Bryne et al.
148

 

9. There was no statistically significant correlation between the distribution of LAM89 

or CIV22, and the density or type of stromal inflammatory reaction. 

10. Cytoplasmic immunoreactivity, either for LAM89 or CIV22, was recorded in two 

carcinomas. Linear stromal depositions of CIV22 («reduplication») were seen in 

three hyperplasias and seven carcinomas.  
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Ι .  ΣΧΕΔΙΑ  

Σχ. 1: Σχηματική αναπαράσταση (α) του μορίου του κολλαγόνου IV και των 

τρόπων σύνδεσης των μονομερών σε (β) διμερή, (γ) τριμερή και, (δ) τετ-

ραμερή με μορφή «αράχνης» (μετασχεδίαση από [4]). 
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Σχ. 2: Σχηματική αναπαράσταση του μορίου της EHS-λαμινίνης. Σημει-

ώνονται οι γραμμικές περιοχές (I, II, III, V), οι σφαιρικές περιοχές (IV, 

VI, G) και οι θέσεις των δισουλφιδικών δεσμών (s) (μετασχεδίαση από 

[19], [27]). 
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Σχ. 3: Σχηματική αναπαράσταση του μορίου του νιδογόνου/εντακτίνης. 

Διακρίνονται οι σφαιρικές περιοχές I (G1 και G2) και III/G3, και οι 

γραμμικές περιοχές Ib και II (σχεδίαση με βάση [38], [39]). 

 

 

 

Σχ. 4: Σχηματική αναπαράσταση του μορίου της περλεκάνης. Διακρίνεται ο 

σιγμοειδής πρωτεϊνικός πυρήνας με τις σφαιρικές περιοχές (I-V) και τρεις 

αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών στο αμινοτελικό άκρο (σχεδίαση με βά-

ση [42], [43]).  
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Σχ. 5: Σχηματική αναπαράσταση του μορίου του προ-κολλαγόνου VII. 

Απεικονίζεται η θέση του «αρμού» (Α) και η διαμόρφωση του αμινοτελι-

κού άκρου («τρίαινα») (σχεδίαση με βάση [23]). 

 

 

 

 

Σχ. 6: Σχηματική αναπαράσταση της ζώνης βασικής μεμβράνης του δέρματος, 

όπου απεικονίζονται τα στοιχεία του δεσμευτικού συμπλέγματος (σχεδί-

αση με βάση [23], [35], [77]).  
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Σχ. 7: Έντυπο καταγραφής ιστολογικών ευρημάτων. 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

Αριθμός παρασκευάσματος: 

Κατάσταση παρασκευάσματος: αξιολογείται � δεν αξιολογείται �. 

 

 

� Μάρτυρας (φυσιολογικός βλεννογόνος) 

� Επιθηλιακή υπερπλασία: υπερακάνθωση � υπερκόκκωση � υπερορθοκεράτωση � 

υπερπαρακεράτωση � 

� Επιθηλιακή δυσπλασία: Ι � ΙΙ � IIÉ � καρκίνωμα in situ � 

 

 

� Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα: 

Χαρακτηριστικό διηθητικής παρυφής βαθμός 

βαθμός κερατινοποίησης  

πυρηνική πλειομορφία  

πρότυπο διήθησης  

λευκοκυτταρική διήθηση  

 

Ταξινόμηση WHO: 

 

Φλεγμονώδης διήθηση υποστρώματος: 

συνδετικός ιστός πυκνότητα τύπος ενδο- 

χαρακτηριστικό αραιή πυκνή χρόνια μικτή- οξεία επιθηλιακή 

διάμεσος � � � � � 

περιχαράκωσης � � � � � 
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Σχ. 8: Έντυπο καταγραφής ανοσοϊστοχημικών ευρημάτων. 

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Αριθμός παρασκευάσματος:      Φω-

τογραφία: � 

Χρώση: CIV22 � LAM89 � 

Κατάσταση παρασκευάσματος: αξιολογείται � δεν αξιολογείται � 

Ποιότητα χρώσης εσωτερικών μαρτύρων: σαφής � ασαφής � 

 

1. Συνέχεια κατανομής αντισωμάτων: 

 ιστικό διαμέρισμα 

κατανομή επιπολής διάμεσο διηθητικό όριο 

συνεχής � � � � 

τμηματική � � � � 

σχεδόν απούσα � � � � 

 

Άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά: 

  ιστικό διαμέρισμα 

 χαρακτηριστικό επιπολής διάμεσο διηθητικό όριο 

2. ανομοιόμορφο εύρος � � � � 

3. αναδιπλασιασμός � � � � 

4. διάχυτο υλικό � � � � 

5. κυτοπλασματική χρώση � � � � 

 

Παρατηρήσεις: 
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ΙΙ .  ΠΙΝΑΚΕΣ  

Πίνακας 1: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στις 

ομάδες μελέτης. 

 

διάγνωση 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

φυσιολογικός βλεννογόνος 

n=5/5 

0 

5 
0 

0 
0 

5 
0 

0 

επιθηλιακή υπερπλασία 

n=12/12 

1 

12 
1 

0 
4 

7 
4 

5 

επιθηλιακή δυσπλασία 

n=29/28 

2 

24 
2 

5 
5 

16 
5 

12 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

n=49/48 

3 

18 
3 

31 
6 

21 
6 

27 

 

 

Πίνακας 1Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στις ομάδες μελέτης. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

0-1-2-3 24,99 2 ** - 

1-2-3 25,31 2 ** -- 

1-2-3 23,88 1 ** - 

0-(1+2) 0,00 1 0,9472 1,0000 

(1+2)-3 22,18 1 ** ** 

0-2 0,10 1 0,7474 1,0000 

0-3 5,06 1 0,0244 0,0106 

1-2 1,02 1 0,3122 0,2979 

1-3 13,01 1 0,0003** ** 

2-3 13,73 1 0,0002** 0,0001** 

0-4-5-6 5,18 2 0,0227 - 

4-5-6 1,65 2 0,4372 - 

0-(4+5) 1,84 1 0,1724 0,1401 

(4+5)-6 1,15 1 0,2844 0,2090 

0-4 1,28 1 0,2569 0,2445 

0-5 1,77 1 0,1834 0,1329 

0-6 3,70 1 0,0543 0,0229 

4-5 0,08 1 0,7801 1,0000 

4-6 0,34 1 0,5604 0,5196 

5-6 0,79 1 0,3741 0,3424 

1-4 4,04 1 0,0444 0,0373 

2-5 3,33 1 0,0682 0,0454 

3-6 0,25 1 0,6189 0,5378 
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Πίνακας 2: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στους 

βαθμούς της επιθηλιακής δυσπλασίας. 

 

βαθμός δυσπλασίας 

 κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

μικρός 

n=16/16 

1 

15 
1 

1 
4 

9 
4 

7 

μέτριος 

n=7/7 

2 

6 
2 

1 
5 

5 
5 

2 

μεγάλος-καρκίνωμα in situ 

n=6/5 

3 

3 
3 

3 
6 

2 
6 

3 

 

 

 

Πίνακας 2Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στους βαθμούς της επιθηλιακής δυσπλασίας. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

1-2-3 5,23 1 0,0221 - 

1-(2+3) 1,55 1 0,2135 0,1440 

(1+2)-3 3,16 1 0,0753 0,0546 

1-2 0,03 1 0,8612 0,5257 

1-3 3,06 1 0,0803 0,0458 

2-3 0,62 1 0,4306 0,2657 

4-(5+6) 0,08 1 0,7829 1,0000 

(4+5)-6 0,13 1 0,7218 0,6239 

4-5 0,05 1 0,8243 0,6570 

4-6 0,01 1 0,9028 0,6351 

5-6 0,24 1 0,6207 0,5581 

1-4 4,17 1 0,0412 0,0198 

2-5 0,00 1 1,0000 0,5962 

3-6 0,80 1 0,7823 1,0000 
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 Πίνακας 3: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 σε όλη 

την έκταση των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το βαθμό διαφοροποίη-

σης κατά WHO (147). 

 

βαθμός 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

υψηλός 

n=14/15 

1 

7 
1 

7 
4 

7 
4 

8 

μέτριος 

n=28/26 

2 

10 
2 

18 
5 

13 
5 

13 

χαμηλός 

n=7/7 

3 

1 
3 

6 
6 

2 
6 

5 

 

 

 

Πίνακας 3Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 σε όλη την έκταση των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων σε σχέση με το βαθμό 

διαφοροποίησης κατά WHO (147). 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

1-(2+3) 0,82 1 0,3642 0,2383 

1-2 0,31 1 0,5784 0,5076 

2-3 0,41 1 0,5240 0,3916 

1-3 1,24 1 0,2661 0,1736 

4-(5+6) 0,34 1 0,5650 0,4290 

4-5 0,05 1 0,8147 1,0000 

5-6 0,34 1 0,5598 0,4134 

4-6 0,11 1 0,7350 0,6478 

1-4 0,04 1 0,8475 1,0000 

2-5 0,62 1 0,4322 0,4049 

3-6 0,00 1 1,0000 0,5962 
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Πίνακας 4: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στα 

ιστικά διαμερίσματα των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το βαθμό 

διαφοροποίησης κατά WHO (147). 

 

 

βαθμός 

διαμέρισμα 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

 επιπολής 

nå=14/15 

1å 

13 
1å 

1 
4å 

8 
4å 

7 

υψηλός διάμεσο 

nä=13/13 

1ä 

10 
1ä 

3 
4ä 

5 
4ä 

8 

 διηθητικό 

näè=13/13 

1äè 

6 
1äè 

7 
4äè 

5 
4äè 

8 

 επιπολής 

nå=28/26 

2å 

24 
2å 

4 
5å 

25 
5å 

1 

μέτριος διάμεσο 

nä=26/26 

2ä 

14 
2ä 

12 
5ä 

16 
5ä 

10 

 διηθητικό 

näè=25/24 

2äè 

8 
2äè 

17 
5äè 

13 
5äè 

11 

 επιπολής 

nå=6/7 

3å 

4 
3å 

2 
6å 

5 
6å 

2 

χαμηλός διάμεσο 

nä=6/6 

3ä 

3 
3ä 

3 
6ä 

2 
6ä 

4 

 διηθητικό 

näè=6/5 

3äè 

1 
3äè 

5 
6äè 

2 
6äè 

3 
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Πίνακας 4Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια του LAM89 στα 

ιστικά διαμερίσματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

Σε-Σδ-Σδθ 25,33 2 ** - 

Σε-Σδ-Σδθ 25,33 1 ** - 

Σε-Σδ 7,63 1 0,0050* 0,0090* 

Σε- Σδθ 25,38 1 ** ** 

Σδ-Σδθ 5,99 1 0,1437 0,0196 

1å-1ä-1äè 7,32 1 0,0068* - 

1å-1ä 0,39 1 0,5337 0,3259 

1å-1äè 4,99 1 0,0255 0,0128 

1ä-1äè 1,46 1 0,2265 0,2262 

2å-2ä-2äè 15,973 2 0,0003** - 

2å-2ä-2äè 15,793 1 0,0003**  

2å-2ä 5,13 1 0,0236 0,0165 

2å-2äè 13,76 1 0,0002** 0,0001** 

2ä-2äè 1,67 1 0,1964 0,1599 

3å-3ä 0 1 1,0000 0,6212 

3å-3äè 1,37 1 0,2416 0,2424 

3ä-3äè 0,38 1 0,5403 0,5455 

1å-(2å+3å) 0,24 1 0,2538 0,1882 

(1å+2å)-3å 0,21 1 0,9287 0,6703 

1ä-(2ä+3ä) 1,30 1 0,2538 0,1882 

(1ä+2ä)-3ä 0,01 1 0,9287 0,6703 

1äè-(2äè+3äè) 0,55 1 0,4565 0,3129 

(1äè+2äè)-3äè 0,26 1 0,6132 0,6467 
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Πίνακας 4Â: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια του CIV22 στα 

ιστικά διαμερίσματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

Σε-Σδ-Σδθ 11,51 2 0,003* - 

Σε-Σδ-Σδθ 9,62 1 0,0019* - 

Σε-Σδ 6,90 1 0,0086* 0,0051* 

Σε- Σδθ 8,40 1 0,0380 0,0021* 

Σδ-Σδθ 0,01 1 0,9116 0,8311 

4å-4ä-4äè 0,85 2 0,6524 - 

4å-4ä 0,17 1 0,6840 0,4757 

4å-4äè 0,17 1 0,6840 0,4757 

4ä-4äè 0 1 1,0000 1,0000 

5å-5ä-5äè 12,43 2 0,0020* - 

5å-5ä-5äè 10,89 1 0,001**  

5å-5ä 7,38 1 0,0066* 0,0048* 

5å-5äè 9,87 1 0,0017* 0,0006** 

5ä-5äè 0,06 1 0,8096 0,7749 

6å-6ä 0,67 1 0,4148 0,2861 

6å-6äè 0,24 1 0,6207 0,5581 

6ä-6äè 0,16 1 0,6888 1,0000 

4å-(5å+6å) 6,70 1 0,0097* 0,0059* 

(4å+5å)-6å 0 1 0,9665 0,6225 

4ä-(5ä+6ä) 0,57 1 0,4515 0,3368 

(4ä+5ä)-6ä 0,25 1 0,6191 0,4140 

4äè-(5äè+6äè) 0,21 1 0,6445 0,5143 

(4äè+5äè)-6äè 0,01 1 0,9096 1,0000 
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Πίνακας 5: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 σε όλη 

την έκταση των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας 

κατά Bryne και συν. (148). 

 

βαθμοί κακοήθειας 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

4-8 

n=9/9 

1 

3 
1 

6 
4 

4 
4 

5 

9-12 

n=22/22 

2 

9 
2 

13 
5 

9 
5 

13 

13-16 

n=10/10 

3 

3 
3 

7 
6 

5 
6 

5 

 

 

 

Πίνακας 5Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στους βαθμούς κακοήθειας των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

1-(2+3) 0,03 1 0,8710 1,0000 

(1+2)-3 0,01 1 0,9047 0,7197 

1-2 0 1 0,9895 1,0000 

2-3 0,40 1 0,8439 0,7026 

1-3 0,11 1 0,7352 1,0000 

4-(5+6) 0,12 1 0,7316 0,9999 

(4+5)-6 0,09 1 0,7670 0,7110 

4-5 0,05 1 0,8260 1,0000 

5-6 0,01 1 0,9234 0,7120 

4-6 0,05 1 0,8275 1,0000 

1-4 0 1 1,0000 1,0000 

2-5 0 1 1,0000 1,0000 

3-6 0,21 1 0,6481 0,3250 
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Πίνακας 6: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στα 

ιστικά διαμερίσματα των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το βαθμό 

κακοήθειας κατά Bryne και συν. (148). 

 

 

βαθμοί 

διαμέρισμα 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

  

επιπολής 

1å 

8 
1å 

1 
4å 

5 
4å 

4 

4-8 

n=9 

 

διάμεσο 

1ä 

7 
1ä 

2 
4ä 

4 
4ä 

5 

  

διηθητικό 

1äè 

3 
1äè 

6 
4äè 

4 
4äè 

5 

  

επιπολής 

2å 

20 
2å 

2 
5å 

18 
5å 

4 

9-12 

n=22 

 

διάμεσο 

2ä 

14 
2ä 

8 
5ä 

12 
5ä 

10 

  

διηθητικό 

2äè 

9 
2äè 

13 
5äè 

9 
5äè 

13 

  

επιπολής 

3å 

9 
3å 

1 
6å 

10 
6å 

0 

13-16 

n=10 

 

διάμεσο 

3ä 

6 
3ä 

4 
6ä 

6 
6ä 

4 

  

διηθητικό 

3äè 

3 
3äè 

7 
6äè 

5 
6äè 

5 
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Πίνακας 6Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια του LAM89 στα 

ιστικά διαμερίσματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

Σε-Σδ-Σδθ 25,76 2 ** - 

Σε-Σδ-Σδθ 25,69 1 ** - 

Σε-Σδ 5,77 1 0,0163 0,0148 

Σε- Σδθ 23,18 1 ** ** 

Σδ-Σδθ 5,91 1 0,0151 0,0092* 

1å-1ä-1äè 6,25 1 0,0124 - 

1å-1ä 0 1 1 0,6029 

1å-1äè 3,74 1 0,0531 0,0498 

1ä-1äè 2,03 1 0,1547 0,0843 

2å-2ä-2äè 12,14 2 0,0023* - 

2å-2ä-2äè 12,11 1 0,0005** - 

2å-2ä 3,24 1 0,0721 0,0689 

2å-2äè 10,11 1 0,0015* 0,0011* 

2ä-2äè 1,46 1 0,2273 0,2271 

3å-3ä-3äè 7,50 1 0,0062* - 

3å-3ä 1,07 1 0,3017 0,3034 

3å-3äè 5,21 1 0,0225 0,0198 

3ä-3äè 0,81 1 0,3687 0,3698 

1å-(2å+3å) 0,23 1 0,6307 0,9722 

(1å+2å)-3å 0,34 1 0,5599 0,9612 

1ä-(2ä+3ä) 0,21 1 0,6484 0,4618 

(1ä+2ä)-3ä 0 1 0,9478 0,7116 

1äè-(2äè+3äè) 0,03 1 0,8710 1,0000 

(1äè+2äè)-3äè 0,01 1 0,9047 0,7197 
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Πίνακας 6Â: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια του CIV22 στα 

ιστικά διαμερίσματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

Σε-Σδ-Σδθ 12,19 2 0,002* - 

Σε-Σδ-Σδθ 11,37 1 0,0007** - 

Σε-Σδ 5,52 1 0,0188 0,0111 

Σε- Σδθ 10,17 1 0,0014* 0,0012* 

Σδ-Σδθ 0,44 1 0,5075 0,3885 

4å-4ä-4äè 0,22 1 0,06371 - 

4å-4ä 0 1 1,0000 1,0000 

4å-4äè 0 1 1,0000 1,0000 

4ä-4äè 0 1 1,00000 1,0000 

5å-5ä-5äè 7,89 2 0,0193 - 

5å-5ä-5äè 7,61 1 0,0058* - 

5å-5ä 2,62 1 0,1056 0,1040 

5å-5äè 6,14 1 0,0133 0,0122 

5ä-5äè 0,36 1 0,5461 0,5467 

6å-6ä-6äè 5,95 1 0,0147 - 

6å-6ä 2,81 1 0,0935 0,0433 

6å-6äè 4,27 1 0,0389 0,0325 

6ä-6äè 0 1 1,0000 0,6849 

4å-(5å+6å) 2,76 1 0,0969 0,0544 

(4å+5å)-6å 1,77 1 0,1829 0,1646 

4ä-(5ä+6ä) 0,06 1 0,8033 0,7087 

(4ä+5ä)-6ä 0,01 1 0,9221 0,7269 

4äè-(5äè+6äè) 0,12 1 0,7316 0,9999 

(4äè+5äè)-6äè 0,01 1 0,9359 0,7245 
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Πίνακας 7: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στη 

διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το βαθμό 

κερατινοποίησης. 

 

βαθμός κερατινοποίησης 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

υψηλός 

n=2 

1 

0 
1 

2 
5 

0 
5 

2 

μέτριος 

n=7 

2 

3 
2 

4 
6 

3 
6 

4 

ελάχιστος 

n=23 

3 

9 
3 

14 
7 

10 
7 

13 

μηδενικός 

n=9 

4 

3 
4 

6 
8 

5 
8 

4 

 

 

 

Πίνακας 7Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στη διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων σε σχέση με το 

βαθμό κερατινοποίησης.  

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

(1+2)-(3+4) 0,03 1 0,8710 1,0000 

(5+6)-(7+8) 0,12 1 0,7316 0,7061 
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Πίνακας 8: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στη 

διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το βαθμό 

πυρηνικής πλειομορφίας. 

 

βαθμός πυρηνικής πλειομορφίας 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

ελάχιστος 

n=3 

1 

0 
1 

3 
5 

1 
5 

2 

μέτρια άφθονος 

n=17 

2 

8 
2 

9 
6 

7 
6 

10 

άφθονος 

n=19 

3 

7 
3 

12 
7 

10 
7 

9 

εξεσημασμένος 

n=2 

4 

0 
4 

2 
8 

0 
8 

2 

 

 

 

Πίνακας 8Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στη διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων σε σχέση με το 

βαθμό πυρηνικής πλειομορφίας.  

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

(1+2)-(3+4) 0,01 1 0,9053 0,7513 

(5+6)-(7+8) 0,03 1 0,8598 0,7557 
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Πίνακας 9: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στη 

διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το πρότυπο 

διήθησης. 

 

πρότυπο διήθησης 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

προωθητικό, καλά περιγεγραμμένο όριο 

n=2 

1 

1 
1 

1 
5 

1 
5 

1 

συμπαγείς χορδές, ταινίες ή ζώνες 

κυττάρων 

n=12 

2 

5 
2 

7 
6 

3 
6 

9 

μικρές ομάδες ή χορδές κυττάρων 

n=25 

3 

9 
3 

16 
7 

13 
7 

12 

έντονη και διάχυτη απώλεια συνοχής 

n=2 

4 

0 
4 

2 
8 

1 
8 

1 

 

 

 

Πίνακας 9Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στη διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων σε σχέση με το 

πρότυπο διήθησης.  

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

(1+2)-(3+4) 0,07 1 0,7960 0,7337 

(5+6)-(7+8) 1,19 1 0,2746 0,1963 
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Πίνακας 10: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στη 

διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων ανάλογα με το βαθμό 

φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώματος. 

 

φλεγμονώδης διήθηση 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

έντονη 

n=7 

1 

3 
1 

4 
5 

4 
5 

3 

μέτρια  

n=18 

2 

6 
2 

12 
6 

8 
6 

10 

ελαφρά 

n=11 

3 

4 
3 

7 
7 

4 
7 

7 

απούσα 

n=5 

4 

2 
4 

3 
8 

2 
8 

3 

 

 

 

Πίνακας 10Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στη διηθητική παρυφή των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων σε σχέση με το 

βαθμό φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώματος.  

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

(1+2)-(3+4) 0,06 1 0,8142 1,0000 

(5+6)-(7+8) 0,11 1 0,7351 0,5396 
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Πίνακας 11: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στο 

παρακείμενο επιθήλιο των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, συνολικά και ανάλογα με 

την ιστολογική εικόνα. 

 

ιστολογική εικόνα 

 κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

φυσιολογικός βλεννογόνος 

n=5/5 

0 

5 
0 

0 
0 

5 
0 

0 

επιθηλιακή δυσπλασία 

n=29/28 

2 

24 
2 

5 
5 

16 
5 

12 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

n=49/48 

3 

18 
3 

31 
6 

21 
6 

27 

παρακείμενο επιθήλιο 

n=32/34 

7 

29 
7 

3 
8 

27 
8 

7 

μη-δυσπλαστικό 

nö=15/16 

7ö 

13 
7ö 

2 
8ö 

11 
8ö 

5 

δυσπλαστικό 

nä=17/18 

7ä 

16 
7ä 

1 
8ä 

16 
8ä 

2 

 

 

 

Πίνακας 11A: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στο παρακείμενο επιθήλιο των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων, συγκριτικά 

με το φυσιολογικό βλεννογόνο και την επιθηλιακή δυσπλασία. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

0-7 0,51 1 0,4751 1,0000 

0-7ö 0,74 1 0,3894 1,0000 

2-7ä 0,42 1 0,5153 0,3899 

3-7 20,92 1 ** ** 

0-8 0,24 1 0,6199 0,5628 

0-8ö 0,68 1 0,4062 0,2776 

5-8ä 3,82 1 0,0505 0,0266 

6-8 9,01 1 0,0027* 0,0015* 

7-8 0,86 1 0,3543 0,3060 
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Πίνακας 12: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στην 

επιθηλιακή υπερπλασία (n=12) ανάλογα με την πυκνότητα και τον τύπο της φλεγμονώ-

δους διήθησης του υποστρώματος. 

 

χαρακτηριστικό 

 

φλεγμονής 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

 

πυκνότητα 

 

πυκνή 

1 

3 
1 

0 
3 

2 
3 

2 

  

αραιή 

2 

9 
2 

0 
4 

5 
4 

3 

 

τύπος 

 

χρόνια 

5 

12 
5 

0 
7 

7 
7 

5 

  

μικτή-οξεία 

6 

0 
6 

0 
8 

0 
8 

0 

 

 

 

Πίνακας 12Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στην επιθηλιακή υπερπλασία σε σχέση με την πυκνότητα και τον τύπο της 

φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώματος.  

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

3-4 0,04 1 0,8360 1,0000 

1-3 0,36 1 0,5460 0,4286 

2-4 1,92 1 0,1654 0,0824 

5-7 4,04 1 0,0444 0,0373 
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Πίνακας 13: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 (n=29) και CIV22 

(n=28) στην επιθηλιακή δυσπλασία ανάλογα με την πυκνότητα και τον τύπο της 

φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώματος. 

 

χαρακτηριστικό φλεγμονής 

κατανομή 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

 

πυκνότητα 

 

πυκνή 

1 

15 
1 

3 
3 

11 
3 

6 

  

αραιή 

2 

9 
2 

2 
4 

5 
4 

6 

 

τύπος 

 

χρόνια 

5 

23 
5 

5 
7 

15 
7 

12 

  

μικτή-οξεία 

6 

1 
6 

0 
8 

1 
8 

0 

 

 

 

Πίνακας 13Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στην επιθηλιακή δυσπλασία σε σχέση με την πυκνότητα και τον τύπο της 

φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώματος.  

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

1-2 0,16 1 0,6879 0,9961 

3-4 0,38 1 0,5390 0,4410 

1-3 0,76 1 0,3825 0,2642 

2-4 1,77 1 0,1837 0,1032 

5-6 0,78 1 0,3775 1,0000 

7-8 0,02 1 0,8831 1,0000 

5-7 3,39 1 0,0656 0,0437 
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Πίνακας 14: Συχνότητες της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και CIV22 στα 

ιστικά διαμερίσματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος ανάλογα με την πυκνότητα 

και τον τύπο της φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώματος. 

 

 

διαμέρισμα 

 

χαρακτηριστικό 

 

κατανομή 

 

LAM89 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

CIV22 

συνεχής 

 

ασυνεχής 

  

πυκνότητα 

 

πυκνή 

1ä 

11 
1ä 

13 
3ä 

13 
3ä 

11 

διάμεσο n=49/48  

αραιή 

2ä 

7 
2ä 

18 
4ä 

8 
4ä 

16 

  

τύπος 

 

χρόνια 

5ä 

15 
5ä 

25 
7ä 

18 
7ä 

21 

 n=45/44  

μικτή-οξεία 

6ä 

2 
6ä 

3 
8ä  

2 
8ä 

3 

  

πυκνότητα 

 

πυκνή 

1ð 

9 
1ð 

16 
3ð 

12 
3ð 

13 

περιχαρά- 

κωσης 

n=41/41  

αραιή 

2ð 

6 
2ð 

10 
4ð 

6 
4ð 

10 

  

τύπος 

 

χρόνια 

5ð 

13 
5ð 

17 
7ð 

15 
7ð 

15 

 n=38/38  

μικτή-οξεία 

6ð 

1 
6ð 

7 
8ð 

1 
8ð 

7 

 

 

 

Πίνακας 14Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής κατά συνέχεια των LAM89 και 

CIV22 στα ιστικά διαμερίσματα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος σε σχέση με την 

πυκνότητα και τον τύπο της φλεγμονώδους διήθησης του υποστρώματος.  

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

1ä-2ä 1,00 1 0,3183 0,2436 

3ä-4ä 1,35 1 0,2445 0,2443 

1ä-3ä 0,08 1 0,7728 0,7732 

2ä-4ä 0,01 1 0,9244 0,7624 

5ä-6ä 0,14 1 0,7036 0,9949 

7ä-8ä 0,05 1 0,8284 1,0000 

5ä-7ä 0,30 1 0,5812 0,4978 

6ä-8ä 0 1 1,0000 1,0000 

1ð-2ð 0,06 1 0,8142 1,0000 

3ð-4ð 0,11 1 0,7351 0,5396 

1ð-3ð 0,33 1 0,5666 0,4094 

2ð-4ð 0 1 1,0000 1,0000 

5ð-6ð 1,43 1 0,2325 0,2157 

7ð-8ð 2,27 1 0,1321 0,1056 

5ð-7ð 0,07 1 0,7958 0,6170 
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6ð-8ð 0 1 1,0000 1,0000 
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Πίνακας 15: Συχνότητες της κατανομής καθ΄ εύρος των LAM89 και CIV22 στους 

μάρτυρες, στην επιθηλιακή υπερπλασία και στην επιθηλιακή δυσπλασία. 

 

διάγνωση 

κατανομή 

LAM89 

όμοια 

 

ανόμοια 

CIV22 

όμοια 

 

ανόμοια 

φυσιολογικός βλεννογόνος 

n=5/5 

0 

3 
0 

2 
0 

3 
0 

2 

επιθηλιακή υπερπλασία 

n=12/11 

1 

3 
1 

9 
3 

5 
3 

6 

επιθηλιακή δυσπλασία 

n=29/26 

2 

7 
2 

22 
4 

10 
4 

16 

 

 

 

Πίνακας 15Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής καθ΄ εύρος των LAM89 και 

CIV22 στους μάρτυρες, στην επιθηλιακή υπερπλασία και στην επιθηλιακή δυσπλασία. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

(0+1)-2 0,22 1 0,6370 0,5048 

0-1 0,67 1 0,4128 0,2801 

0-2 1,20 1 0,2740 0,1380 

1-2 12,00 1 0,7330 0,9972 

(0+3)-4 0,17 1 0,6798 0,5314 

0-3 0,00 1 1,0000 1,0000 

0-4 0,16 1 0,6899 0,6254 

3-4 0,00 1 0,9763 0,7277 

1-3 0,35 1 0,5548 0,4003 

2-4 1,48 1 0,2233 0,1665 



 175 

Πίνακας 16: Συχνότητες της κατανομής καθ΄ εύρος των LAM89 και CIV22 στους 

βαθμούς της επιθηλιακής δυσπλασίας. 

 

βαθμός δυσπλασίας 

 κατανομή 

LAM89 

όμοια 

 

ανόμοια 

CIV22 

όμοια 

 

ανόμοια 

μικρός 

n=16/14 

1 

2 
1 

14 
4 

5 
4 

9 

μέτριος 

n=7/7 

2 

2 
2 

5 
5 

4 
5 

3 

μεγάλος-καρκίνωμα in situ 

n=6/5 

3 

3 
3 

3 
6 

1 
6 

4 

 

 

 

Πίνακας 16Á: Στατιστική αξιολόγηση της κατανομής καθ΄ εύρος των LAM89 και 

CIV22 στους βαθμούς της επιθηλιακής δυσπλασίας. 

 

συγκρινόμενες ομάδες x
2
 df p pf 

1-(2+3) 1,41 1 0,2346 0,1917 

(1+2)-3 1,27 1 0,2599 0,1315 

1-2 0,11 1 0,7355 0,5573 

1-3 1,96 1 0,1943 0,1005 

2-3 0,05 1 0,8259 0,5921 

4-(5+6) 0,01 1 0,9257 1,0000 

(4+5)-6 0,19 1 0,6652 0,6169 

4-5 0,22 1 0,6400 0,3972 

4-6 0,01 1 0,9259 0,6311 

5-6 0,48 1 0,4884 0,2929 

1-4 1,14 1 0,2859 0,2040 

2-5 0,29 1 0,5892 0,3473 

3-6 0,16 1 0,6888 0,5455 
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ΙΙΙ .  ΕΙΚΟΝΕΣ  
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Εικ. 1. Συνεχής κατανομή CIV22 στο όριο επιθηλίου-μεσεγχύματος και γύρω από τα 

αγγεία φυσιολογικού βλεννογόνου. Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική 

μεγέθυνση x63. 

 

Εικ. 2. Τμηματική (ασυνεχής) κατανομή LAM89 σε επιθηλιακή δυσπλασία μέτριου 

βαθμού. Διακρίνονται περιοχές ασυνέχειας (βέλη). Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-

αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x130 
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Εικ. 3. Βλάστες ακανθοκυτταρικού καρκινώματος μέτριας διαφοροποίησης δεν 

περιβάλλονται από LAM89 (ασυνεχής-σχεδόν ανύπαρκτη κατανομή). Ανοσοϋπεροξει-

δάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x220. 

 

Εικ. 4. Ανομοιόμορφου πάχους κατανομή CIV22 σε επιθηλιακή δυσπλασία μικρού 

βαθμού. Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x130. 
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Εικ. 5. Συνεχής κατανομή CIV22 γύρω από αγγεία, περιφερικά νεύρα και γραμμωτές 

μυϊκές ίνες. Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x130. 

 

Εικ. 6. Συνεχής κατανομή LAM89 σε επιθηλιακή υπερπλασία (υπερκεράτωση). 

Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x63. 
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Εικ. 7. Συνεχής κατανομή LAM89 σε επιθηλιακή δυσπλασία μεγάλου βαθμού. 

Διακρίνονται εστιακές ασυνέχειες (βέλη). Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, 

αρχική μεγέθυνση x130. 

 

Εικ. 8. Συνεχής κατανομή LAM89 γύρω από βλάστες ακανθοκυτταρικού καρκινώματος 

μέτριας διαφοροποίησης. Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση 

x220. 

 



 182 

Εικ. 9. Συνεχής κατανομή CIV22 σε επιθηλιακή υπερπλασία (υπερκεράτωση). 

Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x63. 

 

 

Εικ. 10. Ασυνεχής (τμηματική) κατανομή CIV22 σε καρκίνωμα in situ. Διακρίνονται 

περιοχές ασυνέχειας (βέλη). Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική 

μεγέθυνση x130. 
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Εικ. 11. Ασυνεχής (σχεδόν απούσα) κατανομή CIV22 γύρω από τις βλάστες ακανθο-

κυτταρικού καρκινώματος χαμηλής διαφοροποίησης. Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-

αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x220. 

 

Εικ. 12. Διαφορική κατανομή CIV22 στα ιστικά διαμερίσματα ενός ακανθοκυτταρικού 

καρκινώματος μέτριας διαφοροποίησης. Συνεχής κατανομή στο επιφανειακό (1) και στο 

διάμεσο (2) διαμέρισμα, και σχεδόν ανύπαρκτη κατανομή στο διηθητικό διαμέρισμα 

(3). Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχικές μεγεθύνσεις x130, x130, x220. 
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Εικ. 13. Συνεχής κατανομή CIV22 στην περιφέρεια ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. 

Διακρίνεται η πυκνή, διάχυτη φλεγμονώδης διήθηση του χορίου. Ανοσοϋπεροξειδάση 

ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x63. 

 

Εικ. 14. «Ψυκτροειδής» κατανομή LAM89 σε επιθηλιακή υπερπλασία. Ανοσοϋπεροξει-

δάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x220. 
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Εικ. 15. Ασθενής κυτοπλασματική αντίδραση LAM89 στο επιθήλιο από την περιφέρεια 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (βέλη). Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, 

αρχική μεγέθυνση x220. 

 

Εικ. 16. Γραμμικές εναποθέσεις CIV22 στο χόριο επιθηλιακής υπερπλασίας (βέλη). 

Ανοσοϋπεροξειδάση ABC-αιματοξυλίνη, αρχική μεγέθυνση x130. 

 

 

 


