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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η πρόσφατη αναγνώριση της παρουσίας στο αδαμαντινοβλάστω-

μα μεταλλάξεων στο σηματοδοτικό μονοπάτι της MAPK, στο 

γονίδιο BRAF (BRAFV600E) δημιουργεί την προοπτική μη-

χειρουργικής αντιμετώπισης του όγκου. Αυτή η δυνατότητα είναι 

πολύ σημαντική, γιατί αφενός το αδαμαντινοβλάστωμα εμφανίζει 

απρόβλεπτη και επιθετική βιολογική συμπεριφορά, με συχνές 

υποτροπές που μπορεί να οδηγήσουν σε ακρωτηριαστικές 

επεμβάσεις και να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του 

ασθενούς, και αφετέρου φαρμακευτικές ουσίες με δράση αναστο-

λέων BRAF χρησιμοποιούνται ήδη στην κλινική πράξη για την 

αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων που έχουν την μετάλλαξη 

BRAFV600E, ιδιαίτερα του μελανώματος και του καρκίνου του 

πεπτικού.  

Οι αναστολείς BRAF παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα στα 

κακοήθη νεοπλάσματα όπου έχουν χρησιμοποιηθεί, συχνά όμως 

οι όγκοι αναπτύσσουν αντοχή στη δράση τους. Η υπερκέραση της 

αντοχής αποτελεί αντικείμενο ερευνητικής διερεύνησης και 

πολλές μελέτες δείχνουν πως η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων 

BRAF με ουσίες που στοχεύουν άλλα σημαντικά σηματοδοτικά 

μονοπάτια ή κρίσιμα μόρια στην ογκογένεση μπορεί να αποτελέ-

σει το κλειδί γα την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

αναστολέων. Μελέτες σε κυτταροκαλλιέργειες και πειραματόζωα 

έχουν δείξει πως η ταυτόχρονη στόχευση της BRAF και της 

πρωτεΐνης MDM2 μπορεί να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

από τη μονοθεραπεία με αναστολέα BRAF, και βρίσκονται υπό 

εξέλιξη σχετικές κλινικές δοκιμές, κυρίως στο μελάνωμα. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν παρασκευαστεί μόρια που διαταράσσουν 
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άμεσα την αλληλεπίδραση p53-MDM2 ή διεγείρουν αυτοαντιδ-

ρώντα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα εναντίον κυττάρων που 

υπερεκφράζουν την MDM2, καθώς αυτές οι παρεμβάσεις θα 

μπορούσαν να αποκαταστήσουν την ογκοκατασταλτική λειτουργία 

της p53, ιδιαίτερα συνεκτιμώντας πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα 

που δείχνουν πως στο αδαμαντινοβλάστωμα δεν υπάρχουν 

μεταλλάξεις στο p53, το οποίο παρουσιάζει, ωστόσο, σοβαρή 

καταστολή. 

Η πιθανότητα κλινικής εφαρμογής αναστολέων BRAF στην 

αντιμετώπιση του αδαμαντινοβλαστώματος αναθερμαίνει και τη 

συζήτηση αναφορικά με την παρουσία της MDM2 στο αδαμαντι-

νοβλάστωμα που αν και έχει μελετηθεί τα αποτελέσματα είναι 

αμφίβολα ή αντικρουόμενα. Μελέτες δείχνουν έκφραση ή 

«υπερέκφραση» της MDM2, χωρίς να έχουν διερευνηθεί οι 

μηχανισμοί που την προκαλούν.  

Η υπερέκφραση μπορεί να οφείλεται είτε σε γονιδιακές μεταβολές 

στο MDM2, κυρίως γονιδιακή ενίσχυση, είτε σε διαταραχές σε 

άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια που εμπλέκονται στη ρύθμιση της 

MDM2, όπως το σηματοδοτικό μονοπάτι TGF-β/Smad. Ως προς το 

τελευταίο ενδεχόμενο, αν και σε προηγούμενη μελέτη διαπιστώ-

θηκε πως στο αδαμαντινοβλάστωμα υπάρχει μειωμένη ανοσοϊσ-

τοχημική έκφραση μορίων του μονοπατιού TGF-β/Smad, συγκριτι-

κά με τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο, τα ευρήματα δεν 

έχουν συσχετιστεί με την έκφραση της MDM2.  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η ανοσοϊστοχη-

μική μελέτη της έκφρασης της MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα, 

συγκριτικά με τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο που θεωρείται 

αμάρτωμα και το αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα, και η συσχέτι-
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σή της με την ανοσοϊστοχημική έκφραση της p53, μορίων του 

σηματοδοτικού μονοπατιού TGB-β/Smad και την γονιδιακή 

ενίσχυση του MDM2. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιη-

θούν στις μελέτες αντιμετώπισης του αδαμαντινοβλαστώματος με 

αναστολείς BRAF που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.  

Στο Γενικό Μέρος της μελέτης ανασκοπούνται βασικές γνώσεις 

σχετικά με το αδαμαντινοβλάστωμα και τους άλλους οδοντογενείς 

όγκους που περιελήφθησαν στη μελέτη (αδενοματοειδής οδοντο-

γενής όγκος, πρωτοπαθές ενδοοστικό ακανθοκυτταρικό καρκίνω-

μα, αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα), καθώς και για την πρωτεΐνη 

MDM2, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία της στο αδαμαντι-

νοβλάστωμα. Με βάση τα κύρια σημεία της ανασκόπησης 

τεκμηριώνεται ο Σκοπός της μελέτης. Στο Ειδικό Μέρος περιγρά-

φονται το Υλικό που χρησιμοποιήθηκε και οι Μέθοδοι που 

εφαρμόστηκαν, παρουσιάζονται τα Αποτελέσματα και γίνεται η 

Συζήτηση των ευρημάτων.  
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Επιθηλιακοί οδοντογενείς όγκοι 

Αδαμαντινοβλάστωμα  

Το αδαμαντινοβλάστωμα (ICD-O code 9310/0) είναι σπάνιος, 

καλοήθης επιθηλιακός οδοντογενής όγκος των γνάθων που 

μοιάζει φαινοτυπικά με το επιθήλιο του οδοντικού σπέρματος 

(«όργανο της αδαμαντίνης») στο στάδιο του κυπέλου/κώδωνα (1, 

2). Κατατάσσεται στους επιθηλιακούς οδοντογενείς όγκους, χωρίς 

ενεργοποίηση του μεσεγχύματος (2). Χαρακτηρίζεται από αργή 

ανάπτυξη, τοπικά επιθετική βιολογική συμπεριφορά, και συχνές 

υποτροπές ακόμη και δεκαετίες μετά από την αρχική αντιμετώπι-

ση (1, 3, 4).  

Θεωρείται ο κυριότερος οδοντογενής όγκος (2) και αντιπροσωπεύ-

ει περίπου 3,8% του συνόλου των όγκων της περιοχής κεφαλής 

τραχήλου, και 40-50% του συνόλου των οδοντογενών όγκων (5, 6). 

Η ετήσια επίπτωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υπολογιστεί σε 

1 περίπτωση ανά 2.000.000 πληθυσμού (7). Η σχετική συχνότητα 

του είναι ίση με αυτή όλων των άλλων οδοντογενών όγκων, 

εξαιρουμένων των οδοντωμάτων (2). Στις ΗΠΑ και τον Καναδά 

αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα οδοντογενή όγκο μετά το 

οδόντωμα, ενώ στην Κίνα, τη Σρι Λάνκα και την Αφρική τον πρώτο 

(3, 6). Στην Ελλάδα, ήταν τρίτος σε συχνότητα μεταξύ 652 περιπ-

τώσεων οδοντογενών όγκων, μετά τον κερατινοκυστικό οδοντογε-

νή όγκο και το οδόντωμα, με συχνότητα 16,1% (8).  

Έχει μικρή προτίμηση στους άνδρες, και οι ασθενείς κατά το χρόνο 

της διάγνωσης βρίσκονται συνήθως στην 2η, 3η ή 4η δεκαετία της 

ζωής, με συχνότερη την 3η (5). Αναπτύσσεται συχνότερα στην κάτω 

γνάθο, σε αναλογία 4:1 ως προς την άνω γνάθο, ιδιαίτερα στις 
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οπίσθιες περιοχές (3, 4). Πρωτοπαθή αδαμαντινοβλαστώματα 

εκτός των γνάθων έχουν περιγραφεί πολύ σπάνια στη ρινική 

κοιλότητα και τους παραρρίνιους κόλπους (9). 

Οι κλινικές εκδηλώσεις του αδαμαντινοβλαστώματος ποικίλουν, 

κυρίως σε σχέση με το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου (2, 10). 

Μικρές βλάβες γίνονται συνήθως αντιληπτές ως τυχαίο ακτινογ-

ραφικό εύρημα και μπορεί να σχετίζονται με έγκλειστα δόντια ή να 

μοιάζουν με οδοντογενείς κύστεις των γνάθων (2, 3). Μεγάλες 

βλάβες εκδηλώνονται ως κεντρικές χωροκατακτητικές εξεργασίες 

με διόγκωση των γνάθων, ασυμμετρία του προσώπου, μετατόπιση 

δοντιών, ανωμαλίες σύγκλεισης και παθολογικά κατάγματα (2-4). 

Νευρολογικά ενοχλήματα, όπως πόνος και υπαισθησία ή παραισ-

θησία, δεν είναι συχνά, αλλά όταν υπάρχουν και συνδυάζονται με 

ταχεία μεγέθυνση της διόγκωσης είναι συνήθως ενδεικτικά της 

παρουσίας κακοήθους αδαμαντινοβλαστώματος (2, 3). 

Ακτινογραφικά, πρόκειται για οστεολυτική εξεργασία, συνήθως με 

ανώμαλα όρια και ποικίλα, κατά περίπτωση, επιμέρους χαρακτη-

ριστικά (3, 10). Στην αξονική τομογραφία απεικονίζεται η κατασ-

τροφή των φλοιωδών πετάλων και η επέκταση στους μαλακούς 

ιστούς, για την οποία δίνει ακριβείς πληροφορίες η μαγνητική 

τομογραφία (3). Τα απεικονιστικά ευρήματα είναι ενδεικτικά, αλλά 

όχι διαγνωστικά του αδαμαντινοβλαστώματος.  

Με βάση την κλινική, ακτινογραφική και ιστοπαθολογική εικόνα 

διακρίνονται τρεις τύποι αδαμαντινοβλαστώματος που έχουν 

διαφορές στη βιολογική συμπεριφορά, την πρόγνωση και την 

αντιμετώπιση (2, 10):  

 Κοινό αδαμαντινοβλάστωμα, συμπαγές ή πολυκυστικό 

(conventional solid/multicystic ameloblastoma) που αντιπρο-



14 

 
σωπεύει περίπου το 90% του συνόλου των αδαμαντινοβλασ-

τωμάτων. 

 Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα (unicystic ameloblastoma) 

που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνόλου των αδα-

μαντινοβλαστωμάτων. 

 Έξω-οστικό ή περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα 

(extraosseous/peripheral ameloblastoma) που αντιπροσωπεύει 

λιγότερο από 1% του συνόλου των αδαμαντινοβλαστωμάτων. 

Στην ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World 

Health Organization, WHO) (1) περιλαμβάνεται ως χωριστός τύπος 

το δεσμοπλαστικό αδαμαντινοβλάστωμα (desmoplastic 

ameloblastoma) που άλλοι συγγραφείς θεωρούν ιστολογικό 

υπότυπο του συμπαγούς αδαμαντινοβλαστώματος (2, 10).  

Η προέλευση του αδαμαντινοβλαστώματος συνδέεται με τα 

επιθηλιακά υπολείμματα του οδοντικού οργάνου, τα υπολείμματα 

του ελύτρου του Hertwig, γνωστά ως υπολείμματα ή λείψανα του 

Malassez που βρίσκονται στο περιρρίζιο, το επιθήλιο οδοντογενών 

κύστεων, ιδιαίτερα των οδοντοφόρων, το καλυπτικό επιθήλιο των 

ούλων, ή ετερότοπο επιθήλιο που εγκλωβίζεται στα οστά των 

γνάθων (2, 3, 10).  

Τύποι  

Κοινό αδαμαντινοβλάστωμα 

Το κοινό συμπαγές ή πολυκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα αντιπρο-

σωπεύει περίπου το 10% του συνόλου των οδοντογενών όγκων 

των γνάθων (2). Αναπτύσσεται, συνήθως, σε άτομα μεταξύ της 3ης 
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και 5ης δεκαετίας της ζωής, είναι πολύ σπάνιο στα παιδιά, και δεν 

έχει προτίμηση φύλου (2). Περίπου το 80-85% των περιπτώσεων 

εμφανίζεται στην κάτω γνάθο, συχνά στις οπίσθιες περιοχές, ενώ 

ανάλογη προτίμηση για τις οπίσθιες περιοχές παρουσιάζουν και οι 

όγκοι της άνω γνάθου (2). Εξελίσσεται αργά, αλλά είναι τοπικά 

επιθετικό καθώς αναπτύσσεται διαμέσου των μυελικών χώρων, 

ενώ μπορεί να διηθεί και το φλοιώδες οστό, επεκτεινόμενο στους 

παρακείμενους μαλακούς ιστούς (2, 10). Στην άνω γνάθο μπορεί 

να καταλάβει το ιγμόρειο και όταν αναπτύσσεται στις οπίσθιες 

περιοχές μπορεί να επεκταθεί ενδοκρανιακά καταστρέφοντας 

ζωτικές ανατομικές δομές, ακόμα και να αποτελέσει αιτία θανάτου 

του ασθενούς (3, 11).  

Ακτινογραφικά (Εικ. 1), απεικονίζεται ως μονόχωρη ή πολύχωρη 

ακτινοδιαυγαστική βλάβη με σαφή ή ασαφή όρια που στην τυπική 

της μορφή δίνει την εικόνα «φυσαλίδων σαπουνιού» ή «κερήθρας 

μελισσιού» (2, 3). Ωστόσο, μπορεί να απεικονίζεται και ως 

μονόχωρη σαφώς περιγεγραμμένη ακτινοδιαύγαση που μοιάζει με 

οδοντογενή κύστη, όπως οδοντοφόρο, ακρορριζική ή πλάγια 

περιρριζική (12-14). Μπορεί να συνυπάρχουν διάταση ή και 

διάβρωση του φλοιώδους οστού, μετατόπιση παρακείμενου 

εγκλείστου δοντιού και απορρόφηση ριζών (3). Λόγο της ικανότη-

τας διήθησης των μυελικών χώρων, τα ακτινογραφικά όρια της 

βλάβης στο σπογγώδες οστό δεν συμπίπτουν με τα πραγματικά, σε 

αντίθεση με ότι συμβαίνει στο συμπαγές οστό (10).  

Η «κλασσική» ιστολογική εικόνα του κοινού αδαμαντινοβλαστώ-

ματος (2, 10) χαρακτηρίζεται από την παρουσία βλαστών επιθηλι-

ακών κυττάρων με τη μορφή συμπαγών νησίδων, αναστομούμε-

νων δοκίδων ή χορδών (Εικ. 2Α και 2Β), οι οποίες κεντρικά 

μοιάζουν με το αστεροειδές δίκτυο του οδοντικού οργάνου, ενώ 
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περιφερικά περιβάλλονται από κύτταρα υψηλά κυλινδρικά, με 

ανάστροφα πολωμένους πυρήνες και υποεπιθηλιακά κενοτόπια 

που μοιάζουν με προαδαμαντινοβλάστες (Εικ. 2Γ). Ο συνδετικός 

ιστός του υποστρώματος είναι ινώδης, χωρίς στοιχεία ενεργοποίη-

σης. Διακρίνονται έξι ιστολογικοί υπότυποι: θυλακιώδης, δικτυω-

τός, ακανθωτός, κοκκιοκυτταρικός, βασικοκυτταρικός και δεσμοπ-

λαστικός (2, 10). Στον ίδιο όγκο μπορεί να συνυπάρχουν διαφορε-

τικοί υπότυποι, οπότε χαρακτηρίζεται με βάση τον επικρατούντα 

(3). Γενικά, οι ιστολογικοί υπότυποι δεν σχετίζονται με διαφορετι-

κή βιολογική συμπεριφορά, με εξαίρεση τον δεσμοπλαστικό (10).  

 

Εικ. 1. Ακτινογραφική εικόνα κοινού αδαμαντινοβλαστώματος με 

τη μορφή πολύχωρης διαυγαστικής βλάβης που δίνει την εικόνα 

«φυσαλίδων σαπουνιού». 
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Α x40 

Β x200 
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Εικ. 2. Κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά κοινού αδαμαντινοβλασ-

τώματος. (Α-Β) Συμπαγείς βλάστες επιθηλιακών κυττάρων που (Γ) 

κεντρικά μοιάζουν με το αστεροειδές δίκτυο του οδοντικού 

οργάνου, ενώ περιφερικά παρουσιάζουν κύτταρα υψηλά κυλινδρι-

κά, με ανάστροφα πολωμένους πυρήνες και υποεπιθηλιακά 

κενοτόπια που μοιάζουν με προαδαμαντινοβλάστες. Χρώση 

αιματοξυλίνης-ηωσίνης. 

  

Γ x400 
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Ο θυλακιώδης υπότυπος που είναι και συχνότερος αποτελείται 

από τυπικές συμπαγείς βλάστες που μπορεί να εμφανίζουν 

κεντρικά κυστική εκφύλιση (Εικ. 3Α), και το ποσοστό υποτροπής 

είναι 29,5%. Ο δικτυωτός υπότυπος εμφανίζει μακριές, αναστω-

μούμενες χορδές κυττάρων αποτελούμενων από δύο στιβάδες 

κυττάρων με μορφολογικά χαρακτηριστικά ανάλογα των βασικών 

κυττάρων του θυλακιώδους αδαμαντινοβλαστώματος, αλλά 

απουσιάζει το στοιχείο του αστεροειδούς δικτύου, ενώ ο συνδετι-

κός ιστός του υποστρώματος είναι χαλαρός και αγγειοβριθής (Εικ. 

3Β). Στον ακανθωτό υπότυπο τα κύτταρα των κεντρικών περιοχών 

παρουσιάζουν σε μεγάλη έκταση πλακώδη μεταπλασία και μπορεί 

να σχηματίζονται σφαίρες κερατίνης, οπότε μοιάζουν με ακανθο-

κυτταρικό καρκίνωμα ή ακανθωτό οδοντογενή όγκος (Εικ. 3Γ). Το 

ποσοστό υποτροπής υπολογίζεται σε 4,5%. Στον κοκκιοκυτταρικό 

υπότυπο αναγνωρίζονται κύτταρα με ηωσινόφιλα κοκκία θετικά σε 

χρώση υπεριωδικού οξέως-Schiff (PAS+) (Εικ. 3Δ). Στον βασικοκυτ-

ταρικό υπότυπο τα κύτταρα είναι μικρά με πυκνοχρωματικό 

πυρήνα και ελάχιστο κυτταρόπλασμα, και μοιάζουν με τα κύτταρα 

του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (Εικ. 3Ε).  

Το δεσμοπλαστικό αδαμαντινοβλάστωμα θεωρείται σπάνιο, αν και 

σε κάποιες σειρές αποτελεί το 4-13% του συνόλου των αδαμαντι-

νοβλαστωμάτων (3, 10). Λόγω της συχνότητας και της ιδιαίτερης 

βιολογικής συμπεριφοράς του σε μερικές μελέτες αντιμετωπίζεται 

ως χωριστός τύπος αδαμαντινοβλαστώματος (3, 15). Παρουσιάζει 

προτίμηση για τη μέση ηλικία, και για την περιοχή προσθίων-

προγομφίων και των δύο γνάθων, προκαλεί δε περίπου στο 25% 

των περιπτώσεων μετακίνηση δοντιών και απορρόφηση ριζών (3, 

15). Μικροσκοπικά, αποτελείται από μικρά επιθηλιακά νησίδια το 

σχήμα των οποίων μοιάζει με «περίγραμμα ζώων» (“animal-like”), 

τα περιφερικά κύτταρα είναι συχνά κυβοειδή με πυκνοχρωματικο-
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ύς πυρήνες, και το υπόστρωμα αποτελείται από πυκνό, κολλαγο-

νοποιημένο και κυτταροπενή συνδετικό ιστό (2). Βιολογικά 

χαρακτηρίζεται από επιθετική συμπεριφορά με διήθηση των 

μυελικών χώρων, και συνήθως απαιτείται εκτεταμένη en block 

αφαίρεση.  

  



21 

 

 

 

Α x40 

Β x40 
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Γ x40 

Δ x400 
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Εικ. 3. Κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά υπότυπων κοινού 

αδαμαντινοβλαστώματος. (Α) Θυλακιώδης υπότυπος με κεντρική 

κυστική εκφύλιση. (Β) Δικτυωτός υπότυπος με μακριές, αναστωμο-

ύμενες χορδές (Γ) Ακανθωτός υπότυπος με πλακώδη μεταπλασία. 

(Δ) Κοκκιοκυτταρικός υπότυπος με κύτταρα με ηωσινόφιλα κοκκία. 

(Ε) Βασικοκυτταρικός υπότυπος με βασικοειδή κύτταρα. Χρώση 

αιματοξυλίνης-ηωσίνης. 

Ε x400 
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Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα 

Το μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα εκδηλώνεται ως κυστική 

βλάβη με κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά οδοντογενούς 

κύστη (2, 10, 16, 17). Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 16 έτη, 

όταν η βλάβη αναπτύσσεται σε σχέση με έγκλειστο δόντι, ή τα 35 

έτη όταν δεν υπάρχει έγκλειστος (2). Δεν υπάρχει αξιόλογη 

προτίμηση φύλου (2, 16).  

Ακτινογραφικά (Εικ. 4), απεικονίζεται ως μονόχωρη βλάβη, συχνά 

σε σχέση με έγκλειστο δόντι για αυτό και μοιάζει με οδοντοφόρο 

κύστη (3, 10, 16).  

 

 

Εικ. 4. Ακτινογραφική εικόνα μονοκυστικού αδαμαντινοβλαστώμα-

τος με τη μορφή μονόχωρης ακτινοδιαυγαστικής βλάβης σε σχέση 

με έγκλειστο #47. 
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Μικροσκοπικά, το αδαμαντινοβλαστικό επιθήλιο μπορεί να 

αναπτύσσεται στο τοίχωμα της κυστικής κοιλότητας, οπότε το 

αδαμαντινοβλάστωμα χαρακτηρίζεται ως τοιχωματικό (mural), να 

προβάλει στην κυστική κοιλότητα ή αυλό, οπότε αναφέρεται ως 

ενδοαυλικό (intraluminal), ή να διηθεί το ινώδες τοίχωμα, οπότε 

περιγράφεται ως ενδοτοιχωματικό (intramural) (Εικ. 5) (2, 10, 17).  

Παθογενετικά, δεν είναι σαφές σε όλες τις περιπτώσεις αν 

αναπτύσσεται de novo, αν αποτελεί αδαμαντινοβλαστική εκτροπή 

του επενδυτικού επιθηλίου οδοντογενούς κύστης, ή αν προκύπτει 

από κυστική εκφύλιση κοινού αδαμαντινοβλαστώματος με 

σύντηξη πολλών νησίδων (16-18).  

Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική εκτομή, ριζική και συντηρη-

τική. Αν και θεωρείται πως έχει καλύτερη βιολογική συμπεριφορά 

από τους άλλους τύπους μπορεί να υποτροπιάσει, ιδιαίτερα ο 

τοιχωματικός υπότυπος σε ατελή εξαίρεση (19). Το ποσοστό 

υποτροπής όλων των υπότυπων είναι 6,7-35,7%, με μέσο χρόνο τα 

7 έτη (2, 10). 

 

Εικ. 5. Κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά κυστικού αδαμαντινοβ-

λαστώματος, τοιχωματικού τύπου. Η κυστική κοιλότητα (Α) 

επενδύεται από επιθήλιο με χαρακτηριστικά αδαμαντινοβλαστώ-

ματος που προβάλει ενδοαυλικά. (Β) Ο συνδετικός ιστός του 

τοιχώματος διηθείται από επιθηλιακές νησίδες θυλακιώδους 

τύπου αδαμαντινοβλαστώματος. Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. 
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Β x400 

Α x200 
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Έξω-οστικό ή περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα 

Το έξω-οστικό ή περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα (περιφερικό 

αδαμαντινοβλάστωμα) αναπτύσσεται στους μαλακούς ιστούς των 

ούλων ή της φατνιακής ακρολοφίας και δεν επεκτείνεται στο 

υποκείμενο οστό (2, 10). Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 52,1 

χρόνια, υπάρχει υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών σε 

αναλογία 1,9:1, και προτίμηση για την κάτω γνάθο σε αναλογία 

1:2,6, με συνηθέστερη την περιοχή των προγομφίων (32,6%).  

Εκδηλώνεται ως εξωφυτικός όγκος και μοιάζει με περιφερικό όγκο 

των ούλων.  

Ακτινογραφικά διαπιστώνεται έλλειψη εμπλοκής του οστού και 

επιφανειακή απορρόφηση («saucerization»).  

Η ιστολογική εικόνα είναι παρόμοια με του κοινού αδαμαντινοβ-

λαστώματος, και συχνά εμφανίζει χαρακτήρες του ακανθωτού 

υπότυπου.  

Η προέλευσή του αποδίδεται σε υπολείμματα της οδοντικής 

ταινίας («αδένες του Serres») η σε πολυδύναμα κύτταρα της 

βασικής στιβάδας του καλυπτικού επιθηλίου ή των ελασσόνων 

σιελογόνων αδένων.  

Αντιμετωπίζεται με συντηρητική εκτομή. Το ποσοστό υποτροπής 

είναι 9%, η πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής σπάνια, αλλά έχουν 

αναφερθεί μεταστάσεις. 
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Θεραπεία και πρόγνωση  

Αν και είναι καλοήθης όγκος με αργή αυξητική τάση, το αδαμαντι-

νοβλάστωμα χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτη και επιθετική 

βιολογική συμπεριφορά με έντονη διηθητική ανάπτυξη και υψηλή 

συχνότητα υποτροπών (3). Η πρόγνωση εξαρτάται από την ηλικία 

του ασθενούς, το μέγεθος, την έκταση και την εντόπιση της 

βλάβης, και τον κλινικοακτινογραφικό τύπο (3). Έχει αναφερθεί 

πως η πυρηνική ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού 

mTOR αυξάνει κατά 6.4 φορές την πιθανότητα υποτροπής του 

αδαμαντινοβλαστώματος (20).  

Πολλές φορές η βλάβη παίρνει μεγάλες διαστάσεις λόγω της 

απουσίας σημείων και συμπτωμάτων, όσο και της σπανιότητάς 

του, που προκαλούν καθυστέρηση της διάγνωσης. Η επέκταση της 

βλάβης προς ζωτικές ανατομικές περιοχές, όπως η αεροφόρος 

οδός και η βάση του κρανίου, και οι συχνές υποτροπές μπορεί να 

προκαλέσουν μέχρι και θάνατο του ασθενούς (3).  

Καθοριστικός παράγοντας για την εμφάνιση υποτροπών είναι η 

επάρκεια της θεραπευτικής αντιμετώπισης, και πολλές φορές δεν 

είναι εύκολο να αποφασιστεί αν είναι καλλίτερη για τον ασθενή η 

ριζική αφαίρεση που θα προκαλέσει αυξημένη νοσηρότητα ή η 

περιορισμένη αφαίρεση που θα αυξήσει τον κίνδυνο υποτροπών 

(3). Το κοινό αδαμαντινοβλάστωμα παρουσιάζει το υψηλότερο 

ποσοστό υποτροπών που μπορεί να φτάσει το 90% μετά από 

συντηρητική αφαίρεση, όπως εκπυρήνιση ή απόξεση (3). Τα 

αδαμαντινοβλαστώματα της άνω γνάθου παρουσιάζουν, επίσης, 

υψηλή συχνότητα υποτροπών λόγω της αδυναμίας ριζικής εκτομής 

που επιβάλει η εγγύτητα προς ζωτικές ανατομικές δομές ή η 

έκταση της βλάβης (3). Οι υποτροπές μπορεί να εμφανιστούν 
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δεκαετίες μετά την αρχική αφαίρεση, για αυτό επιβάλλεται η 

ισόβια παρακολούθηση των ασθενών.  

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των διάφορων θεραπευτικών 

μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί στην αντιμετώπιση του αδαμαν-

τινοβλαστώματος δεν είναι εύκολη, καθώς (α) δεν υπάρχει 

σύστημα σταδιοποίησης του όγκου, (β) δεν υπάρχουν προοπτικές 

μελέτες με παρακολούθηση και (γ) ο όγκος μπορεί να υποτροπιά-

σει δεκαετίες μετά την αρχική αντιμετώπιση (3).  

Θεωρείται απαραίτητη η ευρεία χειρουργική εκτομή με άμεση 

αποκατάσταση, με όρια αφαίρεσης 1-2 εκ. πέρα από τα ακτινογ-

ραφικά όρια, ανάλογα με τον τύπο του όγκου, καθώς μικροσκοπι-

κά η διήθηση μπορεί να εκτείνεται 0,2-0,8 εκ. πέρα από τα 

ακτινογραφικά όρια (3). Οι επεμβάσεις είναι κατά κανόνα ακρω-

τηριαστικές και συνοδεύονται από αυξημένη νοσηρότητα, 

συνεπώς η δυνατότητα αντιμετώπισης του αδαμαντινοβλαστώμα-

τος με μη-επεμβατικές μεθόδους θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για 

τους ασθενείς.  

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας είναι 

περιορισμένος (3). Σε πρόσφατη μελέτη σε σκύλους αναφέρθηκε 

θετική ανταπόκριση αδαμαντινοβλαστωμάτων στην ενδοβλαβική 

έγχυση βλεομυκίνης, με εξάλειψη της βλάβης σε 6 από 7 περιπτώ-

σεις, και περιορισμό της κατά 25% σε μία περίπτωση όπου 

χορηγήθηκε παρηγορητικά (21).  
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Μοριακή βιολογία 

Ο πιθανός ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού της ενεργοποι-

ούμενης από μιτογόνα κινάσης (mitogen-activated protein kinase, 

MAPK) στην παθογένεση του αδαμαντινοβλαστώματος είχε 

υποτεθεί από το 1993, όταν διαπιστώθηκε πως διαγονιδιακά 

ποντίκια που εξέφραζαν το v-Ha-Ras μέσω του προαγωγού της Z-

σφαιρίνης ανέπτυσσαν συχνά οδοντογενείς όγκους που έμοιαζαν 

με αδαμαντινοβλαστώματα (22). Επίσης, σε καλλιέργειες κυττά-

ρων αδαμαντινοβλαστώματος είχε παρατηρηθεί ενεργοποίηση της 

MAPK μετά από επίδραση του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α 

(TNF-α) (23, 24) ή των ινοβλαστικών αυξητικών παραγόντων 7 και 

10 (Fibroblast Growth Factor, FGF7, FGF10) (25).  

Το 2014 τρεις ομάδες ερευνητών (26-28) κατέγραψαν με τη 

μέθοδο αλληλούχισης του DNA (DNA sequencing) τις μεταλλάξεις 

σε αδαμαντινοβλαστώματα, και διαπίστωσαν τη συχνή παρουσία 

ενεργοποιών σωματικών μεταλλάξεων στο σηματοδοτικό μονοπά-

τι MAPK, το οποίο επηρεάζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη 

διαφοροποίηση, τη μετανάστευση και την επιβίωση. Οι μεταλλά-

ξεις εντοπίζονται συχνότερα στο γονίδιο BRAF (v-raf murine 

sarcoma viral oncogene B1, Β1 ομόλογο του ιικού ογκογονιδίου v-

raf του σαρκώματος μυός). Συχνότερη είναι η μετάλλαξη BRAFV600E 

που προέρχονται από σημειακή μετάλλαξη του DNA (1799TΑ) 

λόγω αντικατάστασης βαλίνης από γλουταμικό οξύ στο αμινοξύ 

600 (V600E) που αντιπροσωπεύει περίπου το 90% του συνόλου 

των BRAF μεταλλάξεων και έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 

του BRAF (29, 30).  

Η πρωτεΐνη BRAF είναι μια σερίνη/θρεονίνη πρωτεΐνη κινάση της 

οικογένειας RAF, τα μέλη της οποίας συμμετέχουν στο μονοπάτι 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_af0x6vMAhVBuxQKHYaeDtIQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMitogen-activated_protein_kinase&usg=AFQjCNEMgtBZjqwc1_MtsKmioxw-G9Uj0g
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RAS/RAF/MEK/ERK (MEK: mitogen-activated protein kinase, ERK: 

extracellular signal-regulated kinase) (31). Το μονοπάτι 

RAS/RAF/MEK/ERK ανταποκρίνεται συνήθως σε αυξητικούς 

παράγοντες και κυτοκίνες (Σχ. 1), και η παρεκκλίνουσα σηματοδό-

τησή του, για παράδειγμα μέσω συνεχώς ενεργοποιημένων 

κινασών, μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της κυτταρικής 

αύξησης, και σε νεοπλασματικά κύτταρα σε επαγωγή της διήθησης 

και μετάστασης (32). Η οικογένειας RAF περιλαμβάνει, επίσης, τις 

ARAF (v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog) και 

CRAF (v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1), ωστόσο, 

η BRAF εμφανίζει καλύτερη σύνδεση με τη RAS και έχει την 

υψηλότερη φωσφορυλιωτική δραστηριότητα (30, 32). Η μετάλλα-

ξη BRAFV600E παρουσιάζει υψηλή συχνότητα σε αρκετές μορφές 

καρκίνου, ενώ έχουν επιπλέον αναφερθεί γονιδιακή ενίσχυση και 

παραλλαγές της πρωτεΐνης με ανώμαλο μάτισμα που μπορεί να 

προκαλέσουν παρεκκλίνουσα σηματοδότηση (31).  
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Σχ. 1: Το σηματοδοτικό μονοπάτι MAPK. Η ενεργοποίηση της RAS 

GTPase προάγει τη δραστηριότητα κινάσης από τις RAF σερί-

νη/θρεονίνη κινάσες ARAF, BRAF και CRAF, και την επακόλουθη 

φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση των MEK1/2 και ERK1/2 

κινασών. Η ERK μετακινείται στον πυρήνα όπου διεγείρει την 

μετάφραση πρωτεϊνών και την δραστηριότητα αυξητικών παρα-

γόντων, με επακόλουθη την μεταβολή στην έκφραση γονιδίων 

όπως το CCND1 που προάγει τον πολλαπλασιασμό και την επιβίω-

ση. Αναφέρονται, επίσης, οι κύριοι αναστολείς των RAF και MEK. 

Από Gowrishankar και συν. (33). 
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Οι BRAFV600E μεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν σε 46% ως 64% των 

αδαμαντινοβλαστωμάτων που μελετήθηκαν, κυρίως σε συμπαγή 

αδαμαντινοβλαστώματα της κάτω γνάθου νεαρών ατόμων (Σχ. 1) 

(34). Για παράδειγμα, μετάλλαξη στο BRAF (V600E ή L597R) 

ανιχνεύθηκε σε 75 από 106 αδαμαντινοβλαστώματα της κάτω 

γνάθο, και μόνον σε 3 από 27 της άνω γνάθου (26-28). Σε πιο 

πρόσφατη μελέτη (35) παρατηρήθηκαν μεταλλάξεις στο 82% 

(14/17) των αδαμαντινοβλαστωμάτων που μελετήθηκαν, και οι 

Brown και Bentz (34) υπολόγισαν τη συνολική συχνότητα στις 4 

μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε 62,7% (96/153). 

 

Σχ. 2: Ποσοστό μεταλλάξεων στα γονίδια BRAF, SMO, RAS και 

FGFR2 ανάλογα με την ανατομική εντόπιση του αδαμαντινοβλασ-

τώματος. Σύνθεση με βάση τα στοιχεία των Brown και Bentz (34). 

Άλλες μεταλλάξεις ανιόντως (upstream) της BRAFV600E παρατηρο-

ύνται στα γονίδια RAS (KRAS, HRAS, NRAS), με 11 στις 27 περιπτώ-
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σεις στην άνω γνάθο και μόνον 2 στις 45 στην κάτω γνάθο, και 

FGFR2 (FGF receptor 2), με 4 στις 27 στις βλάβες στην άνω γνάθο 

και μόνον 3 στις 45 στην κάτω γνάθο (Σχ. 2) (26, 27). Οι μεταλλάξε-

ις στο FGFR2 συμβαίνουν στο διαμεμβρανικό τμήμα (C382R και 

V395D) ή στην περιοχή της κινάσης (N549K) του υποδοχέα (26, 

27). Οι RAS μεταλλάξεις εντοπίζονται κυρίως στα κωδικόνια 12 και 

61 που βρίσκονται συχνά μεταλλαγμένες και σε άλλα νεοπλάσμα-

τα (34). Οι BRAFV600E, FGFR2 και RAS μεταλλάξεις παρατηρούνται 

στο 78-88% των αδαμαντινοβλαστωμάτων, οδηγούν σε ενεργοπο-

ίηση το σηματοδοτικό μονοπάτι MAPK και είναι κατά κανόνα 

αμοιβαία αποκλειόμενες, δηλαδή η ύπαρξη της μιας αποκλείει την 

παρουσία της άλλης (34). Η προτίμηση της μετάλλαξης BRAFV600E 

για αδαμαντινοβλαστώματα σε νεαρά άτομα και στην κάτω γνάθο 

χρειάζεται να διερευνηθεί, καθώς ανάλογη προτίμηση για 

συγκεκριμένη ανατομική εντόπιση παρατηρείται στο μελάνωμα, 

όπου έχει συσχετισθεί με διαφορετική έκθεση στην υπεριώδη 

ακτινοβολία (27).  

Σε αδαμαντινοβλαστώματα χωρίς την BRAFV600E μετάλλαξη 

παρατηρήθηκαν ενεργοποιές μεταλλάξεις στο γονίδιο SMO 

(smoothened) που κωδικοποιεί μία μη-κλασσική G-πρωτεΐνη με 

λειτουργία υποδοχέα στο σηματοδοτικό μονοπάτι Sonic Hedgehog 

(SHH), η οποία καταστέλλεται από το PTCH1 (ομόλογο του 

patched-1, patched homolog 1) απουσία συνδέματος για το SHH 

(34). SMO μεταλλάξεις έχουν αναφερθεί σε 16-39% των αδαμαντι-

νοβλαστωμάτων (26, 27), ειδικά σε 17 από 27 αδαμαντινοβλαστώ-

ματα της άνω γνάθου και μόνον σε 3 από 45 της κάτω γνάθου (Σχ. 

2) (26). Εντοπίζονται, κυρίως, στα τμήματα W535L και L412F, όπως 

συμβαίνει και στο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος, με 

το οποίο το αδαμαντινοβλάστωμα έχει ομοιότητες στην ιστολογική 

εικόνα και τη βιολογική συμπεριφορά, σε οδοντογενείς κερατινο-
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κύστεις, και στο μηνιγγίωμα (3, 34). Επιπλέον, έχει αναγνωρισθεί 

μία νέα μετάλλαξη, η G416E (34). Σημειώνεται πως το οδοντικό 

όργανο (αδαμαντινοβλάστωμα) και τα τριχοθυλάκια (βασικοκυτ-

ταρικό καρκίνωμα) προέρχονται από το ίδιο πολυδύναμο εμβρυι-

κό όργανο, το επιδερμιδικό πλακώδες (36). Έχει, επίσης, αναφερ-

θεί απώλεια ετεροζυγωτίας (loss of heterozygosity, LOH) για το 

γονίδιο PTCH (Patched) σε 4/10 αδαμαντινοβλαστώματα, η οποία 

όμως δεν συνδυάζεται με μεταβολή στα επίπεδα της πρωτεΐνης 

του γλοιοβλαστώματος (GLI) που αποτελεί μεταγραφικό επαγωγό 

του SHH (37).  

Δεν είναι σαφές αν οι μεταλλάξεις στις σηματοδοτικές οδούς 

MAPK και SHH περιγράφουν δύο διαφορετικούς υπότυπους 

αδαμαντινοβλαστωμάτων (26), ή αν οι μεταλλάξεις στο SMO 

συνιστούν, πιθανώς, το «δεύτερο κτύπημα» (second hit) με την 

ενεργοποίηση της σηματοδοτικής οδού MAPK να αποτελεί το 

κύριο γεγονός για την ανάπτυξη του νεοπλάσματος (27, 38). 

Ωστόσο, οι μεταλλάξεις BRFAV600E και SMO αποτελούν τις συχνότε-

ρες στα αδαμαντινοβλαστώματα και είναι κατά κανόνα αμοιβαία 

αποκλειόμενες, σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις RAS/TGFR2 και 

SMO που συμβαίνουν ταυτόχρονα περίπου στο 1/3 των όγκων και 

τις μεταλλάξεις στο SMO που ανευρίσκονται μόνον στο 4% (27).  

Αναφέρονται, επίσης, μεταλλάξεις στα γονίδια PIK3CA (Phosphati-

dylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, μονοπάτι PI3-κινάσης, 6%, 

μεταλλάξεις E542K/E545K/H1047R), CTNNB1 (Catenin B1, μονοπά-

τι Wnt, 4%, μεταλλάξεις S33P/S45P), και SMARCB1 (SWI/SNF-

related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin 

subfamily B member 1, 6%, μετάλλαξη R377H), χωρίς ο ρόλος τους 

στην παθογένεση του όγκου να είναι σαφής (27, 34). Παρόμοιες 

μεταλλάξεις παρατηρούνται και σε άλλους όγκους, και στο 
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αδαμαντινοβλάστωμα μπορεί να συνυπάρχουν με μεταλλάξεις 

FGFR2-RAS-BRAF, οι οποίες ενεργοποιούν το σηματοδοτικό 

μονοπάτι MAPK (27).  

Σε πρόσφατη μελέτη ανάλυσης του ολικού mRNA (transcriptome) 

αδαμαντινοβλαστωμάτων μέσω RNA υβριδισμού (total RNA 

Affymetrix whole genome arrays) διαπιστώθηκε πως στα αδαμαν-

τινοβλαστώματα εκφράζονται κυρίως γονίδια που συμμετέχουν 

στη διαφοροποίηση του οδοντογενούς επιθηλίου από το στάδιο 

της οδοντικής ταινίας, μέχρι το στάδιο του κυπέλου/κώδωνα (39). 

Διαπιστώθηκε, επίσης, μοριακή ετερογένεια μεταξύ θυλακιωδών 

και δικτυωτών αδαμαντινοβλαστωμάτων (39). Πρόκειται για την 

πρώτη μελέτη αυτού του τύπου σε αδαμαντινοβλαστώματος, από 

την αξιοποίηση ων πληροφοριών της οποίας μπορεί να προκύψο-

υν στο μέλλον πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα τόσο για την 

παθογένεση των οδοντογενών όγκων, όσο και για τη φυσιολογική 

οδοντογένεση. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν έχουν ακόμη 

διαγνωστική ή προγνωστική εφαρμογή. 

Η μετάλλαξη BRAFV600E είναι συχνή στο μελάνωμα (40-60%), το 

θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς (45%), το χαμηλής διαφο-

ροποίησης ορώδες καρκίνωμα των ωοθηκών (35%), και τον 

καρκίνο του εντέρου (5-15%) (40, 41), τη λευχαιμία τριχωτών 

κυττάρων και την ιστιοκύττωση κυττάρων Langerhans (34, 42). Στο 

μελάνωμα έχουν βρεθεί και οι μεταλλάξεις BRAFV600K και 

BRAFV600D/R, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 16-29% και 3%, 

αντίστοιχα του συνόλου των μεταλλάξεων BRAF (43, 44), ενώ σε 

πιλοκυτταρικά αστροκυτώματα ανιχνεύονται συχνά άλλες 

ενεργοποιές μεταλλάξεις του BRAF, ειδικότερα η σύντηξη 

KIAA1549-BRAF (45, 46). 
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Στο καρκίνο του εντέρου οι μεταλλάξεις BRAFV600E συνυπάρχουν 

πολύ συχνά με υψηλή μικροδορυφορική αστάθεια (high microsat-

ellite instability, MSI-H) και μεταλλάξεις σε γονίδια του συστήμα-

τος διόρθωσης αταίριαστων βάσεων ή διόρθωσης λανθασμένου 

ζευγαρώματος (DNA mismatch repair system, MMR) (30).  

Η MSI συνίσταται στην εμφάνιση μικρών αλλαγών στην αλληλου-

χία του DNA κατά την αντιγραφή, λόγω προσθήκης ή απαλοιφής 1-

2 νουκλεοτιδικών βάσεων (30). Οι αλλαγές αυτές συγκεντρώνονται 

επιλεκτικά σε ορισμένες περιοχές του γονιδιώματος που χαρακτη-

ρίζονται από την παρουσία επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών 

DNA με μονάδα επαναληψιμότητας 1-4 βάσεις, οι οποίες ονομά-

ζονται μικροδορυφορικές περιοχές ή μικροδορυφόροι. Πρόκειται, 

ουσιαστικά, για μεταβολές στο μήκος του DNA, οι οποίες φυσιο-

λογικά αποκαθίστανται με το μονοπάτι MMR. Στο καρκίνο του 

εντέρου, η συχνότητα μεταλλάξεων BRAFV600E είναι <10% σε 

όγκους που παρουσιάζουν μικροδορυφορική σταθερότητα 

(microsatellite-stable, MSS) (3, 15, 16, 18), αλλά 13-78% σε όγκους 

με MSI-H και μεταλλάξεις σε γονίδια MMR (47-51). MSI ανιχνεύε-

ται περίπου στο 15% των σποραδικών καρκίνων του παχέος 

εντέρου και σχεδόν σε όλους όσους αναπτύσσονται στο σύνδρομο 

Lynch (LS) ή σύνδρομο κληρονομούμενου μη-πολυποδιακού 

καρκίνου του εντέρου.  

Η MSI και η δυσλειτουργία του MMR, η οποία μπορεί να σχετίζεται 

με μεταβολές στην MDM2, στα BRAFV600E αδαμαντινοβλαστώματα 

δεν έχει διερευνηθεί. 
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Κλινικές εφαρμογές της μετάλλαξης BRAFV600E στο αδαμαντι-

νοβλάστωμα 

Η κλινική εφαρμογή της ανίχνευσης της μετάλλαξης BRAFV600E 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαθεσιμότητα τεχνικών που να 

μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή πράξη. Οι τεχνικές 

γονιδιακής αλληλούχισης Sanger και αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (PCR), είναι ευαίσθητες αλλά απαιτούν αντιπροσω-

πευτικό δείγμα νεοπλασματικών κυττάρων και εκχύλιση του DNA, 

ενώ οι τεχνικές αλληλούχισης επόμενης γενεάς (next generation 

sequencing, NGS) είναι περισσότερες ευαίσθητες, αλλά δύσκολες 

στην καθημερινή εφαρμογή (30). Η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση 

της BRAFV600E με εμπορικά διαθέσιμο αντίσωμα (κλώνος VE1) 

πλεονεκτεί τεχνικά, λόγω της απαίτησης για μικρή ποσότητα του 

απαιτούμενου ιστού και την ευκολία της τεχνικής (30). Αν και η 

ευαισθησία και ειδικότητα της ανοσοϊστοχημικής χρώσης σε 

καρκινώματα του παχέως εντέρου συγκριτικά με άλλες μεθόδους 

έχει αναφερθεί πως ήταν από μέτρια ως υψηλή (30, 52), στο 

αδαμαντινοβλάστωμα η συμφωνία μεταξύ μοριακών τεχνικών και 

ανοσοϊστοχημεία ήταν 100%, ακόμη και σε όγκους που είχαν 

υποστεί αφαλάτωση (27). Η δυνατότητα ανίχνευσης της μετάλλα-

ξης BRAFV600E με τεχνική ρουτίνας, όπως η ανοσοϊστοχημεία, 

ανοίγει το δρόμο των κλινικών εφαρμογών.  

Η αναζήτηση μεταλλάξεων BRAFV600E οδήγησε στην ανεύρεσή της 

σε 2 αδαμαντινοβλαστικά ινώματα, 1 αδαμαντινοβλαστικό 

ινοδοντίνωμα, αλλά σε κανένα αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα, 

οδοντοαδαμαντινοβλάστωμα, διαυγοκυτταρικό οδοντογενές 

καρκίνωμα, αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο, κερατοκυστικό 

οδοντογενή όγκο, ενασβεστιούμενο κυστικό οδοντογενή όγκο, 

ενασβεστιούμενο επιθηλιακό οδοντογενή όγκο, οδοντογενές 
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ίνωμα και οδοντογενές μύξωμα (27). Σε άλλη μελέτη ανιχνεύθηκε 

σε 3/8 αδαμαντινοβλαστικά καρκινώματα και 1 διαυγοκυτταρικό 

οδοντογενή όγκο, αλλά όχι σε οδοντογενή όγκο με κύτταρα 

φαντάσματα (35). Συνολικά, έχουν βρεθεί μεταλλάξεις BRAFV600E 

σε 3 από 9 οδοντογενή καρκινώματα (27, 35), εύρημα ενδεικτικό 

της προέλευσης μερικών, αλλά όχι όλων των οδοντογενών 

καρκινωμάτων από αδαμαντινοβλάστωμα, αλλά και υποστηρικτι-

κά της ανίχνευσης της μετάλλαξης BRAFV600E ως διαγνωστικού 

δείκτη του αδαμαντινοβλαστώματος, καθώς μάλιστα αυτή μπορεί 

να γίνει ανοσοϊστοχημικά με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα 

(34). 

Στον καρκίνο του εντέρου οι μεταλλάξεις BRAFV600E σχετίζονται με 

μειωμένη επιβίωση, ειδικότερα σε όγκους MSS ή σταδίου ΙΙ/ΙΙΙ, 

ενώ σε όγκους MSI-H η σχέση δεν έχει απόλυτα διαπιστωθεί, 

καθώς άλλες μελέτες δείχνουν άριστη πρόγνωση ασχέτως της 

παρουσίας της μετάλλαξης και άλλες μειωμένη επιβίωση ανεξαρ-

τήτως του MSI (30). Σε πρόσφατη μεταναλύση 26 μελετών, η 

παρουσία BRAFV600E σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας 

(53). Από διάφορες μελέτες, επίσης, προκύπτει πως η παρουσία 

της BRAFV600E δεν σχετίζεται με την ανταπόκριση σε χημειοθερα-

πευτικά σχήματα ή θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, όπως 

αντι-EGFR (epidermal growth factor receptor) μονοκλωνικά 

αντισώματα (panitumumab, cetuximab) (30). Αναλυτική αξιολόγη-

ση του ρόλου της BRAFV600E στη θεραπεία κακοήθων νεοπλασμά-

των έχει γίνει από τους Thiel και Ristimäki (30).  

Στο αδαμαντινοβλάστωμα έχει παρατηρηθεί πως όγκοι που έχουν 

την μετάλλαξη BRAFV600E παρουσιάζουν μεγαλύτερο χρόνο χωρίς 

υποτροπές, ανεξαρτήτως άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με 

την παρουσία της μετάλλαξης, όπως η ηλικία και η εντόπιση στην 
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κάτω γνάθο (27). Επιπλέον, είναι συχνότερες σε άτομα νεαρής 

ηλικίας και σπάνιες στην άνω γνάθο, όπου τα αδαμαντινοβλαστώ-

ματα υποτροπιάζουν συχνότερα (27). Ωστόσο, ο προγνωστικός 

ρόλος της μετάλλαξης BRAFV600E είναι υπό αξιολόγηση (38). Και στο 

αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα η παρουσία της μετάλλαξης έχει 

συσχετιστεί με καλλίτερη πρόγνωση, καθώς BRAFV600E όγκοι δίνουν 

μεταστάσεις όψιμα (26, 27).  

Η δυνατότητα μη-χειρουργικής αντιμετώπισης του αδαμαντινοβ-

λαστώματος είναι πολύ σημαντική, καθώς η χειρουργική αφαίρε-

ση μπορεί να είναι ακρωτηριαστική, ενώ δεν αποκλείονται οι 

υποτροπές (34). Στο BRAFV600E θετικό μελάνωμα οι στοχευμένες 

θεραπείες κατά ογκοειδικών γονιδιακών μεταβολών του σηματο-

δοτικού μονοπατιού MAPK με αναστολείς BRAF ή και MEK 

αποτελούν τη μόνη λύση για την αντιμετώπιση πρωτοπαθών 

όγκων που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική εξαίρεση 

ή μεταστατικών όγκων (54). Παρουσιάζουν ενθαρρυντικά κλινικά 

αποτελέσματα και μπορεί να οδηγούν σε σημαντική υποστροφή 

του όγκου και ταυτόχρονα βελτίωση της επιβίωσης. Η vemurafenib 

(PLX4032) και η dabrafenib (GSK2118436) που αναστέλλουν 

εκλεκτικά την BRAFV600 μορφή της BRAF, και συνεπώς τη φωσφο-

ρυλίωση της ERK, και η trametinib που αναστέλλει το σηματοδοτι-

κό μονοπάτι MEK έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στην αντιμετώπιση 

BRAFV600E θετικών μεταστατικών μελανωμάτων (30, 55). Επίσης, η 

vismodegib που είναι αναστολέας του σηματοδοτικού μονοπατιού 

SMO έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, 

ενώ η ιτρακοναζόλη και το τριοξείδιο του αρσενικού που αναστέλ-

λουν το σηματοδοτικό μονοπάτι SHH βρίσκονται στο στάδιο των 

κλινικών δοκιμών (38).  
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Τα θεραπευτικά οφέλη από τις στοχευμένες θεραπείες συχνά δεν 

έχουν διάρκεια, επειδή πιθανώς μετά την αρχική υποστροφή 

πολλαπλασιάζονται και επαναποικίζουν τον όγκο κλώνοι νεοπ-

λασματικών κυττάρων που παρουσιάζουν αντοχή στα φάρμακα 

(56). Έτσι, αν και στο BRAFV600E θετικό μελάνωμα η αρχική αντα-

πόκριση είναι καλή, μετά από 7-10 μήνες αναπτύσσεται αντοχή 

(30), με αποτέλεσμα η μέση περίοδος ελεύθερης εξέλιξης να 

περιορίζεται σε 6 μήνες για την dabrafenib και τους 9,4 μήνες για 

τη συνδυασμένη χορήγηση dabrafenib και trametinib, και η μέση 

συνολική επιβίωση στους 23,8 μήνες (54). Επιπλέον, ένα μικρό 

ποσοστό μελανωμάτων (10%) δεν παρουσιάζει αρχική ανταπόκρι-

ση στις στοχευμένες θεραπείες (30), ακόμη και αν ανιχνεύεται η 

συγκεκριμένη μετάλλαξη, επειδή πιθανώς ο κυτταρικός πολλαπ-

λασιασμός και η επιβίωση υποστηρίζονται από περισσότερους 

τους ενός ή από επικαλυπτόμενα/αντιρροπιστικά σηματοδοτικά 

μονοπάτια, ή επειδή απαιτείται εντονότερη και πιο παρατεταμένη 

καταστολή που δεν είναι συμβατή με την επιβίωση του ασθενούς 

(56). Με αυτό το μηχανισμό μπορεί να εξηγηθεί και η «ενδογενής 

αναστολή» της δράση των παραπάνω ουσιών (56) σε BRAFV600E 

θετικό μεταστατικό καρκίνο του εντέρου, όπου η θεραπευτική 

ανταπόκριση είναι εξαιρετικά περιορισμένη (30). Σε αυτούς τους 

όγκους μπορεί να έχει επιτυχία η συνδυασμένη χρήση του 

αναστολέα MLN8237 (alisertib) της Aurora kinase A (AURKA), μίας 

μιτωτικής κινάσης απαραίτητης για τον κυτταρικό πολλαπλασιασ-

μό, η οποία έχει δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα ανεξάρτητα 

της κατάστασης του BRAF/NRAS, επειδή προκαλεί κυτταρική 

γήρανση, όχι απόπτωση (57, 58). 

Ωστόσο, η κύρια ερευνητική προσπάθεια στρέφεται στη μελέτη 

και υπερκέραση των μηχανισμών αντοχής. Για την υπερκέραση της 

αντοχής προτείνεται η χρήση συνδυασμών φαρμάκων, έτσι ώστε 
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να εξαλειφθούν και οι κυτταρικοί κλώνοι που είναι ανθεκτικοί στη 

στοχευμένη θεραπεία πριν επεκταθούν (56, 59). Επειδή η αντοχή 

που παρουσιάζουν στη θεραπεία όγκοι με κυτταρικούς κλώνους 

που έχουν μετάλλαξη στο γονίδιο ή στο σηματοδοτικό μονοπάτι 

που στοχεύει το φάρμακο μπορεί να οφείλεται στο ότι ο πολλαπ-

λασιασμός και η ανάπτυξη του όγκου επηρεάζονται από περισσό-

τερα, ίσως επικαλυπτόμενα μονοπάτια, δοκιμάζεται η χορήγηση 

συνδυασμού φαρμάκων που στοχεύουν στην καταστολή και 

επιπλέον μονοπατιών (56).  

Οι μηχανισμοί αντοχής σε BRAF αναστολείς μπορεί να διακριθούν 

σε εξαρτώμενους και μη-εξαρτώμενους από την ERK σηματοδότη-

ση (30, 60). Στους ERK εξαρτώμενους μηχανισμούς εμπλέκονται 

μεταλλάξεις MEK1, ενεργοποιές μεταλλάξεις NRAS, υπερέκφραση 

του COT (Cancer Osaka Thyroid), αυξημένη δραστηριότητα CRAS, 

και εναλλακτικό μάτισμα ή ενεργοποίηση της BRAFV600E, μηχανισ-

μοί που προκαλούν αντιρροπιστική διέγερση της MAPK. Στους 

ERK-ανεξάρτητους μηχανισμούς περιλαμβάνονται το μονοπάτι 

PI3K, υπερέκφραση του PDGFRb (Platelet-Derived Growth Factor 

Receptor, Beta Polypeptide, b-πολυπεπτίδιο του υποδοχέα 

αυξητικού παράγοντα των αιμοπεταλίων), ενεργοποίηση των EGFR 

και IGF1R (Insulin-like Growth Factor 1 Receptor, υποδοχέας του 

αυξητικού παράγοντα που μοιάζει με την ινσουλίνη,), και η 

παρουσία του HGF (Hepatocyte Growth Factor, ηπατοκυτταρικός 

αυξητικός παράγοντας). Διαφορετικοί μηχανισμοί μπορεί να είναι 

ενεργοποιημένοι σε διαφορετικές εστίες στον ίδιο ασθενή.  

Ειδικά για την υπερκέραση της αντοχής στη θεραπεία με αναστο-

λέα BRAF έχει προταθεί η στόχευση κινασών κατιόντων (down-

stream) της BRAF, ή η συνδυασμένη θεραπεία (30). Σε BRAFV600E 

θετικά πειραματόζωα που δεν παρουσιάζουν μεταλλάξεις ή 
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απώλεια ετεροζυγωτίας της p53, η γενετική απώλεια ή ελάττωση 

της έκφρασης της p53 μέσω απενεργοποίησης της p14ARF ή 

υπερέκφρασης της MDM41 συμβάλει στην ανάπτυξη μελανωμά-

των με μεταλλάξεις BRAFV600E ή NRAS (61, 62). Επιπλέον, η 

υπερέκφραση της p53 μέσω απενεργοποίησης της MDM4 μπορεί 

να αναστείλει την προωθούμενη από το RAS εξέλιξη του μελανώ-

ματος (63). Η p14ARF παρουσιάζει συχνά μεταβολές στο μελάνωμα 

και ρυθμίζει αρνητικά την MDM2 που ελέγχει την αποδόμηση της 

p53 (64). Για αυτό και η στόχευση της MDM2, η οποία υπερεκφρά-

ζεται σε σημαντικό αριθμό ανθρώπινων μελανωμάτων (62) και η 

αποκατάσταση της ογκοκατασταλτικής λειτουργίας της p53 

αξιολογούνται στο πλαίσιο των στοχευμένων θεραπειών στο 

μελάνωμα, σε συνδυασμό με τους αναστολείς BRAF (30, 59).  

Σε καλλιέργειες κυττάρων μελανώματος ή μυελογενούς λευχαιμίας 

η ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων του σηματοδοτικού μονοπα-

τιού MAPK και MDM2 (C-15, C-25) είχε θετικό συνεργικό αποτέ-

λεσμα (59, 65, 66), ιδιαίτερα η συγχορήγηση αναστολέων BRAF 

(dabrafenib, vemurafenib, C-1) και MDM2 σε καλλιέργειες 

BRAFV600E θετικών κυττάρων καρκινώματος του παχέως εντέρου 

(56). Στην ίδια μελέτη, σε πειραματόζωα όπου είχε γίνει ξενομετα-

μόσχευση κυττάρων RKO καρκινώματος του παχέως εντέρου, 

παρατηρήθηκε μείωση του όγκου σε ποσοστό 89% όταν χορηγή-

θηκαν ταυτόχρονα αναστολείς BRAF και MDM4 (αλληλεπιδρά με 

                                                         

1Η πρωτεΐνη MDM4 (MIM #602704, MDMX) είναι πυρηνική πρωτεΐνη δομικά 
ομόλογη με την MDM2. Συνδέεται στην περιοχή ενεργοποίησης της 
μεταγραφής (transcriptional activation domain) της p53, αναστέλλοντάς την 
και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με την MDM2 σχηματίζοντας το ετεροδιμερές 
MDM2-MDM4 που αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό αναστολέα της δράσης 
της p53.  
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την MDM2 και ρυθμίζει τη μεταγραφή της p53), ενώ η ανταπόκρι-

ση σε κάθε αναστολέα χωριστά ήταν 23% και 24%, αντίστοιχα (56). 

Δεν προσδιορίζεται αν στα κύτταρα αυτά υπήρχε η μετάλλαξη 

BRAFV600E. Σε καλλιέργειες κυττάρων μελανώματος και ξενομοσχε-

ύματα, είχε δείξει συνεργικό αποτέλεσμα με επαγωγή της απόπ-

τωσης και καταστολή της αύξησης ο συνδυασμός της vemurafenib 

με την nutlin-3 που είναι αναστολέας της MDM2 και οδηγεί σε 

αποκατάσταση της p53 (65, 67, 68) και με αναστολείς PI3K/mTOR 

(69-71). Συνεπώς, οι αναστολείς MDM2 μπορεί να δρουν συμπλη-

ρωματικά των αναστολέων BRAF (56).  

Η ανακάλυψη της μετάλλαξης του BRAF στο αδαμαντινοβλάστωμα 

ανοίγει την προοπτική αντιμετώπισής του φαρμακευτικά (38). Οι 

φαρμακευτικές θεραπείες μπορεί να έχουν θέση ειδικά στην 

αντιμετώπιση περιπτώσεων με εκτεταμένες τοπικές βλάβες, 

πολλαπλές υποτροπές ή μεταστάσεις, όπου η χειρουργική 

αντιμετώπιση δεν είναι εφικτή ή σχετίζεται με αυξημένη νοσηρό-

τητα. Μέχρι στιγμής στο αδαμαντινοβλάστωμα έχουν γίνει in vitro 

μελέτες με vemurafenib, φάρμακο το οποίο έχει εγκριθεί από την 

FDA για το μεταστατικό μελάνωμα (30). Σε καλλιέργειες κυττάρων 

αδαμαντινοβλαστώματος κάτω γνάθου (ΑΜ-1) με μετάλλαξη 

BRAFV600E, η vemurafenib σε συγκεντρώσεις ανάλογες αυτών που 

έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα σε καλλιέργειες κυττάρων 

μελανώματος και ορθοκολικού καρκίνου με την ίδια μετάλλαξη, 

επέφερε σημαντική αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττά-

ρων (26, 27, 38). Αντίθετα, η vismodegib και η ιτρακοναζόλη δεν 

ήταν αποτελεσματικές σε κύτταρα αδαμαντινοβλαστώματος με 

μεταλλάξεις SMO (L412F και W535L), σε αντίθεση με τα ATO και 

CAAD-cyclopamine (26). Αναφέρεται, επίσης, περίπτωση ασθενούς 

με πολλαπλώς υποτροπιάζων αδαμαντινοβλάστωμα και μετάστα-

ση στους πνεύμονες που είχε την BRAFV600E μετάλλαξη, όπου έγινε 
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συνδυασμένη χρήση dabrafenib (αναστολέας BRAF) και trametinib 

(αναστολέας MEK) με δραματική ανταπόκριση (72).  

Ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το αδαμαντινοβλάστω-

μα παρά τη βιολογική του συπεριφορά είναι καλοήθης όγκος και 

ένα σημαντικό μειονέκτημα των στοχευμένων θεραπειών είναι η 

περιορισμένη γνώση σχετικά με τις «εκτός-στόχου» παρενέργειες 

(off-target adverse reactions), καθώς αναστέλλουν μοριακά 

μονοπάτια θεμελιώδη για την αύξηση και την επιβίωση του 

συνόλου του οργανισμού και όχι μόνον του όγκου (56). Επιπλέον, 

η sorafenib και οι αναστολείς BRAF PLX4032 και GSK2118436 

έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη κερατοακανθώματος και καλά 

διαφοροποιημένου ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του δέρμα-

τος που μοιάζει, και ως προς τη βιολογική συμπεριφορά, με 

κερατοακάνθωμα (73-75). 

Η ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων BRAF και MDM2 μπορεί να 

είναι περισσότερο αποτελεσματική από τη μονοθεραπεία σε 

BRAFV600E θετικούς όγκους, εύρημα που τεκμηριώνει την ανάγκη 

μελέτης της έκφρασης της MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα.  
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Πρωτοπαθές ενδοοστικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

Οι κακοήθεις οδοντογενείς όγκοι είναι σπάνιοι και σε πρόσφατη 

ανασκόπηση αποτελούσαν <4% 8.544 οδοντογενών όγκων (5). Το 

πρωτοπαθές ενδοοστικό οδοντογενές καρκίνωμα (primary 

intraosseous odontogenic carcinoma) (76) ή πρωτοπαθές ενδοοσ-

τικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (primary intraosseous squamous 

cell carcinoma) (77) (ICD code 9270/3) είναι ένα ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα που αναπτύσσεται στα οστά των γνάθων, χωρίς, 

αρχικά, να συνδέεται με το στοματικό βλεννογόνο. Είναι σπάνιο 

νεόπλασμα και αποτελεί το 0,1-1,8% του συνόλου των ακανθοκυτ-

ταρικών καρκινωμάτων του στόματος (76, 78). Σε πρόσφατη 

μελέτη παρουσιάστηκαν 77 περιπτώσεις από το ίδιο κέντρο (79). 

Θεωρείται πως προέρχεται από το οδοντογενές επιθήλιο που είναι 

το μόνο επιθήλιο που βρίσκεται στο οστό των γνάθων, ενώ η 

παρουσία χρόνιας φλεγμονής θεωρείται προαγωγικός παράγοντας 

για την ανάπτυξη πρωτοπαθούς ενδοοστικού καρκινώματος στο 

τοίχωμα κύστεων (76).  

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες πρωτοπαθούς ενδοοστικού 

καρκινώματος (77): 

 Συμπαγές ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα που διηθεί τους 

μυελικούς χώρους και προκαλεί οστική απορρόφηση. 

 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα σε τοίχωμα κύστης που υποδιαι-

ρείται σε καρκίνωμα από κερατινοκυστικό οδοντογενή όγκο 

(οδοντογενή κερατινοκύστη) και καρκίνωμα από άλλη οδοντο-

γενή κύστη. Αναπτύσσεται συχνότερα σε υπολειμματικές ή 

ακρορριζικές κύστεις (60%), και ακολουθούν οι οδοντοφόρες 

κύστεις και ο κερατινοκυστικός οδοντογενής όγκος. Σε αυτές 
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τις περιπτώσεις θεωρείται χαρακτηριστική η προσκόλληση του 

κυστικού τοιχώματος στο οστό (76).  

 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα σε σχέση με καλοήθη επιθηλιακό 

οδοντογενή όγκο.  

Για την τελική διάγνωση απαιτείται ο αποκλεισμός πρωτοπαθών 

ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων προερχόμενων από τον 

βλεννογόνο της φατνιακής ακρολοφίας που έχουν διηθήσει το 

οστό, μεταστατικών όγκων, και καρκινωμάτων των ιγμορείων (76). 

Ειδικά για τις βλάβες που αναπτύσσονται στο τοίχωμα οδοντογε-

νών κύστεων απαιτούνται (80, 81): 

 ιστολογική επιβεβαίωση της κακοήθους εξαλλαγής του 

επενδυτικού επιθηλίου του τοιχώματος της κύστης,  

 κλινική εξέταση αρνητική για παρουσία ακανθοκυτταρικού 

καρκινώματος στα ούλα ή στο βλεννογόνο,  

 ενδοοστική εντόπιση του νεοπλάσματος και απουσία πρωτο-

παθούς νεοπλάσματος σε απομακρυσμένη περιοχή και  

 αποκλεισμός μεταστατικής βλάβης.  

Οι Bodner και συν. (76) ανασκόπησαν 116 περιπτώσεις πρωτοπα-

θούς ενδοοστικού οδοντογενούς καρκινώματος που είχαν δημοσι-

ευθεί μεταξύ των ετών 1938 και 2010, και οι Wenguang και συν. 

(79) παρουσίασαν 77 περιστατικά από το ίδιο κέντρο. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα των παραπάνω μελετών, ο όγκος εμφανίζεται σε 

άτομα ηλικίας 1 ως 90 ετών, με μέση ηλικία των ασθενών τη 

στιγμή της διάγνωσης τα 58,8 έτη ή τα 60,2 έτη, είναι συχνότερος 

σε άτομα ≥60 ετών, και στους άνδρες σε αναλογία 2,22:1 ή 3:1. 

Παρουσιάζει προτίμηση για την κάτω γνάθο, ιδιαίτερα το σώμα 

και τις οπίσθιες περιοχές, σε αναλογία περίπου 3:1 ως 4:1 συγκρι-

τικά με την άνω γνάθο (76, 77).  
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Οι περισσότερες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται σε τυχαίο ακτινογ-

ραφικό έλεγχο ή εκδηλώνονται με διόγκωση, διάτρηση των 

οστικών πετάλων, νευρολογικά ενοχλήματα, όπως πόνο ή υπαισ-

θησία του κάτω χείλους, και διαταραχή στην επούλωση μετεξακτι-

κού φατνίου (76, 77, 79). Ακτινογραφικά, αναγνωρίζεται αλλοίωση 

με ανώμαλα και ασαφή όρια, ενώ σε μεγάλες επιθετικές βλάβες 

διακρίνεται και διάσπαση των οστικών πετάλων (76, 77).  

Μικροσκοπικά (Εικ. 6) (76), πρόκειται συχνότερα για καλά (45%) ή 

μέτρια (45%) διαφοροποιημένο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

(85%), σπανιότερα (7%) καρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης, ενώ 

έχουν αναφερθεί και μεμονωμένες περιπτώσεις ακροχορδονώδο-

υς (82, 83) και ατρακτοκυτταρικού καρκινώματος (84). Τα πρωτο-

παθή ενδοοστικά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα που δεν 

συσχετίζονται με κύστεις μπορεί να προέρχονται από τα επιθηλια-

κά υπολείμματα του Malassez, το λεπτυνθέν επιθήλιο της αδαμαν-

τίνης, ή προϋπάρχον αδαμαντινοβλάστωμα (77).  

Θεραπευτικά, ο συνδυασμός χειρουργικής αφαίρεσης με τραχηλι-

κό λεμφαδενικό καθαρισμό και ακτινοθεραπεία έχει ως αποτέλεσ-

μα πενταετή επιβίωση περίπου 38% (76, 79). Ο βαθμός διαφορο-

ποίησης του όγκου, η παρουσία τραχηλικών μεταστάσεων και η 

επάρκεια της θεραπευτικής αντιμετώπισης αποτελούν τους 

κύριους προγνωστικούς παράγοντες, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί 

αν οι τρεις υπότυποι του όγκου έχουν διαφορετική βιολογική 

συμπεριφορά.  

Εικ. 6. Κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά πρωτοπαθούς ενδοστικού 

καρκινώματος, μέτριας διαφοροποίησης. Διακρίνονται (Α) νησίδες 

νεοπλασματικών επιθηλιακών κυττάρων με (Β) άτυπα κυτταρολο-

γικά χαρακτηριστικά. Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. 
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Αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα 

Το αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα (ICD code 9270/03) είναι ένα 

οδοντογενές καρκίνωμα με ιστολογικά χαρακτηριστικά αδαμαντι-

νοβλαστώματος και κυτταρολογική κακοήθεια (85). Δύο ανασκο-

πήσεις έχουν συγκεντρώσει περίπου 112 περιπτώσεις που έχουν 

δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία από 1948 ως το 2008 (86, 87). Σε 

άλλες μελέτες, το αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα αποτελούσε το 

7% 193 «αδαμαντινοβλαστικών όγκων» σε σειρά από τη Mayo 

Clinic (88), 1,6%-2,2% των οδοντογενών όγκων σε σειρές από την 

Κίνα και τη Νιγηρία, αντίστοιχα (89), και 10,44% μεταξύ 67 

κακοήθων όγκων στο Ιράν (90).  

Διακρίνονται ο συχνός πρωτοπαθής τύπος που αναπτύσσεται de 

novo και ο σπανιότερος δευτεροπαθής που προκύπτει από 

κακοήθη εξαλλαγή/αποδιαφορροποίηση προϋπάρχοντος αδαμαν-

τινοβλαστώματος (καρκίνωμα από αδαμαντινοβλάστωμα) (85, 91-

98) και υποδιαιρείται σε ενδοοστικό και περιφερικό (85).  

Ο πρωτοπαθής τύπος εκδηλώνεται σε μεγάλο ηλικιακό εύρος, από 

7 ως 91 έτη, με μέσο όρο τα 49,2 έτη (86). Αντίθετα, το δευτερο-

παθές είναι συχνότερο σε μεγάλες ηλικίες (85). Είναι συχνότερο 

στους άνδρες, σε αναλογία 1,97:1 σε σχέση με τις γυναίκες, και 

εντοπίζεται συχνότερα στην κάτω συγκριτικά με την άνω γνάθο, σε 

αναλογία 1,71:1, με προτίμηση στις οπίσθιες περιοχές (86). Το 

αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα της άνω γνάθου αναπτύσσεται 

συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, με μέσο όρο τα 55,2 έτη και 

στους άνδρες, σε αναλογία 3:1 σε σχέση με τις γυναίκες (96).  

Κλινικά, εκδηλώνεται συνήθως με διόγκωση που μεγεθύνεται 

γρήγορα, πόνο, έλκωση, τρισμό και αιμορραγία (86, 88, 96). Τα 

ακτινογραφικά ευρήματα δεν είναι διαγνωστικά με συνηθέστερη 
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την παρουσία ακτινοδιαυγαστικής αλλοίωσης με ασαφή όρια που 

διηθεί το συμπαγές πέταλο και τους μαλακούς ιστούς (86, 88).  

Μικροσκοπικά (Εικ. 7), είναι συχνότερος ο θυλακιώδης τύπος, 

συγκριτικά με τον δικτυωτό ή δοκιδώδη, και μερικές φορές 

παρατηρούνται μαργαριταροειδείς σχηματισμοί (rosette-like 

structures) ή ψευδοαδενικές δομές (86, 88, 95). Αναγνωρίζονται 

στρογγυλά, ατρακτοειδή, υψηλά κυλινδρικά, διαυγή κύτταρα και 

κύτταρα φαντάσματα (86, 88, 95). Έχει αναφερθεί αυξημένος ή 

μειωμένος αριθμός μιτώσεων (86, 88), ωστόσο η αναγνώριση 

μιτώσεων σε ένα αδαμαντινοβλάστωμα εγείρει την υποψία 

κακοήθειας (9). Διακρίνονται συχνά περινευρικές, ενδονευρικές 

και περιαγγειακές διηθήσεις (95), ενώ το υπόστρωμα του όγκου 

μπορεί να είναι υαλινοποιημένο ή να περιέχει οδοντινοειδές ή 

οστεοειδές υλικό (86, 88, 95). Στο δευτεροπαθές αδαμαντινοβλασ-

τικό καρκίνωμα αναγνωρίζεται η παρουσία προϋπάρχοντος 

αδαμαντινοβλαστώματος (85).  

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τις μεταλλάξεις στα 

αδαμαντινοβλαστικά καρκινώματα. Σε μία περίπτωση δευτεροπα-

θούς αδαμαντινοβλαστικού καρκινώματος έχει αναφερθεί 

υπερμεθυλίωση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p16 (CDKN2A) 

(91) και σε άλλη μία μετάλλαξη του p53 στο κωδικόνιο 151 του 

εξωνίου 5 (CCC > TCC, προλίνη > σερίνη), η οποία έχει συσχετιστεί 

με δομικές μεταβολές και λειτουργικές διαταραχές της p53 (99). 

Έχουν, επίσης, αναφερθεί μεταλλάξεις BRAFV600E σε 3 από 9 

περιπτώσεις αδαμαντινοβλαστικού καρκινώματος (27, 35) και σε 

μία περίπτωση διαυγοκυτταρικού οδοντογενούς καρκινώματος, 

ενώ δεν βρέθηκαν σε 2 οδοντογενή καρκινώματα με κύτταρα 

φαντάσματα (35). 
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Η βιολογική συμπεριφορά του αδαμαντινοβλαστικού καρκινώμα-

τος είναι απρόβλεπτη, με μέση πενταετή επιβίωση 72,9% (86). Οι 

μεταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν 4 μήνες ως 12 χρόνια μετά 

την αρχική αφαίρεση (100) και αποτελούν τον σημαντικότερο 

αρνητικό προγνωστικό παράγοντα (86). Οι λεμφαδενικές μεταστά-

σεις είναι συχνότερες σε περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής 

κοινού αδαμαντινοβλαστώματος που εξελίσσεται επί πολλά 

χρόνια με πολλές υποτροπές μετά από ατελή αντιμετώπιση (3). 

Το μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα (ICD code 9310/03) είναι 

ένα αδαμαντινοβλάστωμα που δίνει μεταστάσεις, κυρίως στους 

πνεύμονες, αν και δεν έχει κυτταρολογικά χαρακτηριστικά 

κακοήθειας (85). Τόσο η πρωτοπαθής εστία όσο και οι μεταστάσε-

ις έχουν μικροσκοπική εικόνα κοινού αδαμαντινοβλαστώματος.  

Τόσο στο αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα, όσο και στο μεταστατι-

κό αδαμαντινοβλάστωμα, οι μεταστάσεις αναπτύσσονται συχνό-

τερα αιματογενώς και σπανιότερα λεμφογενώς στους πνεύμονες, 

και ακολουθούν ο σκελετός, το ήπαρ και ο εγκέφαλος (85, 100-

102).  

 

 

Εικ. 7. Κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά αδαμαντινοβλαστικού 

καρκινώματος, θυλακιώδους τύπου. Διακρίνονται (Α) νησίδες 

νεοπλασματικών επιθηλιακών κυττάρων που μοιάζουν με αδαμαν-

τινοβλάστωμα με (Β) κυτταρολογικά χαρακτηριστικά κακοήθειας. 

Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. 
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Α x40 

Β x400 
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Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος 

Ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος (ICD-O code 9300/0) είναι 

ένας καλοήθης οδοντογενής όγκος των γνάθων (103). Συνιστά 

περίπου 7% του συνόλου των οδοντογενών όγκων (2, 103) και σε 

πρόσφατη ανασκόπηση 8.544 οδοντογενών όγκων ήταν πέμπτος 

σε συχνότητα (5). Θεωρείται αμάρτωμα, όχι νεόπλασμα, και 

σχετίζεται παθογενετικά με το επιθήλιο του οδοντικού οργάνου ή 

υπολείμματα της οδοντικής ταινίας (2).  

Εμφανίζεται κυρίως σε εφήβους ή σπανιότερα στην τρίτη δεκαετία 

της ζωής, και ενώ μπορεί να προσβάλει μεγάλο φάσμα ηλικιών το 

90% των περιπτώσεων συγεκντρώνεται στις τρεις πρώτες δεκαετί-

ες της ζωής (2, 103). Παρουσιάζει προτίμηση στις γυναίκες (5), σε 

αναλογία μέχρι και 2:1 ως προς τους άνδρες, ιδιαίτερα σε ασιατι-

κές χώρες (2, 103, 104). Εντοπίζεται συχνότερα στην άνω γνάθο 

(5), σε αναλογία ως και 2:1 προς την κάτω γνάθο, ιδιαίτερα στις 

πρόσθιες περιοχές (2, 104). Αναπτύσσεται σε σχέση με έγκλειστο 

κυνόδοντα στο 50% των περιπτώσεων, ιδιαίτερα δε με άνω 

κυνόδοντες στο 40% (103). Οι πρόσθιες περιοχές της άνω γνάθου 

αποτελούν και τη συχνότερη θέση εντόπισης του σπάνιου περιφε-

ρικού τύπου που μοιάζει με αντιδραστικό όγκο των γνάθων (103).  

Με βάση τα κλινικά και ακτινογραφικά ευρήματα διακρίνονται 

τρεις τύποι αδενοματοειδούς οδοντογενούς όγκου (103, 104): 

 Ο ενδοστικός θυλακιώδης τύπος που συνιστά το 70% των 

περιπτώσεων. 

 Ο ενδοστικός μη-θυλακιώδης τύπος. 

 Ο περιφερικός τύπος.  
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Συχνά αποτελεί τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα, καθώς σπάνια έχει 

μέγιστη διάμετρο >3 εκ. (2). Αν παραμείνει αδιάγνωστος μπορεί 

μεγεθυνόμενος να προκαλέσει διάταση των οστικών πετάλων και 

να εκδηλωθεί ως διόγκωση της προσβεβλημένης περιοχής της 

γνάθου που σπάνια συνοδεύεται από μετακίνηση παρακείμενων 

δοντιών, και αισθητική ή λειτουργική διαταραχή (2, 104). Ο 

περιφερικός τύπος εμφανίζεται ως μικρό ογκίδιο με ευρεία βάση 

που μοιάζει με περιφερικό όγκο των ούλων (2).  

Η τυπική ακτινογραφική εικόνα του ενδοοστικού θυλακιώδους 

είναι μίας μονόχωρης, καλά περιγεγραμμένης διαύγασης γύρω 

από τη μύλη ή και μέρος της ρίζας έγκλειστου δοντιού (Εικ. 8), για 

αυτό και συνήθως γίνεται αντιληπτός στη διάρκεια ελέγχου για 

διερεύνηση των αιτίων έλλειψης δοντιού από φραγμό. Η διαύγα-

ση παρουσιάζει εστιακές σκιάσεις που παρομοιάζονται με νιφάδες 

χιονιού (“snow flakes”) (2, 103, 104). Η επέκταση της ακτινοδιαύ-

γασης πέρα από τον αυχένα του δοντιού και οι εστιακές σκιάσεις 

αποτελούν ευρήματα που βοηθούν στη διαφορική διάγνωση από 

την οδοντοφόρο κύστη με την οποία μοιράζεται πολλές ομοιότητες 

(2, 104). Μπορεί να μη σχετίζεται με έγκλειστο δόντι (μη-

θυλακιώδης τύπος) (103), να εμφανιστεί ως πολύχωρη διαύγαση 

(104), και να προκαλέσει απόκλιση ή και απορρόφηση των ριζών 

παρακείμενων δοντιών (105). Άλλες απεικονιστικές τεχνικές 

δείχνουν την έκταση της βλάβης και τις σχέσεις με τα παρακείμενα 

ανατομικά στοιχεία (104). Ο περιφερικός τύπος μπορεί να 

προκαλέσει επιφανειακή απορρόφηση του οστού (“saucerization”) 

(103).  
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Εικ. 8. Τυπική ακτινογραφική εικόνα ενδοοστικού θυλακιώδους 

αδενοματοειδούς οδοντογενούς όγκους, με τη μορφή μονόχωρης, 

καλά περιγεγραμμένης διαύγασης γύρω από τη μύλη του #13. 

 

Ιστολογικά (2), πρόκειται για καλά περιγεγραμμένη μάζα που 

συχνά περιβάλλεται από κάψα πυκνού ινώδους συνδετικού ιστού 

(Εικ. 9Α) και μπορεί κεντρικά να παρουσιάζει κυστική εικόνα. 

Αναγνωρίζονται δομές που μοιάζουν με εκφορητικούς πόρους 

σιελογόνων αδένων (“duct-like”) (Εικ. 9Β και 9Γ), συμπαγείς 

βλάστες που μοιάζουν με στροβίλους ή μαργαρίτες (“rosette-like”) 

(Εικ. 9Γ), και αναστωμούμενες χορδές (Εικ. 9Β), σε υπόστρωμα 

χαλαρού και αγγειοβριθούς ινώδους συνδετικού ιστού. Τα 

επιθηλιακά κύτταρα είναι κυρίως ατρακτοειδή, ενώ εκείνα που 

επενδύουν τις δομές που μοιάζουν με εκφορητικούς πόρους είναι 
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κυρίως κυλινδρικά με πυρήνες πολωμένους αντίθετα προς την 

κοιλότητα. Στις συμπαγείς περιοχές μπορεί να παρατηρηθούν 

κύτταρα με χαρακτηριστικά πλακωδών επιθηλιακών κυττάρων και 

ήπια (εκφυλιστική) πυρηνική πλειομορφία. Μεταξύ των επιθηλια-

κών κυττάρων και στο κέντρο των στροβιλοειδών ή μαργαριταροε-

ιδών σχηματισμών διακρίνονται σφαίρες άμορφου ηωσινόφιλου 

υλικού (“tumor droplets”) (Εικ. 9Ε) και στις θέσεις των πλακωδών 

κυττάρων άμορφο αμυλοειδές υλικό και ενασβεστιώσεις. Σπάνια, 

διακρίνεται υαλοειδές υλικού, δυσπλαστικές οδοντικές ουσίες με 

τη μορφή οστεοδοντίνης ή και οδοντίνης, ή κοκκία μελανίνης. 

Μπορεί, επίσης να παρατηρηθούν περιοχές που μοιάζουν με 

αδαμαντινοβλάστωμα, ενασβεστιούμενο επιθηλιακό οδοντογενή 

όγκο, οδόντωμα, ή ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη.  

Τα κύρια ανοσοϊστοχημικά χαρακτηριστικά τους αδενοματοειδούς 

οδοντογενούς όγκου έχουν πρόσφατα ανασκοπηθεί από τους 

Harnet και συν. (104). Η έκφραση της κερατίνης 14 (CK14) έχει 

θεωρηθεί ενδεικτική προέλευσης από το λεπτυνθέν επιθήλιο της 

αδαμαντίνης (106, 107) και η συνέκφραση των CK5, CK14 και CK17 

από το επιθήλιο οδοντογενών κύστεων ή και των ούλων (108), ενώ 

η έκφραση των p53, Ki67 και p63 είναι συμβατή με την καλή 

βιολογική συμπεριφορά του όγκου. Η μελέτη της έκφρασης 

αμελογενίνης, λαμινίνης, θειικής ηπαράνης (HSPG), κολλαγόνου I, 

κολλαγόνου IV, τενασίνης, ινονεκτίνης και οστεονεκτίνης δεν έχει 

συμβάλει στην αποσαφήνιση της φύσης του ηωσινόφιλου υλικού, 

για τις οποίο υποστηρίζεται πως μπορεί να αντιπροσωπεύει 

οργανικό υπόστρωμα αδαμαντίνης ή οδοντίνης, ενώ υπάρχουν 

διαφορές στην έκφραση μεταλλοπρωτεϊνασών του υποστρώματος 

από το αδαμαντινοβλάστωμα (matrix metalloporoteinases, 

MMPs).  
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Ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος χαρακτηρίζεται από αργή 

και προοδευτική μεγέθυνση (103). Αντιμετωπίζεται με συντηρητι-

κή χειρουργική εξαίρεση, και αφαιρείται ιδιαίτερα εύκολα όταν 

περιβάλλεται από κάψα (2). Οι υποτροπές είναι σπάνιες και δεν 

έχει αναφερθεί κακοήθης εξαλλαγή (2, 103).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 9. Κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά αδενοματοειδούς 

οδοντογενούς όγκους. (Α) Καλά περιγεγραμμένη μάζα που 

περιβάλλεται από κάψα ινώδους συνδετικού ιστού. (Β-Γ) Δομές 

που μοιάζουν με εκφορητικούς πόρους σιελογόνων αδένων και 

αναστωμούμενες χορδές. (Δ) Συμπαγείς βλάστες που μοιάζουν με 

στροβίλους ή μαργαρίτες. Διακρίνονται σφαίρες άμορφου ηωσι-

νόφιλου υλικού. Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης.  
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Β x200 

Α x40 
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Δ x400 

Γ x400 
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Πρωτεΐνη MDM2 

Η πρωτεΐνη MDM2 (murine double minute 2 homologue)2 ρυθμίζει 

την κυτταρική αύξηση και διαφοροποίηση, συνδέοντας ουβικουι-

τίνη σε άλλες πρωτεΐνες, μεταξύ των οποίων τις ογκοκατασταλτι-

κές πρωτεΐνες p53, pRB, και p14ARF (109-113), πρωτεΐνες που 

συμμετέχουν στα κύρια μοριακά μονοπάτια επιδιόρθωσης του 

DNA (112), και το μεταγραφικό παράγοντα FOXO3a (114, 115). 

Ταυτόχρονα, ασκεί την ίδια δράση και στον εαυτό της μέσω αυτό-

ουβικιτυλιώσης (109-111). Κύριος βιολογικός ρόλος της MDM2 

είναι να δρα ως αρνητικός ρυθμιστής της p53 (109-111, 116), 

καθώς η σύνδεση της p53 με ουβικιουτίνη οδηγεί σε διάσπασή της 

από το πρωτεόσωμα 26S και διατήρησή της σε χαμηλά επίπεδα 

(Σχ. 3) (112). Η μεταγραφή του MDM2 επάγεται από το σηματοδο-

τικό μονοπάτι της MAPK, μέσω των AP-1 και Ets, ενώ η φωσφορυ-

λίωση της MDM2 από το μονοπάτι PI3K-Akt που ξεκινά από την 

ενεργοποίηση του RAS προκαλεί την πυρηνική είσοδο της MDM2 

και ευνοεί την αλληλεπίδρασή της με την p53 (116).  

Αναλυτικά στοιχεία για τις p53 και MDM2 μπορούν να βρεθούν σε 

πρόσφατες ανασκοπήσεις (116-118).  

                                                         

2 Άλλα ονόματα: ACTFS; Double minute 2 protein; Double minute 2, human 
homolog of; E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2; Hdm2; hdm2; HDMX; MDM2; 
Mdm2 p53 binding protein homolog; MDM2 variant FB28; MDM2 variant 
FB30; Mdm2, p53 E3 ubiquitin protein ligase homolog (mouse); Mdm2, 
transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein; Oncoprotein 
Mdm2; p53-binding protein; p53-binding protein Mdm2. (Πηγή: 
www.signaling-gateway.org/molecule/query?afcsid=A004474). 
Το ανθρώπινο ομόλογο γονίδιο της MDM2 αναφέρεται μερικές φορές ως 
HDM2 (Human Double Minute 2). Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά ο όρος MDM2 για λόγους απλοποίησης.  
 

http://Πηγή:%20www.signaling-gateway.org/molecule/query?afcsid=A004474
http://Πηγή:%20www.signaling-gateway.org/molecule/query?afcsid=A004474
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Σχήμα 3: Σχηματική απεικόνιση της σχέσης p53-MDM2. Η MDM2 

προκαλεί ουβικιουτίνωση της p53 και διάσπασή της από το 

πρωτεόσωμα 26S, με αποτέλεσμα να αναστέλλονται οι φυσιολογι-

κές της δράσεις. Παράλληλα η p53 ρυθμίζει θετικά την MDM2. Από 

http://pmvpharma.com/science.html. 

 

 

  

http://pmvpharma.com/science.html
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p53 

Η πρωτεΐνη p53 (tumor protein p53, TP53, MIM #191170) είναι 

μεταγραφικός ρυθμιστής-κλειδί για την ενεργοποίηση πολλών 

γονιδίων σχετιζόμενων με την αναστολή του κυτταρικού κύκλου, 

τη γήρανση, την απόπτωση, το μεταβολισμό, τη διαφοροποίηση 

και την επιβίωση (119, 120).  

Το γονίδιο TP53 εδράζεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 

17 (17p13), μία περιοχή που συχνά παρουσιάζει διαγραφή στους 

όγκους, και αποτελείται από 22.000bp. Η μεταγραφική δραστηριό-

τητα της p53 ελέγχεται μέσω φωσφορυλίωσης, η οποία ενεργο-

ποιεί τη φυσιολογική p53, αλλά δεν ενεργοποιεί τη μεταλλαγμένη 

p53 (121). Η δράση της p53 ρυθμίζεται μέσω φωσφορυλίωσης και 

ακετυλίωσης σε γονοτοξικό stress, όπως αυτό που προκαλείται 

από βλάβη του DNA, έκφραση ογκογονιδίων, υποξία, και ένδεια 

νουκλεοτιδίων (117). Κύριος μηχανισμός ρύθμισης είναι η 

αλληλεπίδραση με την MDM2 (116, 117).  

Βασική λειτουργία της φυσιολογικής μορφής p53 (wild-type p53, 

WTp53) είναι σε βλάβη του DNA να αναστέλλει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, μέσω ενεργοποίησης γονιδίων όπως το p21, και 

να επιτρέπει στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης να διορθώσουν το 

DNA. Σε αποτυχία επιδιόρθωσης, όπως όταν η γονοτοξική βλάβη 

είναι μεγάλη, η ενεργοποίηση από την p53 γονιδίων όπως τα 

puma, bax και noxa οδηγεί σε θάνατο μέσω γήρανσης ή κυτταρι-

κής απόπτωσης (112). Συνεπώς, η p53 «αποφασίζει για την 

κυτταρική μοίρα» (cell fate decision). 

Η αναστολή της δράσης της p53 επιτρέπει στα κύτταρα να 

επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν, ενώ η παρουσία λειτουργι-

κής p53 αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την καταστολή της 
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καρκινογένεσης (119). Η κρίσιμη σημασία της p53 φυσιολογικά και 

στην καρκινογένεση φαίνεται και από τους χαρακτηρισμούς που 

της έχουν αποδοθεί, όπως «Guardian of the genome» (122), 

«Death star» (123), «Good and bad cop» (124), «An acrobat in 

tumorigenesis» (125). Ειδικά τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται 

συνεχώς σε κατάσταση κυτταρικού stress λόγω της επίδρασης 

διαφόρων ερεθισμάτων, όπως η υποξία και προ-αποπτωτικά 

σήματα, για αυτό και η αναστολή της p53 αποτελεί επιλεκτικό 

πλεονέκτημα και προϋπόθεση για την επιβίωσή τους (56).  

Ο ρόλος της p53 στην ογκογένεση είναι κομβικός και οι μεταλλάξε-

ις ή/και η απώλεια του ογκοκατασταλτικού γονιδίου TP53 αποτε-

λούν την συχνότερη γενετική ανωμαλία στον καρκίνο, σε ποσοστό 

>50% (56). Η διαταραχή της p53 μπορεί να οφείλεται σε μεταλλά-

ξεις του TP53 ή σε γεγονότα που παρεμβαίνουν στη λειτουργία της 

p53, σημαντικότερα των οποίων είναι η υπερέκφραση του 

αναστολέα της p53 MDM2 (126) ή η αποδόμηση της p53 μέσω της 

στόχευσης της από την Ε6 πρωτεΐνη του HPV, όπως συμβαίνει 

στους περισσότερους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας που 

έχουν φυσιολογικό TP53 γονότυπο (127).  

Το 50% των διαταραχών της λειτουργίας της p53 οφείλονται σε 

διαγραφές ή μεταλλάξεις του TP53. Οι μεταλλάξεις μπορεί να είναι 

παρανοηματικές (missense mutations), μη-νοηματικές (nonsense 

mutations), ή μεταλλάξεις πλαισίου (framesift mutations). Σε 

διαφορετικούς όγκους παρατηρούνται μεταλλάξεις σε διαφορετι-

κά σημεία του σηματοδοτικού μονοπατιού της p53. Για παράδειγ-

μα, ενώ στον καρκίνο των πνευμόνων είναι συχνή η μετάλλαξη της 

p53 (50%), στο οστεοσάρκωμα είναι συχνή η γονιδιακή ενίσχυση 

του MDM2 (30%) και στο ρετινοβλάστωμα του MDM4 (65%), δύο 
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ογκογονιδίων που όπως θα αναφερθεί παρακάτω λεπτομερέστερα 

καταστέλλουν τη λειτουργία της p53 (119).  

Οι παρανοηματικές μεταλλάξεις αποτελούν περίπου το 75% των 

μεταλλάξεων του TP53 στον καρκίνο και οδηγούν σε απώλεια του 

ελέγχου που ασκεί η p53 στη μεταγραφική δραστηριότητα άλλων 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων ή σε απόκτηση νέων ή αυξημένων 

λειτουργιών από την p53 (gain of function), π.χ. πλεονέκτημα 

επιβίωσης ή αύξησης (119). Αφορούν μεταβολές μίας βάσης σε 

κρίσιμες περιοχές της p53, όπως στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA 

(119). Το λειτουργικό πλεονέκτημα της μεταλλαγμένης p53 έχει 

συσχετισθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επιπλέον 

μεταλλάξεων, πλεονέκτημα στην επιβίωση ή και τον πολλαπλασι-

ασμό των καρκινικών κυττάρων, και αυξημένη διηθητική και 

μεταστατική ικανότητα (119). Παρανοηματικές μεταλλάξεις 

προκαλούν συνήθη καρκινογόνα, όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, 

το κάπνισμα, η αφλατοξίνη, ή χημικά καρκινογόνα (119).  

Οι μη-νοηματικές μεταλλάξεις του TP53 επιφέρουν μεταβολές της 

δομής που οδηγούν σε απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας της 

p53 (119). Μπορεί να καταλήξουν στην παραγωγή κατατετμημέ-

νης, μη-ενεργού και ασταθούς p53, ενώ συχνή είναι και η απώλεια 

και των δύο αλληλόμορφων γονιδίων (121). Η άθροιση μεταλλαγ-

μένης p53 μπορεί να ασκήσει επικρατώς αρνητικό ρόλο στη 

φυσιολογική p53 που παράγεται από το άλλο αλληλόμορφο 

γονίδιο, μέσω ετερο-ολιγομερισμού.  

Τέλος, στις μεταλλάξεις πλαισίου η διαγραφή ή η προσθήκη 

νουκλεοσιδίων στο DNA οδηγεί σε μετατόπιση του πλαισίου 

ανάγνωσης κατά τη μεταγραφή και στην παραγωγή μίας δομικά 
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διαφορετικής p53 που είναι κατά κανόνα λειτουργικά αδρανής 

(119).  

Η μεταλλαγμένη p53 είναι περισσότερο σταθερή λόγω μεταβολής 

της διαμόρφωσης, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλο χρόνο ημίσειας 

ζωής και αθροίζεται στους πυρήνες των κυττάρων (128), αν και 

υπάρχουν και μεταλλάξεις που δεν οδηγούν σε σταθεροποίηση 

της p53 (129). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της 

μετάλλαξης της p53 μέσω της ανοσοϊστοχημείας, αν και δεν 

αποκλείονται ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 

(121).  

Αναφορικά με τις γενετικές ή επιγενετικές μεταβολές σε άλλα 

μόρια του σηματοδοτικού άξονα του p53, νεοπλάσματα με WTp53 

μπορεί να υπερεκφράζουν την MDM2, αποδεικνύοντας πως η 

απενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού της MDM2 

μπορεί να γίνει και παρουσία WTp53, και υποδηλώνοντας πως η 

MDM2 μπορεί να έχει δράσεις ανεξάρτητες της p53 και να 

εμπλέκεται σε άλλα σημαντικά σηματοδοτικά μονοπάτια (56).  

Ανοσοϊστοχημική έκφραση p53 αναφέρεται σε αδαμαντινοβλασ-

τώματα (130-138), συχνότερα σε δικτυωτά από ότι σε θυλακιώδη 

(134, 136), αδενοματοειδή αδαμαντινοβλαστώματα (139), και 

αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους (132, 136, 138). Σε άλλες 

μελέτες δεν αναφέρεται αξιόλογη ανοσοέκφραση της p53 σε 

αδαμαντινοβλαστώματα (129, 140), κοκκιοκυτταρικά αδαμαντι-

νοβλαστώματα (141), και περιφερικά αδαμαντινοβλαστώματα 

(140, 142). Σε αδαμαντινοβλαστικά καρκινώματα (99, 143), 2 

οδοντογενή καρκινώματα (132) και 1 πρωτοπαθές ενδοοστικό 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (144) περιγράφεται αυξημένη 

διάχυτη ανοσοέκφραση της p53. 
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Με μοριακές τεχνικές, στο αδαμαντινοβλάστωμα έχουν βρεθεί 

μεταλλάξεις του TP53 (yeast functional assay) σε 1 από 12 περιπ-

τώσεις που μελετήθηκαν, στο κωδικόνιο 238 (TGT->TAT, Cys->Tyr) 

(145) και μεταλλαγμένη p53 (ELISA) σε «εξαιρετικά χαμηλή» 

ποσότητα σε 2 αδαμαντινοβλαστώματα, (131). Αντίθετα, σε άλλες 

μελέτες δεν βρέθηκαν μεταλλάξεις σε 10 αδαμαντινοβλαστώματα 

και 1 κακόηθες αδαμαντινοβλάστωμα που ήταν ανοσοϊστοχημικά 

θετικά για την p53 (ανάλυση αλληλουχίας) (134). Η παρουσία 

αργίνης στο κωδικόνιο 72 του TP53 αυξάνει την πιθανότητα 

εμφάνισης αδαμαντινοβλαστώματος (146). Τέλος, έχουν ανιχνευ-

θεί μεταλλάξεις του p53 σε μία περίπτωση καρκινώματος από 

αδαμαντινοβλάστωμα, στο κωδικόνιο 151 (CCC->TCC, Pro->Ser) 

του εξωνίου 5 (99), αλλά όχι στα εξώνια 5-8 και 5-9 του TP53 

(ανάλυση αλληλουχίας DNA) σε ένα δευτεροπαθές αδαμαντινοβ-

λαστικό καρκίνωμα (91) και ένα μεταστατικό αδαμαντινοβλάστω-

μα άνω γνάθου (147), αντίστοιχα.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, αν και το αδαμαντινοβλάστω-

μα παρουσιάζει συχνά ανοσοϊστοχημική έκφραση της p53, οι 

μεταλλάξεις του TP53 είναι σπάνιες. Σε πρόσφατη μελέτη υποστη-

ρίχθηκε πως στα αδαμαντινοβλαστώματα υπάρχει «σοβαρή 

καταστολή» του p53 (148), εύρημα που μπορεί να σχετίζεται με 

υπερέκφραση της MDM2.  
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MDM2 

Το γονίδιο MDM2 (MIM #164785) περιγράφηκε ως υπεύθυνο για 

την αυτόματη μετάλλαξη της ινοβλαστικής κυτταρικής σειράς 

BALB/c 3T3 και πήρε το όνομά του από το ότι η προκύπτουσα 

μεταλλαγμένη κυτταρική σειρά 3T3-DM περιέχει 25-30 αντίγραφα 

ανά κύτταρο από ζεύγη ακεντρικών χρωματινικών σωματίων 

(paired, acentric chromatin bodies) που ονομάζονται double 

minutes, στα οποία υπάρχει γονιδιακή ενίσχυση (gene amplifica-

tion) του MDM2 (murine double minute 2) (149, 150). Στον 

άνθρωπο, το MDM2 (ή HDM2) εδράζεται στο χρωμόσωμα 12q13-

14, στις νουκλεοσιδικές θέσεις 67.48–67.52, και δρα ως ογκογονί-

διο (116, 150).  

Η πρωτεΐνη MDM2 είναι πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη 90-95kDa με 

δακτύλιο RING (Really Interesting New Gene) και δράση Ε3 λιγάσης 

ουβικουιτίνης (116). Μπορεί να μετακινείται μεταξύ πυρήνα και 

κυτταροπλάσματος (113). Σε πειραματόζωα, εκτός από την 

«ακέραια» πρωτεΐνη p90MDM2 παράγεται και η μικρότερη 

πρωτεΐνη p76MDM2, η οποία στερείται τα πρώτα 49 αμινοξέα της 

p90MDM2 και ενεργοποιεί την p53 (116). Στον άνθρωπο η MDM2 

έχει μήκος 491 αμινοξέων και εμφανίζει τις ακόλουθες περιοχές 

(113, 116):  

 Αμινοτελική, όπου εδράζεται η κύρια θέση σύνδεσης με την 

p53 (αμινοξέα 18-101) και θέσεις όπου συνδέονται αναστολείς 

της MDM2, όπως η nutlin-3. 

 Κεντρική, όπου συνδέονται πολλές ριβοσωμικές ή πυρηνικές 

πρωτεΐνες που σχετίζονται άμεσα με τη μεταγραφική δραστη-

ριότητα της p53. Στην κεντρική περιοχή αναγνωρίζονται μία 

όξινη περιοχή (αμινοξέα 237-288), περιοχή με δακτύλιο RING, 
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και δακτύλιος ψευδαργύρου (αμινοξέα 289-331). Στην περιοχή 

αυτή υπάρχουν θέσεις σύνδεσης με ρυθμιστικούς παράγοντες, 

όπως η πρωτεΐνη p14ARF και πολλές ριβοσωμικές πρωτεΐνες 

(π.χ. πρωτεΐνη L5) ή πρωτεΐνες του πυρηνίσκου. Υπάρχουν, 

επίσης, θέσεις που επιτρέπουν τη μετακίνηση της MDM2 προς 

και από τον πυρήνα (nuclear localization signal, nuclear export 

signal).  

 Καρβοξυτελική, όπου εδράζεται δακτύλιος RING (αμινοξέα 

436-482) που προσδίδει στην MDM2 τη δράση Ε3 λιγκάσης 

ουβικουιτίνης για την p53 και άλλες πρωτεΐνες. Στη θέση αυτή 

συνδέεται και η σχετιζόμενη με την MDM2 πρωτεΐνη MDM4. 

Η σχέση p53-MDM2 είναι δυναμική και οι δύο πρωτεΐνες συμμετέ-

χουν σε αυτορυθμιζόμενο βρόγχο (auto-regulatory loop) αρνητικής 

ανάδρασης, ο οποίος ελέγχει την μεταγραφική λειτουργία του p53 

και την επακόλουθη έκφραση του MDM2 (112, 113, 116, 117). Αν 

και η MDM2 αλληλεπιδρά και με άλλους ρυθμιστές της κυτταρικής 

αύξησης (151), η κύρια δράση της είναι να ρυθμίζει αρνητικά την 

p53 μέσω πολλαπλών μηχανισμών που εξασφαλίζουν την αποτε-

λεσματική αναστολή της λειτουργίας της p53 (109-113, 116-118). 

Από τους μηχανισμούς έχουν καλλίτερα περιγραφεί οι ακόλουθοι: 

 Αναστολή της μεταγραφή του p53. Η MDM2 αλληλεπιδρά με 

στοιχεία του βασικού μεταγραφικού μηχανισμού και εμποδίζει 

την ενεργοποίηση προαγωγών της μεταγραφής του p53. Επιπ-

λέον, η σύνδεση, ουβικουιτίνωση και αποδόμηση από την 

MDM2 της ριβοσωμικής πρωτεΐνης RPL26 εμποδίζει τη μεταγ-

ραφή του p53, καθώς η RPL26 συνδέεται με το mRNA της p53 

σε καταστάσεις γονοτοξικού στρες, επιτρέποντας τη μεταγρα-

φή της. 
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 Αναστολή της μεταγραφικής δραστηριότητας της p53. Η MDM2 

συνδέεται άμεσα στο αμινοτελικό άκρο της p53, καλύπτει την 

περιοχή μεταγραφικής ενεργοποίησης (transcriptional activa-

tion domain, TAD) και εμποδίζει τη σύνδεσή της me κρίσιμες 

πρωτεΐνες που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της μεταγρα-

φής.  

 Έξοδος της p53 από τον πυρήνα μέσω μονο-ουβικουιτίνωσης 

από την MDM2 πολλαπλών υπολειμμάτων λυσίνης που δεν 

οδηγεί σε αποδόμηση, αλλά αναστέλλει την πυρηνική δράση.  

 Ουβικιτυλίωση μέσω μονο-ουβικιουτίνωσης της p53 από την 

MDM2 στο κυτταρόπλασμα, καθιστώντας την στόχο για απο-

δόμηση από το πρωτεόσωμα 26S. Η δράση αυτή θεωρείται η 

σημαντικότερη της MDM2 και ο κύριος μηχανισμός ελέγχου 

των επιπέδων της p53 (117, 151).  

Σε γονοτοξικές βλάβες, όπως καταστάσεις στρες επέρχονται τόσο 

στην p53 όσο και στην MDM2 μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις, 

κυρίως φωσφορυλίωση ή/και ακετυλίωση, οι οποίες οδηγούν σε 

διάρρηξη της αλληλεπίδρασής τους και αποδέσμευση της p53 που 

αποκτά με τον τρόπο αυτό τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκλη-

ρώσει τις φυσιολογικές δράσεις της (113, 116, 117). Με την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδιόρθωσης του DNA 

γίνεται φωσφορυλίωση της MDM2 που οδηγεί σε αναστολή της 

δράσης Ε3 λιγκάσης, και η p53 συνδέεται σε θέσεις στο πρώτο 

εσώνιο του MDM2 (p53 response elements) με αποτέλεσμα να 

ενεργοποιεί το μεταγραφικό υποκινητή (promoter) Ρ2, επάγοντας 

την έναρξη της μεταγραφής του MDM2 (112, 113, 116). Η διαδικα-

σία αυτή γίνεται ανεξάρτητα από το αν η p53 είναι φυσιολογική ή 

μεταλλαγμένη (112). Έτσι η p53 δρα ως θετικός ρυθμιστής της 

έκφρασης της MDM2 και επιτρέπει σε κύτταρα που δεν έχουν 

πλέον ανάγκη επιδιόρθωσης του DNA να επιβιώσουν και να 
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πολλαπλασιαστούν (116, 119). Ωστόσο, μπορεί η έκφραση της 

MDM2 να αυξηθεί πριν ολοκληρωθεί η φυσιολογική λειτουργία 

της p53, χωρίς άμεση αναστολή της δράσης της p53, πιθανώς 

επειδή η p53 μπορεί να καθίσταται «άνοση» στη δράση της MDM2 

μέσω μετα-μεταγραφικών τροποποιήσεων που υφίσταται (113).  

Η ρύθμιση της p53 από την MDM2 είναι αυστηρώς στοιχειομετρι-

κή: πειραματόζωα με ομόζυγη διαγραφή των MDM2 δεν διασώ-

ζονται με τη διαγραφή του ενός TP53, πιθανώς επειδή η έλλειψη 

της MDM2 προκαλεί ανώμαλη ενεργοποίηση της «υπολειπόμε-

νης» p53 και οδηγεί σε θνησιγενή φαινότυπο (113, 152). Αντίθετα, 

η ταυτόχρονη ομόζυγη διαγραφή των TP53 στο στάδιο της 

βλαστοκύστης διασώζει από την απόπτωση και τον εμβρυϊκό 

θάνατο κύτταρα με ομόζυγη απώλεια των MDM2 (116, 153). 

Μικρές μεταβολές στα επίπεδα της MDM2 επηρεάζουν τη 

λειτουργία της p53 και οδηγούν σε αναπτυξιακούς ή νεοπλασματι-

κούς φαινότυπους. Για αυτό και η ετεροζυγωτία για MDM2 είναι 

μεν συμβατή με τη φυσιολογική ομοιόσταση, δεν επιτρέπει 

ωστόσο στα κύτταρα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε 

καταστάσεις στρες, όπως η επίδραση γ-ακτινοβολίας ή η υπερέκ-

φραση του Myc, οπότε σε απλοανεπάρκεια του MDM2 επέρχεται 

κυτταρικός θάνατος (152, 154, 155).  

Η επαγωγή της μεταγραφής της MDM2 επηρεάζεται κυρίως από 

την p53, αλλά και από τα μοριακά μονοπάτια της MAPK και του 

TGF-β/Smad (Σχ. 4), ενώ φωσφορυλίωση της MDM2 που προκαλεί 

την πυρηνική της είσοδο και ευνοεί την αλληλεπίδρασή της με την 

p53 γίνεται από το μονοπάτι PI3K-Akt που βασίζεται στην ενεργο-

ποίηση του RAS (116, 117). Η υπερέκφραση της MDM2 αντιρροπεί 

την προκαλούμενη από την TGF-Β αναστολή της αύξησης σε 

κυτταροκαλλιέργειες, ακόμη και απουσία λειτουργικής WTp53 
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(113). Παρόμοια αύξηση της αντίστασης στη δράση του TGF-β 

περιγράφεται σε μεταστατικούς όγκους (113).  

 

Σχ. 4: Σχηματική απεικόνιση των μοριακών μονοπατιών που 

αυξάνουν τη δραστηριότητα της MDM2. Τα μονοπάτια MAPK και 

TGF-β/Smad επάγουν το σχηματισμό MDM2, και το PI3K/Akt τη 

φωσφορυλίωση της MDM2 (116). 
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Αρνητικό ρυθμιστή της δράσης της MDM2 αποτελεί η πρωτεΐνη 

p14ARF (CDKN2A alternate reading frame, MIM #600160), το 

γονίδιο της οποίας ARF περιέχεται στην INK4A περιοχή (CDKN2A) 

που εδράζεται στο 9p21.3 (156). Η p14ARF σε καταστάσεις στρες και 

σε ενεργοποίηση ογκογονιδίων υπερεκφράζεται, σταθεροποιείται, 

και απομακρύνει την MDM2 από την p53, επιτρέποντας τις 

δράσεις της. Σε απώλεια της p14ARF απορρυθμίζεται η MDM2 και 

τα κύτταρα δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την p53 (116, 119). Η 

p14ARF βρίσκεται σε σχέση επιστασίας (epistasis relationship) με 

την p53, καθώς η δράση της μίας πρωτεΐνης εξαρτάται από την 

παρουσία και τη δράση της άλλης, για αυτό και σε πολλούς όγκους 

υπάρχει απενεργοποίηση μόνον της μίας από τις δύο πρωτεΐνες 

(157). Ο βρόγχος ρύθμισης p53-MDM2-p14ARF (113) είναι καθορισ-

τικός στην ογκογένεση, αλλά όχι στην ανάπτυξη (119).  

Επειδή η MDM2 μπορεί να αυτό-ουβικιτυλιώνεται ή να ουβικιτυ-

λιώνει την MDM4, ένζυμα που αφαιρούν ουβικουιτίνη από την 

MDM2/MDM4 ρυθμίζουν έμμεσα τα επίπεδα της p53. Παράδειγ-

μα αποτελεί η σχετιζόμενη με τον ερπητοϊό και ειδική στην 

ουβικουιτίνη πρωτεάση Hausp (USP7, MIM #602519), η οποία 

αφαιρεί μόρια ουβικουιτίνης από την MDM2 και της επιτρέπει να 

διατηρήσει χαμηλά τα επίπεδα της p53 (119). Η in vitro απώλεια 

της Hausp ή της λειτουργίας της Hausp οδηγούν σε αποσταθερο-

ποίηση της MDM2 και επιφέρουν καταστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού ή κυτταρικό θάνατο, αντίστοιχα (119). 

Η MDM2 συμμετέχει στους περισσότερους μοριακούς μηχανισμο-

ύς που είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της γονιδιακής 

ακεραιότητας του DNA μέσω της (επι)διόρθωσης λαθών (112). 

Τέτοια λάθη αθροίζονται με την πάροδο του χρόνου ως αποτέλεσ-

μα έκθεσης σε εξωγενείς χημικούς και φυσικούς παράγοντες (π.χ. 
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βενζο(α)πυρένιο, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, διοξίνες, καπνός 

τσιγάρου, άσβεστος, υπεριώδης ακτινοβολία, ραδόνιο, χημειοθε-

ραπευτικοί αντικαρκινικοί παράγοντες) ή ενδογενείς παράγοντες 

(π.χ. αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου και αζώτου, ROS και NOS, 

αντίστοιχα), ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού 

μεταβολισμού του DNA, ανώμαλης επεξεργασίας του DNA κατά 

την αντιγραφή του DNA, τον ανασυνδυασμό και την επιδιόρθωση 

(112, 158). Αν παραμείνουν ενδέχεται να οδηγήσουν σε ογκογόνο 

φαινότυπο. Η MDM2 εμπλέκεται, κυρίως, στους μηχανισμούς 

έμμεσης διόρθωσης, με την οποία αποκαθίστανται λάθη του RNA 

μετά την αντιγραφή και εξασφαλίζεται η ορθή μεταγραφή των 

γονιδίων (112). Πολλές από τις δράσεις της MDM2 στα μονοπάτια 

διόρθωσης του DNA είναι ανεξάρτητες του ρόλου της στη ρύθμιση 

της p53 και σχετίζονται με την ουβικουιτίνωση ενζύμων επιδιόρ-

θωσης και επικουρικών πρωτεϊνών που συμμετέχουν στους 

μηχανισμούς διόρθωσης (112).  

Η MDM2 συμμετέχει στο μηχανισμό διόρθωσης αταίριαστων 

βάσεων ή διόρθωση λανθασμένου ζευγαρώματος (mismatch 

repair, MMR) (158). Συνίσταται στην απομάκρυνση και αντικατάσ-

ταση μη-συμπληρωματικών βάσεων ή μικρών θηλιών στις 

συμπληρωματικές έλικες του DNA που δημιουργούνται από 

ελαττωματική λειτουργία των DNA πολυμερασών ή ελαττωματική 

ενσωμάτωση λάθος βάσεων και δεοξυουριδίνο-τριφωσφατασών 

(dNTP) κατά την αντιγραφή (112). Η MMR είναι απαραίτητη για 

την αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την απόπτω-

ση των κυττάρων, και η δυσλειτουργία της οδηγεί σε μεταλλάξεις 

αρχικά και ογκογένεση στη συνέχεια (158). Κρίσιμο ρόλο στην 

MMR έχει το πολυμερές πρωτεϊνικό σύμπλεγμα 

CUL4/DDB1/DPH/ROC1 (cullin 4/DNA damage binding protein 

1/denticleless protein homolog/regulator of cullins 1) που έχει 
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δράση Ε3 λιγκάσης της ουβικουιτίνης και στοχεύει την p53 (159). Η 

απώλεια κάθε μίας από τις πρωτεΐνες του συμπλέγματος οδηγεί σε 

σταθεροποίηση της p53 και η υπερέκφραση τους σε απώλεια 

έκφρασης της p53 (159). Η τελευταία προϋποθέτει ουβικουτίνωση 

της p53 μέσω σύνδεσης της MDM2 με την CUL4, ενώ και τα άλλα 

συστατικά μπορούν να συνδεθούν τόσο με την p53, όσο και την 

MDM2 (159). Στο σύμπλεγμα CUL4/DDB1/DPH/ROC1 συνδέεται 

και η πρωτεΐνη PCNA (proliferating cell nuclear antigen) που 

αλληλεπιδρά με την p53 και την MDM2, σε απενεργοποίηση της 

οποίας αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα της p53 απουσία βλάβης 

στο DNA (159). Πειραματικά, η επαγωγή της έκφρασης 

CUL4/DDB1-PCNA μέσω έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία 

οδηγεί σε πρωτεόλυση της MDM2 (112, 159). Στον BRAFV600E 

καρκίνο του εντέρου υπάρχουν συχνά μεταλλάξεις σε γονίδια του 

MMR και υψηλή μικροδορυφορική αστάθεια (high microsatellite 

instability, MSI-H) (30, 47-51), εύρημα που υποδηλώνει ελαττωμα-

τική λειτουργία της MDM2.  

Η MDM2 ρυθμίζει το ένζυμο AP ενδονουκλέαση 1 (Ape1) στη 

διόρθωση με εκτομή βάσης (base excision repair, BER) που είναι 

σημαντική για την προστασία των κυττάρων από βλάβες που 

προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκύπτουν από 

το μεταβολισμό (112). Αποκαθιστά, κυρίως, θραύσεις στις απλές 

έλικες, χημικά αλλοιωμένες βάσεις ή μη-βασικές περιοχές. Η 

ρύθμιση μπορεί να είναι (α) άμεση, με ουβικουιτίνωση της Ape1, 

έξοδό της από τον πυρήνα, αντίδρασή της στα μιτοχόνδρια με την 

Bcl-2 και κυτταρική απόπτωση ή (β) έμμεση, με την MDM2 να 

ανταγωνίζεται την Ape1 στη σύνδεσή της με άλλες πρωτεΐνες.  

Στην διόρθωση με εκτομή νουκλεοτιδίου (nucleotide excision 

repair, NER) γίνεται αναγνώριση και εκτομή μεγάλων βλαβών του 
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DNA που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες, όπως έκθεση 

στην υπεριώδη ακτινοβολία και χημειοθεραπευτικούς παράγοντες 

(112). Στο μονοπάτι αυτό εμπλέκεται η πρωτεΐνη ARF, η οποία 

ρυθμίζει θετικά την έκφραση της πρωτεΐνης XPC (xeroderma 

pigmentosum group C) και αρνητικά την MDM2 (112). Η ARF είναι 

μέρος του συμπλέγματος XPC (XPC-HR23B-Cen2) που είναι 

υπεύθυνο για την αναγνώριση των βλαβών του DNA, και η MDM2 

μπορεί να ρυθμίζει άμεσα την XPC με ουβικουτίνωση (112).  

Στη μη-ομόλογη ένωση των άκρων (non-homologous end joining, 

NHEJ) που γίνεται πριν τη φάση της αντιγραφής του DNA, επιτυγ-

χάνεται επιδιόρθωση θραύσεων στα άκρα ή σε επικρεμάμενα 

τμήματα DNA που δεν έχουν μεγάλη ομολογία αλληλουχιών (112). 

Οι βλάβες αυτές προκαλούνται από ιονίζουσα ακτινοβολία, 

ελεύθερες οξειδωτικές ρίζες, ακατάλληλη ενζυμική δράση σε 

ευαίσθητες περιοχές, αναστολή τοποϊσομερασών και άλλες 

μηχανικές καταπονήσεις (112). Στο μηχανισμό αυτό η πρωτεΐνη 

κινάση DNA-PK (DNA-dependent protein kinase) εμποδίζει τη 

σύνδεση της MDM2 στην p53, δίνοντας τη δυνατότητα αναστολής 

του κυτταρικού κύκλου και επιδιόρθωσης του DNA, ενώ η MDM2 

βοηθά στην απομάκρυνση των παραγόντων επιδιόρθωσης από το 

DNA, π.χ. ουβικουιτινώνει την πρωτεΐνη Ku70, ο σχηματισμός 

ετροδιμερούς της οποίας με την Ku80 είναι το εναρκτήριο γεγονός 

του μηχανισμού (112). 

Στον ομόλογο ανασυνδυασμό (homologous recombination, HR) 

που γίνεται μετά την αντιγραφής του DNA, στη φάση S-G2 του 

κυτταρικού κύκλου, γίνεται αποκατάσταση θραύσεων της διπλής 

έλικας με τη χρήση της αδελφής χρωματίδας ως προτύπου (112). 

Κομβικό ρόλο έχει το νουκλεοσωμικό σύμπλεγμα Mre11-Rad50-

Nbs1 (MRN) (112). Η MDM2 συνδέεται με το MRN μέσω της 
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πρωτεΐνης Nbs1 και η αναστολή της Nbs1 λόγω υπερέκφρασης της 

MDM2 οδηγεί σε αναστολή του MRN και αύξηση των επιπέδων 

χρωμοσωμικών/χρωματιδικών θραύσεων (119).  

Η MDM2 δεν συμμετέχει καθοριστικά στην διόρθωση με ομόλογο 

ανασυνδυασμό (homologus recombination) όπου γίνεται η 

αποκατάσταση θραύσεων στη διπλή έλικα του DNA (double-strand 

break repair, DSB) που έχουν μεγάλη ομολογία βάσεων, και 

προκαλούνται από ιονίζουσα ακτινοβολία, οξειδωτικές ελεύθερες 

ρίζες, λανθασμένη ενζυματική δράση σε ακατάλληλες θέσεις, 

αναστολή των τοποϊσομερασών, και άλλες μηχανικές καταπονήσε-

ις (112).  

Η MDM2 έχει μικρό χρόνο ζωής και υπόκειται σε διάσπαση μέσω 

ουβικουιτίνωσης (113). Η παρουσία της στο κύτταρα ρυθμίζεται 

αυστηρά τοπικά και χρονικά, έτσι ώστε μία μικρή ποσότητα p53 να 

είναι διαθέσιμη για την προστασία του γονιδιώματος. Η διατήρη-

ση αυτής της ποσότητας εξασφαλίζεται από την προτίμηση που 

έχει η MDM2 στο να συνδέεται με τετραμερή p53, τα οποία 

σχηματίζονται σε καταστάσεις γονοτοξικής βλάβης και όχι με 

μονομερή p53 που υπάρχουν σε ένα φυσιολογικό κύτταρο (113).  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η MDM2 ελέγχει κρίσιμες 

κυτταρικές λειτουργίες κυρίως αλληλεπιδρώντας με την p53 αλλά 

και συμμετέχοντας στους μηχανισμούς έμμεσης επιδιόρθωσης του 

DNA, η διαταραχή των οποίων σε ορισμένους καρκίνους, όπως ο 

καρκίνος του πεπτικού, συνδυάζεται με αυξημένη συχνότητα 

BFRAV600E μεταλλάξεων. Συνεπώς, σε BRAFV600E θετικά αδαμαντι-

νοβλαστώματα ίσως να υπάρχουν διαταραχές στην MDM2, οι 

οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο των μη-χειρουργκών 

θεραπειών.  
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MDM2 στη καρκινογένεση 

Το MDM2 είναι ογκογονίδιο και σε πειραματόζωα η επαγωγή της 

έκφρασής του οδηγεί στην ανάπτυξη όγκων (113, 119). Ο ρόλος 

του MDM2 στην καρκινογένεση φάνηκε από τον αρχικό χαρακτη-

ρισμό του ως γονιδίου που ενισχύεται σε μεταλλαγμένα κύτταρα 

με double minutes χρωμοσώματα (149, 150). Υπολογίζεται πως το 

5-10% των όγκων παρουσιάζουν διαταραχή στην έκφραση της 

MDM2 που οφείλονται σε γονιδιακή ενίσχυση ή μεταφραστικούς 

και μετα-μεταφραστικούς μηχανισμούς (113). Πειραματικές 

μελέτες δείχνουν πως η συχνότητα και το είδος των όγκων που 

αναπτύσσονται σε σχέση με μεταβολές της MDM2 εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα της MDM2, αλλά και ρυθμιστικών 

της μορίων, όπως η p14ARF (119).  

Η ογκογόνος δράση της MDM2 αποδίδεται κυρίως στην άμεση 

αλληλεπίδραση με την p53 και την καταστολή των μεταγραφικών 

δράσεων της p53, με αποτέλεσμα (α) την καταστολή ογκοκατασ-

ταλτικών μηχανισμών αναστολής του κυτταρικού κύκλου, της 

γήρανσης και απόπτωσης και (β) την επαγωγή του μεταβολισμού, 

ο οποίος μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη και επιβίωση του 

όγκου (113, 119).  

Η MDM2 υπερεκφράζεται συχνά σε όγκους με φυσιολογικό TP53 ή 

όγκους όπου οι μεταλλάξεις στο TP53 είναι σπάνιες. Καθώς η 

MDM2 είναι αρνητικός ρυθμιστής της p53, η υπερπαραγωγή της 

αυξάνει την πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής, μέσω της καταστο-

λής της p53. Φαίνεται, συνεπώς, πως στα νεοπλάσματα είναι 

απαραίτητη η παρουσία ενός μόνο μηχανισμού απενεργοποίησης 

της p53 και πως οι ταυτόχρονες μεταλλάξεις στο MDM2 και p53 

είναι «λειτουργικά πλεονάζουσες» και «αμοιβαία αποκλειόμενες» 
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(113, 160). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το ρετινοβ-

λάστωμα και το μελάνωμα, όπου οι μεταλλάξεις του TP53 είναι 

σπάνιες, ενώ η υπερέκφραση της MDM2 είναι συχνή (119, 161). 

Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο, αφού υποστηρίζεται πως το 6% 

των όγκων με μεταλλαγμένο TP53 έχουν και γονιδιακή ενίσχυση 

του MDM2 (119). Γενικά, υπάρχουν όγκοι όπου μεταλλαγμένη p53 

συνυπάρχει με υπερέκφραση της MDM2, ή όγκοι με υπερέκφραση 

της MDM2 που παρουσιάζουν απενεργοποίηση του ARF ή και του 

TP53, υποδηλώνοντας πως η MDM2 μπορεί να έχει δράσεις 

ανεξάρτητες της Arf ή της p53 (119, 162, 163) και να εμπλέκεται σε 

άλλα σημαντικά σηματοδοτικά μονοπάτια (56).  

Κατά κανόνα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταλλάξεων του p53 και 

ενίσχυσης του MDM2 (129) και η υπερέκφραση της MDM2 είναι 

συνήθως αποτέλεσμα γονιδιακής ενίσχυσης του MDM2 που 

οδηγεί στην εμφάνιση των double minutes χρωμοσωμάτων. Η 

ενίσχυση και υπερέκφραση της MDM2 αποτελεί εναλλακτικό 

μηχανισμό που αναπτύσσεται στους όγκους για να διαφύγουν από 

την p53-εξαρτώμενη αναστολή του πολλαπλασιασμού (164), ενώ η 

υπερέκφραση της MDM2 οδηγεί in vitro και in vivo σε αυξημένη 

αστάθεια του γονιδιώματος, ακόμη και απουσία p53, πιθανώς 

μέσω της συμμετοχής της MDM2 στους μηχανισμούς επιδιόρθω-

σης του DNA (119). Όγκοι με μετάλλαξη στο p53 και υπερέκφραση 

της MDM2 παρουσιάζουν συχνά χειρότερη πρόγνωση (151).  

Η γονιδιακή ενίσχυση του MDM2 οδηγεί σταθερά σε αύξηση των 

επιπέδων της MDM2 και αποτελεί τον κύριο μηχανισμό υπερέκ-

φρασης της MDM2 σε σαρκώματα (13-30%), όγκους εγκεφάλου (2-

8%), καρκινώματα (<13%), οστεοσαρκώματα και νευροβλαστώμα-

τα (113, 164). Η γονιδιακή ενίσχυση του MDM2 έχει μελετηθεί 

κυρίως στο λιποσάρκωμα, καθώς τόσο τα καλά διαφοροποιημένα 
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όσο και τα αποδιαφοροποιημένα λιποσαρκώματα φιλοξενούν 

αυτή τη γονιδιακή διαταραχή (165). Η ανίχνευσή της αξιοποιείται 

στη διαφορική διάγνωση των καλοήθων όγκων του λιπώδους 

ιστού από τα καλά διαφοροποιημένα λιποσαρκώματα (άτυποι 

όγκοι του λιπώδους ιστού), στους οποίους δεν υπάρχει έντονη 

κυτταρική ατυπία (165). Επίσης, η γονιδιακή ενίσχυση του MDM2 

έχει συσχετιστεί με μεταστάσεις και υποτροπές σε οστεοσαρκώ-

ματα (166) και η ταυτόχρονη υπερέκφραση MDM2/p53 με 

χειρότερη πρόγνωση σε σαρκώματα μαλακών ιστών (113). 

Υπάρχουν όγκοι που υπερεκφράζουν MDM2 χωρίς γονιδιακή 

ενίσχυση (119, 151). Το εναλλακτικό μάτισμα (alternative splicing) 

και η αυξημένη μεταγραφή (increased transcription) αποτελούν 

μηχανισμούς υπερέκφρασης της MDM2 σε νεοπλάσματα, χωρίς 

γονιδιακή ενίσχυση του MDM2 (116, 167, 168). Ειδικά ο μεμονω-

μένος πολυμορφισμός (single nucleotide gene polymorphism, SNP) 

στην περιοχή του προαγωγού sp1 του MDM2 (SNP T309G) αυξάνει 

την έκφραση της MDM2 και έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνων (151). Το MDM2 μπορεί να παράγει διαφορε-

τικά πολυπεπτίδια, μέσω πολλαπλών κωδικονίων έναρξης και 

εναλλακτικού ματίσματος (113). Έχουν αναγνωριστεί περισσότερα 

από 40 διαφορετικά mRNA της MDM2 που προκύπτουν από 

εναλλακτικό ή ανώμαλο μάτισμα και οδηγούν στο σχηματισμό 

ισομορφών (116). Η καλλίτερα χαρακτηρισμένη ισομορφή MDM2 

είναι ή MDM(-)Β ή Alt1, η οποία δεν συνδέεται με την p53, αλλά με 

τη φυσιολογική MDM2 προκαλώντας τη μετακίνησή της στο 

κυτταρόπλασμα (116). Έτσι, η MDM2 δεν μπορεί να ασκήσει τη 

φυσιολογική της δράση και επέρχεται υπερλειτουργία της WTp53. 

Γενικά, οι περισσότερες ισομορφές της MDM2 δεν συνδέονται με 

την p53, υποστηρίζοντας την άποψη πως η MDM2 έχει δράσεις 

ανεξάρτητες της p53 (113, 116).  
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Μεταγραφικοί παράγοντες που προέρχονται από άλλα σηματοδο-

τικά μονοπάτια, όπως το RAS/RAF/MEK/ERK, το οποίο επηρεάζεται 

από την μετάλλαξη BRAFV600Ε, και TGF-β/Smad μπορούν να 

προκαλέσουν επαγωγή της μεταγραφής του MDM2 (116). Ειδικά 

στο μελάνωμα όπου η μετάλλαξη BRAFV600E είναι συχνή, παρατη-

ρείται αυξημένη έκφραση ή υπερέκφραση της MDM2 (>50% των 

περιπτώσεων) και της MDM4 χωρίς γονιδιακή ενίσχυση, με 

αποτέλεσμα τη δέσμευση και εξουδετέρωση του WTp53 από την 

MDM2 (41, 62, 161). Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερέκφραση της 

MDM2 αποδίδεται στην έκκριση από τα κύτταρα του μελανώματος 

αυξητικών παραγόντων, όπως ο FGF-2 (basic FGF/bFGF, FGF-β) που 

είναι πρώιμο γεγονός κατά την εξαλλαγή των μελανοκυττάρων 

(161). Σε όγκους με υπερέκφραση της MDM2 και WTp53, όπως το 

μελάνωμα, η αναστολή της δράσης της MDM2 και η αποκατάστα-

ση της δράσης της WTp53 διερευνάται ως στόχος θεραπευτικών 

παρεμβάσεων (41). Ανάλογη υπερέκφραση της MDM2 χωρίς 

γονιδιακή ενίσχυση έχει αναφερθεί σε λεμφώματα Burkitt (169), 

καρκινώματα του μαστού (170, 171) και της ουροδόχου κύστη 

(172), έχει δε συσχετιστεί με χειρότερη πρόγνωση σε σαρκώματα 

(173).  

Σε πολλά νεοπλάσματα η απώλεια του p14ARF ή η υπερέκφραση 

της MDM2 σχετίζεται με λειτουργική ανεπάρκεια της p53, αλλά και 

μειωμένη συχνότητα μεταλλάξεων στο TP53 (119). Ωστόσο, οι 

μεταλλάξεις στα δύο γονίδια δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, 

καθώς σε μερικά επιθετικά νεοπλάσματα μπορούν να παρατηρη-

θούν μεταβολές ταυτόχρονα στο p14ARF και το TP53, όπως στο 

πορογενές αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (119). Δεν είναι 

σαφές αν σε αυτή την κατάσταση οι γενετικές μεταβολές υπάρχο-

υν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς κλώνους κυττάρων που συνυπάρ-

χουν στον ίδιο όγκο, ή αν οι μεταβολές στο TP53 οδηγούν σε 
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πρόσκτηση νέων λειτουργιών που σε συνεργασία με την απώλεια 

της p14ARF οδηγούν σε απορρύθμιση του συστήματος (174-176). Σε 

άλλους όγκους, όπως ακανθοκυτταρικά καρκινώματα των πνευμό-

νων και κεφαλής-τραχήλου συμβαίνει ταυτόχρονη απενεργοποίη-

ση των δύο γονιδίων σε ποσοστό 20% (119). 

Προγνωστικά, η παρουσία γονιδιακής ενίσχυσης MDM2 σχετίζεται 

σε πολλούς όγκους με χειρότερη πρόγνωση (119), ενώ θεραπευτι-

κά, τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές επιτυχημένες προσπάθειες 

για την παρασκευή μορίων, τα οποία στοχεύοντας την MDM2 

οδηγούν WTp53 καρκινικά κύτταρα σε απόπτωση (161) προφανώς 

αποκαθιστώντας την ογκοκατασταλτική λειτουργία της p53 (113, 

161). Η αρχική ανταπόκριση μετά τη χορήγηση αυτών των ουσιών 

σε κυτταροκαλλιέργειες και in vivo σε όγκους ποικίλει, πιθανώς 

διότι επιτρέπει την επιλεκτική μεγέθυνση κυτταρικών κλώνων που 

έχουν αδρανοποιημένη p53, οπότε απαιτείται η σύγχρονη 

χορήγηση διαφορετικών ουσιών (56). Έχει, επίσης, προταθεί η 

παρασκευή συνθετικών πεπτιδίων MDM2 που να μπορούν να 

διεγείρουν αυτοαντιδρώντα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, τα 

οποία να στοχεύουν και να εξαλείφουν νεοπλασματικά κύτταρα 

που υπερεκφράζουν την MDM2 (113).  

MDM2 και TGF-β/Smad 

Η υπεροικογένεια του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα-β 

(Transforming Growth Factor-β, TGF-β) αποτελείται από δομικά 

παρόμοια σηματοδοτικά μόρια, με κύριο εκπρόσωπο το πεπτίδιο 

TGF-β1, που έχουν δράση μορφογόνων (morphogens), δηλαδή 

καθορίζουν το πρότυπο ιστικής ανάπτυξης και τη θέση διάφορων 

εξειδικευμένων κυττάρων στους ιστούς, στο πλαίσιο της μορφογέ-

νεσης (177). Η δράση τους στα κύτταρα στόχους είναι ανάλογη με 
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την τοπική τους συγκέντρωση, με αποτέλεσμα κατά την πρώιμη 

εμβρυική ανάπτυξη να επηρεάζουν τις κυτταρικές λειτουργίες σε 

διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με τα δημιουργούμενα πρανή 

συγκέντρωσης (178, 179). Συμμετέχουν σε ποικίλες κυτταρικές 

λειτουργίες, όπως η ομοιόσταση, επηρεάζοντας τον πολλαπλασι-

ασμό, τη διαφοροποίηση και την απόπτωση, αλλά και την προσ-

κόλληση και μετανάστευση, τη φλεγμονή και ανοσολογική 

απόκριση, τη σύνθεση και αποδόμηση εξωκυττάριας θεμέλιας 

ουσίας, την αγγειογένεση και την ιστική επούλωση (177, 179, 180).  

Ο TGF-β αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό πολλών 

τύπων κυττάρων και η αντοχή στη δράση του έχει συνδεθεί με την 

ογκογένεση. Στα φυσιολογικά κύτταρα ο TGF-β αναστέλλει τον 

κυτταρικό κύκλο στη φάση G1, διεγείρει τη διαφοροποίηση και 

προάγει την απόπτωση. Αντίθετα, μεταλλάξεις του TGF-β που 

προκαλούν διαταραχές της αντίστοιχης σηματοδοτικής οδού 

διαταράσσουν την κυτταρική ομοιόσταση (177, 179-181). Έτσι, ενώ 

ο TGF-β δρα ογκοκατασταλτικά στα φυσιολογικά κύτταρα, στα 

καρκινικά κύτταρα δρα κατασταλτικά κατά την πρώιμη φάση της 

ογκογένεσης και διεγερτικά κατά την όψιμη, προάγοντας τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, επάγοντας την αγγειογένεση, την 

ανοσοκαταστολή και την κυτταρική διήθηση, και περιορίζοντας 

την απόπτωση (179, 181, 182). Διαταραχές στη σηματοδοτική οδό 

TGF-β έχουν αναφερθεί σε πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, όπως 

στον καρκίνο του παγκρέατος (183) και του παχέως εντέρου (184), 

τον καρκίνο των πνευμόνων (185-187), κακοήθη νοσήματα του 

λεμφοδικτυωτού ιστού (188-190), και τον καρκίνο κεφαλής και 

τραχήλου (191-195). 

Τα σηματοδοτικά μόρια της υπεροικογένειας του TGF-β δρουν 

κυρίως μέσω δύο μοριακών μονοπατιών, του TGF-β/ακτιβίνης και 
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των ΒΜΡs (Bone Morphogenetic Proteins) (196). Η σύνδεση 

διμερούς TGF-β με τον διαμεμβρανικό υποδοχέα κινάσης σερί-

νης/θρεονίνης TβRII οδηγεί στη φωσφορυλίωση του υποδοχέα 

σερίνης/θρεονίνης TβRI (196). Στο ετεροτετραμερές σύμπλοκο που 

δημιουργείται συμμετέχει, πιθανώς, και ο συνυποδοχέας TβRIII 

που ενισχύει την πρόσδεση του TGF-β στον TβRII. Η φωσφορυλίω-

ση οδηγεί σε απελευθέρωση της Gs περιοχή του TβRI από μικρές 

πρωτεΐνες αποκλεισμού, σύνδεση και φωσφορυλίωση των 

μεταγραφικών παραγόντων Smad που απελευθερώνονται, 

εισέρχονται στον πυρήνα και ενεργοποιούν τη μεταγραφή 

γονιδίων-στόχων (197). Οι πρωτεΐνες Smad κατέχουν κομβική θέση 

στο σηματοδοτικό μονοπάτι TGF-β και στα ανθρώπινα κύτταρα 

εκφράζονται 8 διαφορετικές Smad (198, 199) (Σχ. 5) : 

 Οι Smad1, Smad2, Smad3, Smad5 και Smad8 που δρουν ως 

υπόστρωμα για τους υποδοχείς της υπεροικογένειας TGF-β και 

αποκαλούνται Smad που ρυθμίζονται από υποδοχείς 

(Receptor-regulated Smad, RSmad). Οι Smad 1, 5 και 8 λειτουρ-

γούν κυρίως ως υπόστρωμα για τους υποδοχείς BMP και για 

τους υποδοχείς της αντιμυλλέριου ορμόνης (antimullerian 

hormone – AMH), και οι Smad2 και 3 λειτουργούν κυρίως ως 

υπόστρωμα για τους υποδοχείς του TGF-β, της ακτιβίνης και 

τους nodal.  

 Η Smad4 αναφέρεται και ως Co-Smad και αποτελεί κοινό 

μεταφορέα για όλες τις RSmads.  

 Οι Smad6 και Smad7 δρουν αναστέλλοντας αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των Smads και του υποδοχέα ή μεταξύ των Smads. 

Ειδικότερα, η Smad7 αναστέλλει τη σηματοδότηση από τις 

οδούς των BMP και του TGF-β, ανταγωνιζόμενο τις RSmads στη 

σύνδεση με τους ενεργοποιημένους υποδοχείς ή οδηγώντας 

στην αποδόμηση των υποδοχέων. Η Smad6 αναστέλλει κυρίως 
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την οδό των ΒΜΡ. Ωστόσο, υψηλή συγκέντρωση μιας από τις 

Smad6/7 μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή και των δύο οδών. 

Στην κανονική οδό ενεργοποίησης (canonical signaling cascade) 

φωσφορυλιώνονται οι RSmad 2 και 3 που στη συνέχεια συνδέον-

ται και σχηματίζουν μεταγραφικό σύμπλεγμα μεταφοράς με τη 

Smad4 (197). Το τριμερές μεταγραφικό σύμπλεγμα μεταφοράς 

Smad4/RSamds μετακινείται στον πυρήνα, όπου επάγει ή κατασ-

τέλλει τη μεταγραφή γονιδίων-στόχων του TGF-β (197). Ακολουθεί 

από-φωσφορυλίωση των Smads που μετακινούνται στο κυτταρόπ-

λασμα και συνδέονται με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες «αγκυ-

ροβόλησης» (cytoplasmic anchors), μέχρι την εκ νέου φωσφορυ-

λίωση τους (197). Η αποφωσφορυλίωση των Smads μπορεί να 

πυροδοτηθεί από μείωση των επιπέδων του TGF-β στον εξωκυττά-

ριο χώρο, μέσω μηχανισμών αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης 

(196). 

Η σχέση της MDM2 με το σηματοδοτικό μονοπάτι TGF-β/Smad 

είναι αμφίδρομη: το MDM2 αποτελεί γονίδιο στόχο της ενεργοπο-

ίησης του μονοπατιού, αλλά η MDM2 καταστέλλει την TGF-β 

επαγόμενη αναστολή της αύξησης με p53-ανεξάρτητο τρόπο (116) 

(Σχ. 6). Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο επηρεάζει η MDM2 το 

σηματοδοτικό μονοπάτι TGF-β/SMAD είναι άγνωστος. Οι Yam και 

συν. (200) απέδειξαν πως οι MDM2 και MDM4 καταστέλλουν την 

επαγόμενη από τον TGF-β αναστολή του κυτταρικού κύκλου. Με 

βάση τα ευρήματά τους, η MDM2 εμποδίζει την πυρηνική άθροιση 

της Smad4, η οποία είναι απαραίτητη για τη μεταγραφή κατιόντων 

μορίων του σηματοδοτικού μονοπατιού TGF-β/Smad. Το σηματο-

δοτικό μονοπάτι TGF-β/Smad επηρεάζεται, επίσης, από το 

μονοπάτι της MAPK, το οποίο προκαλεί φωσφορυλίωσης των 
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θέσεων σύνδεσης της Smad4 στο Smad2/3 και εμποδίζει την 

πυρηνική του μετακίνηση και δράση (201, 202).  

 

 

Σχ. 5: Σχηματική απεικόνιση της κανονικής οδού ενεργοποίησης 

(canonical signaling cascade) του σηματοδοτικού μονοπατιού TGF-

β/Smad (203). Η σύνδεση διμερούς TGF-β με τον διαμεμβρανικό 

υποδοχέα TβRII οδηγεί στη φωσφορυλίωση του υποδοχέα TβRI και 

το σχηματισμό ετεροτετραμερούς σύμπλοκου. Ακολούθως 

φωσφορυλιώνονται οι RSmad2/3, συνδέονται σε μεταγραφικό 

σύμπλεγμα μεταφοράς με τη Smad4, το οποίο μετακινείται στον 

πυρήνα, όπου επάγει ή καταστέλλει τη μεταγραφή γονιδίων-

στόχων του TGF-β. 
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Σχ. 6: Σχηματική απεικόνιση της σχέσης του σηματοδοτικού 

μονοπατιού TGF-β/Smad με την MDM2 (116). Το MDM2 αποτελεί 

στόχο της ενεργοποίησης του μονοπατιού, αλλά η MDM2 κατασ-

τέλλει την TGF-β επαγόμενη αναστολή της αύξησης με p53-

ανεξάρτητο τρόπο. 

 

Ο TGF-β διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οδοντογένεση, 

ειδικότερα στις αλληλεπιδράσεις επιθηλίου-μεσεγχύματος και την 

τελική διαφοροποίηση των αδαμαντινοβλαστών και οδοντινοβ-

λαστών, αποτελώντας βασικό ρυθμιστή της αύξησης και ομοιόσ-

τασης του οδοντογενούς επιθηλίου (204-206). Τα κύτταρα του 

οδοντογενούς επιθηλίου είναι οι κύριοι αποδέκτες της δράσης του 
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TGF-β2 κατά τη φυσιολογική οδοντογένεση, αλλά και κατά την 

ανάπτυξη των οδοντογενών όγκων.  

Φυσιολογικά, ο TGF-β1 εκφράζεται στο αστεροειδές δίκτυο του 

οδοντικού οργάνου και ο TGF-β2 στις αδαμαντινοβλάστες, η 

οδοντική θηλή εκφράζει και τους δύο παράγοντες, ενώ οι TβR 

εκφράζονται κυρίως στην έσω στιβάδα του οδοντικού οργάνου 

(204, 207). Ο TGF-β2 συμβάλλει στην τελική διαφοροποίηση των 

αδαμαντινοβλαστών με παρακρινή μηχανισμό δράσης, και 

ανιχνεύεται αρχικά στο εξωμεσέγχυμα και στη συνέχεια στο 

επιθήλιο της οδοντικής ταινίας και του οδοντικού οργάνου (204). 

Τα Smad2 και 3 εντοπίζονται στον πυρήνα των κυττάρων της 

εσωτερικής στιβάδας του οδοντικού οργάνου και του οδοντικού 

εξωμεσεγχύματος, και θεωρείται πως συμμετέχουν στις επιθηλιο-

μεσεγχυματικές αλληλεπιδράσεις (205, 206). Έκφραση των 

Smad1/5 παρατηρείται αρχικά στο επιθήλιο της οδοντικής ταινίας 

και κατά το στάδιο του κώδωνα στο εξωμεσέγχυμα, των Smads 

1/5/8 στο επιθήλιο του οδοντικού οργάνου της αδαμαντίνης και 

στο εξωμεσέγχυμα, του Smad1 στο έλυτρο του Hertwig και στο 

οδοντοθυλάκιο και αργότερα στο περιρρίζιο, και του Smad4 σε 

όλα τα στάδια της οδοντικής μορφογένεσης και στα κύτταρα του 

ελύτρου του Hertwig. Τέλος, τα Smad6/7 παρουσιάζουν έκφραση 

ανάλογη των RSmad. 

Η εξάλειψη του TGF-β οδηγεί σε πρόκληση οδοντικών ανωμαλιών 

(208-213) και του TβRII σε επιτάχυνση της οδοντικής ανάπτυξης 

(214). Η διαταραχή του σηματοδοτικού μονοπατιού του TGF-β 

κατά την οδοντογένεση μπορεί να συμβάλλει στο σχηματισμό 

οδοντογενών όγκων μέσω του ανεξέλεγκτου κυτταρικού πολλαπ-

λασιασμού (204, 207).  
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Η ανοσοϊστοχημική έκφραση των TGF-β/β1 (207, 215-219) και 

Smads (Smad1/5/8, pSmad2/3 και Smad4) (217, 218) έχει μελετη-

θεί σε αδαμαντινοβλαστώματα, αδενοματοειδείς οδοντογενείς 

όγκους και ενασβεστιούμενους κυστικούς οδοντογενείς όγκους 

(κύστεις Gorlin). Στο αδαμαντινοβλάστωμα αναφέρεται έκφραση 

των TGF-β/β1 (207, 219), η οποία είναι μειωμένη συγκριτικά με 

οδοντοθυλάκιο (216) ή τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο και 

την ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη (217, 218), καθώς και 

απουσία έκφρασης σε θυλακιώδεις και δικτυωτούς όγκους, σε 

αντίθεση με την συχνή έκφραση σε δεσμοπλαστικούς όγκους 

(215). Αναφέρεται αυξημένη έκφραση του TGF-β στα βασικά 

κύτταρα αδαμαντινοβλαστώματος και στα πολυγωνικά κύτταρα 

αδενοματοειδούς οδοντογενούς όγκου, ενώ μεταστατικά αδαμαν-

τινοβλαστώματα και διαυγοκυτταρικοί οδοντογενείς όγκοι 

παρουσίασαν μειωμένη έκφραση του TGF-β και των υποδοχέων 

του συγκριτικά με τα καλοήθη αδαμαντινοβλαστώματα (207). Η 

αυξημένη έκφραση του TGF-β1 σε μεσεγχυματικά κύτταρα 

συμπαγών αδαμαντινοβλαστωμάτων που χαρακτηρίζονται από 

μεγάλο κίνδυνο υποτροπής, συγκριτικά με κυστικά και περιφερικά 

αδαμαντινοβλαστώματα χαμηλού κινδύνου υποδηλώνει τη 

συμμετοχή του TGF-β1 στην επιθετικότερη βιολογική συμπεριφο-

ρά του όγκου (207), υπόθεση που υποστηρίζεται και από τον 

πιθανό ρόλο της TGF-β στη δεσμοπλασία του υποστρώματος στα 

δεσμοπλαστικά αδαμαντινοβλαστώματα που αποδίδεται στην 

ικανότητα του TGF-β να ρυθμίζει την παραγωγή και αποδόμηση 

της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (215).  

Η χαμηλότερη ανοσοϊστοχημική έκφραση του TGF-β1 και των 

Smad1/5/8, pSmad2/3 και Smad4 στο αδαμαντινοβλάστωμα, 

συγκριτικά με τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο, συσχετίζεται 

με αυξημένο πολλαπλασιασμό, μειωμένη απόπτωση και μειωμένη 
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διαφοροποίηση του όγκου (217, 218). Η αυξημένη ανοσοαντίδρα-

ση για TGF-β1 συγκριτικά με pSmad2/3 αποδίδεται είτε σε 

λειτουργική απενεργοποίηση των υποδοχέων TβR, είτε σε αναστο-

λή των pSmad2/3 από το Smad7, με αποτέλεσμα τη διαταραχή του 

σηματοδοτικού μονοπατιού (217, 218).  
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MDM2 σε οδοντογενείς όγκους και κύστεις 

Η MDM2 έχει ρόλο στην οδοντογένεση (134, 220). Εκφράζεται σε 

κύτταρα της εξωτερικής στιβάδας του οδοντικού οργάνου και στην 

οδοντική ταινία (134), καθώς και στα οδοντικά σπέρματα, ειδικό-

τερα στις αδαμαντινοβλάστες και σε μικρότερη έκταση τις 

οδοντινοβλάστες (220).  

Η έκφραση της MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα και άλλες 

οδοντογενείς βλάβες έχει διερευνηθεί αποκλειστικά σε ανοσοϊσ-

τοχημικό επίπεδο και έχει βρεθεί σε >80% των όγκων που μελετή-

θηκαν. Αντίθετα, η έκφραση της p53 έχει μελετηθεί και σε μοριακό 

επίπεδο και δεν έχουν διαπιστωθεί μεταλλάξεις του p53 (129, 

221). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα για 

την έκφραση της MDM2 σε οδοντογενείς όγκους και κύστεις, και 

ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των μελετών.  
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Πίνακας 1: Ανοσοϊστοχημική έκφραση της MDM2 σε οδοντογενείς όγκους και κύστεις. 

 κλώνος αραίωση ΑΔ ΑΟΟ ΟΔΚΑΡ ΟΚΚ ΟΔΚ ΑΚΚ 

Carvahalais και συν. (129)  1B10* 1:50 8/13@ 

(5/13) 

0/8 2/2 16/17  2/11 

Sandra και συν. (131) 1Β10* 1:100 30/34 

(0/34) 

     

Kumamoto και συν. (134) SMP14$ 1:200 46/46 

(26/46) 

 5/5    

Krishna και συν. (221) SMP14# 1:50 33/36 10/14     
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Sharifi-Sistani και συν. (133) 1Β10** - 31/39 

(24/39) 

  13/15   

Galvao και συν. (222) SMP14## 1:25    0/11 0/11 0/11 

σύνολο   148/168 10/22 7/7 29/43 0/11 2/22 

@Αριθμός θετικών περιπτώσεων/συνολικός αριθμός περιπτώσεων και (αριθμός περιπτώσεων με έκφραση 

συμβατή με υπερέκφραση (223-225)/συνολικός αριθμός περιπτώσεων). Διευκρινίσεις στο κείμενο που 

ακολουθεί. 

*Novocastra, Newcastle, UK, ** πιθανώς Novocastra, $πιθανώς Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, 

USA, #πιθανώς Dako, ##Dako.  

ΑΔ: αδαμαντινοβλάστωμα, ΑΟΟ: αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος, ΟΔΚΑΡ: οδοντογενές καρκίνωμα, ΟΚΚ: 

οδοντογενής κερατινοκύστη ΟΔΚ: οδοντοφόρος κύστη, ΑΚΚ: ακρορριζική κύστη.  
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Οι Carvalhais και συν. (129) μελέτησαν την έκφραση των p53 και 

MDM2 προκειμένου να αξιολογήσουν τη σημασία του βρόγχου 

p53-MDM2 στην ανάπτυξη οδοντογενών κύστεων και όγκων με 

διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Εφήρμοσαν ανοσοϊστοχημι-

κή τεχνική σε ιστούς μονιμοποιημένους σε φορμαλίνη και εγκλε-

ισμένους σε παραφίνη, με μονοκλωνικά αντισώματα για p53 

(clone D07, Biogenex, San Ramon, CA, USA) και MDM2 (clone 1B10, 

Novocastra, Newcastle, UK). Η ανάκτηση αντιγονικότητας έγινε με 

κατεργασία σε φούρνο μικροκυμάτων (700 Watts) σε ρυθμιστικό 

διάλυμα κιτρικού οξέως (10 mM, pH 6,0), επί 5’. Μελέτησαν 

ημιποσοτικά [0, 1 (1-25%+), 2 (26-50%+), 3 (51-75%+), 4 (76-

100%+)] την έκταση της χρώσης σε 11 ακρορριζικές κύστεις, 17 

οδοντογενείς κερατινοκύστεις (9 σποραδικές και 8 του συνδρόμου 

των πολλαπλών σπιλοειδών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων), 8 

αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους, 13 αδαμαντινοβλαστώμα-

τα (5 δικτυωτά και 8 θυλακιώδη) και δύο διαυγοκυτταρικά 

οδοντογενή καρκινώματα. Ως θετική για MDM2 χαρακτηρίστηκε η 

παρουσία χρώσης στο πυρηνόπλασμα ή τους πυρηνίσκους, ενώ 

δεν υπήρχε κυτταροπλασματική χρώση. Διαπίστωσαν έλλειψη 

έκφρασης της p53 σε όλες τις βλάβες που μελετήθηκαν, αλλά 

πυρηνική έκφραση της MDM2 (1+) σε 2 από 11 ακρορριζικές 

κύστεις, 16 από 17 οδοντογενείς κερατινοκύστεις, 0 από 8 

αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους, 8 από 13 αδαμαντινοβλασ-

τώματα και 2 από 2 διαυγοκυτταρικά οδοντογενή καρκινώματα. Η 

έκφραση της MDM2 ήταν μεγαλύτερη κατά σειρά στα διαυγοκυτ-

ταρικά οδοντογενή καρκινώματα, τις οδοντογενείς κερατινοκύστε-

ις, και τα αδαμαντινοβλαστώματα και ασθενής περιορισμένη σε 

ακρορριζικές κύστεις, ενώ δε υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις 

κερατινοκύστεις (σποραδικές ή του συνδρόμου των πολλαπλών 

σπιλοειδών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων) και τους τύπους 

αδαμαντινοβλαστώματος (δικτυωτά ή θυλακιώδη). Αν και δεν 
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γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο, στην εικόνα φαίνεται 

πως στο αδαμαντινοβλάστωμα η χρώση αφορούσε κύτταρα όλων 

των στιβάδων. Η παρουσία στους όγκους που μελετήθηκαν 

φαινότυπου θετικού για MDM2 και αρνητικού για p53 θεωρήθηκε 

δηλωτική της παρουσίας ενός εναλλακτικού μηχανισμού ογκογέ-

νεσης που δεν σχετίζεται με την p53, ενώ η ταυτόχρονη έλλειψη 

έκφρασης και των δύο μορίων στον αδενοματοειδή οδοντογενή 

όγκο θεωρήθηκε πως συνηγορεί υπέρ της αμαρτωματώδους 

προέλευσης της βλάβης.  

Οι Sandra και συν. (131) μελέτησαν την έκφραση των p53 και 

MDM2 σε 34 αδαμαντινοβλαστώματα, στα οποία περιλαμβάνον-

ταν 9 περιπτώσεις θυλακιώδους τύπου, 9 δικτυωτού, 4 ακανθωμα-

τώδους, 4 δεσμοπλαστικού, 4 βασικοκυτταρικού και 5 μονοκυστι-

κού. Η ανοσοϊστοχημεία έγινε σε τομές ιστών μονιμοποιημένων σε 

ουδέτερη φορμόλη και εγκλεισμένων σε παραφίνη με μονοκλωνι-

κά αντισώματα για p53 (clone D07, Biogenex, San Ramon, CA, USA) 

και MDM2 (clone 1B10, Novocastra, Newcastle, UK), χωρίς 

κατεργασία ανάκτησης αντιγονικότητας. Υπολογίστηκε ο μέσος 

αριθμός θετικών πυρήνων σε σύνολο 1000 κυττάρων, σε μεγέθυν-

ση x40. Παρατηρήθηκε θετική αντίδραση για p53 σε 26 (77%) και 

για MDM2 σε 30 από 34 (88%) όγκους. Η MDM2 εκφραζόταν από 

τα περιφερικά κύτταρα του αδαμαντινοβλαστώματος, ιδίως τα 

βασικοειδή. Δεν υπήρχαν διαφορές στην έκφραση της p53 

ανάλογα με τον τύπο του αδαμαντινοβλαστώματος, ενώ για την 

MDM2 ήταν υψηλότερη σε βαθμό στατιστικώς σημαντικό στον 

βασικοκυτταρικό τύπο, συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Η παρου-

σία των p53 και MDM2 επιβεβαιώθηκε σε 14 αδαμαντινοβλαστώ-

ματα μονιμοποιημένα με ψύξη, με ELISA και μονοκλωνικό αντίσω-

μα για p53 (DO7) και με western blotting και μονοκλωνικό 

αντίσωμα για MDM2 (IF2, Oncogene, Cambridge, MA, USA), σε 
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ποσοστά 14% και 86%, αντίστοιχα. Με την ELISA ανιχνεύθηκε 

μεταλλαγμένη p53 σε δύο όγκους, στους οποίους όμως η ποσότη-

τα της πρωτεΐνης ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Οι ερευνητές συμπέρα-

ναν πως η MDM2 και όχι η p53 σχετίζεται με τον αυξημένο 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό στο αδαμαντινοβλάστωμα.  

Οι Kumamoto και συν. (134) μελέτησαν ανοσοϊστοχημικά την 

έκφραση των p53, MDM2 και p14ARF σε 46 αδαμαντινοβλαστώμα-

τα (29 θυλακιώδη και 7 πλεξίμορφα) και 5 αδαμαντινοβλαστικά 

καρκινώματα. Από τα θυλακιώδη αδαμαντινοβαστώματα 17 ήταν 

ακανθωματώδη, 5 κοκκιοκυτταρικά, 3 βασικοκυτταρικά και 4 

δεσμοπλαστικά. Η μελέτη έγινε σε τομές ιστών μονιμοποιημένων 

σε ουδέτερη φορμόλη και εγκλεισμένων σε παραφίνη με μονοκ-

λωνικά αντισώματα για p53 (Dako), MDM2 (Santa Kruz) και p14ARF 

(Dako). Ως ομάδα μαρτύρων χρησιμοποίησαν 16 οδοντοθυλάκια 

τρίτων γομφίων που είχαν εξαχθεί για ορθοδοντικούς λόγους στο 

στάδιο της ενασβεστίωσης της μύλης. Για την ανάκτηση της 

αντιγονικότητας οι τομές υπεβλήθησαν σε θερμική κατεργασία σε 

ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού οξέως (0,01M, pH6,0) σε αυτόκαυστο 

(121oC, 2atm) επί 10’. Η εκτίμηση της ανοσοαντίδρασης έγινε 

ημιποσοτικά (-=0%, ±<5%, 1+=5-25%, 2+>25%). Διαπίστωσαν 

σποραδική αντίδραση για την p53 σε 13 από 29 θυλακιώδη και 16 

από 17 δικτυωτά αδαμαντινοβλαστώματος, καθώς και σε όλα τα 

αδαμαντινοβλαστικά καρκινώματα, κυρίως στα περιφερικά 

κυλινδρικά και βασικοειδή κύτταρα. Δεν καταγράφηκε αξιόλογη 

αντίδραση στα οδοντικά σπέρματα. Η MDM2 παρουσίαζε πυρηνι-

κή έκφραση σε όλες τις βλάβες, κυρίως στα κύτταρα της εξωτερι-

κής στιβάδας του οδοντογενούς επιθηλίου και στην οδοντική 

ταινία στα οδοντικά σπέρματα, και στα περιφερικά κύτταρα των 

αδαμαντινοβλαστωμάτων. Διαπίστωσαν, επίσης, ασθενή χρώση 

μεσεγχυματικών κυττάρων του υποστρώματος σε αδαμαντινοβ-
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λαστώματα και οδοντικά σπέρματα, αντίστοιχα. Το ποσοστό 

έκφρασης ήταν αυξημένο σε βαθμό στατιστικώς σημαντικό στα 

αδαμαντινοβλαστώματα συγκριτικά με τα οδοντικά σπέρματα, και 

στα δικτυωτά αδαμαντινοβλαστώματα, συγκριτικά με τα θυλακιώ-

δη. Ανάλογο ήταν και το πρότυπο έκφρασης της p14ARF, με 

τοπογραφικές διαφορές, ενώ παρατηρήθηκε ασθενής θετική 

χρώση για MDM2 και p14ARF σε κύτταρα του υποστρώματος. 

Υπέθεσαν πως ο βρόγχος p53-MDM2- p14ARF εμπλέκεται στην 

ογκογένεση των αδαμαντινοβλαστωμάτων, καθώς και στην 

οδοντική μορφογένεση και κυτταρική διαφοροποίηση. 

Στη μελέτη των Sharifi-Sistani και συν. (133) συγκρίθηκε η έκφραση 

των p53 και MDM2 σε 39 αδαμαντινοβλαστώματα (15 θυλακιώδη, 

15 δικτυωτά και 9 μονοκυστικά) και 15 οδοντογενείς κερατινοκύσ-

τεις. Οι ιστοί ήταν μονιμοποιημένοι σε φορμαλίνη και εγκλεισμέ-

νοι σε παραφίνη. Χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα για 

την p53 (clone CD07, Dako, Glostrup, Denmark) και την MDM2 

(clone 1B10, πιθανώς της Novocastra). Σε 5 μικροσκοπικά πεδία με 

μεγέθυνση x400 υπολογίσθηκε ημιποσοτικά η ανοσοϊστοχημική 

έκφραση, σύμφωνα με την μέθοδο των Kumamoto και συν. (134) 

και καταγράφηκε η τοπογραφική εντόπιση. Έκφραση της p53 

παρατηρήθηκε σε 15 από 15 (100%) οδοντογενείς κερατινοκύστε-

ις, 13 από 15 (86,7%) θυλακιώδη αδαμαντινοβλαστώματα, 12 από 

15 (80%) δικτυωτά αδαμαντινοβλαστώματα και 6 από 9 (66,7%) 

μονοκυστικά αδαμαντινοβλαστώματα, χωρίς να υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ οδοντογενών κερατινο-

κύστεων και αδαμαντινοβλαστωμάτων ή των τύπων των αδαμαν-

τινοβλαστωμάτων. Ανάλογη έλλειψη στατιστικά σημαντικών 

διαφορών παρατηρήθηκε και στην έκφραση της MDM2 (πυρηνι-

κή), όπου MDM2+ ήταν 12 από 15 (80%) οδοντογενείς κερατινο-

κύστεις, 14 από 15 (93,3%) θυλακιώδη αδαμαντινοβλαστώματα, 
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13 από 15 (86,7%) δικτυωτά αδαμαντινοβλαστώματα, και 4 από 9 

(44,4%) μονοκυστικά αδαμαντινοβλαστώματα. Σημειώθηκε 

αυξημένος μέσος αριθμός MDM2 θετικών κυττάρων στα δικτυωτά 

έναντι των θυλακιωδών αδαμαντινοβλαστωμάτων, καθώς και 

παράλληλη έκφραση των p53 και MDM2. Οι συγγραφείς υπέθεσαν 

πως η ταυτόχρονη αυξημένη έκφραση της p53 και της MDM2 

διαδραματίζει ρόλο στην παθογένεση των οδοντογενών κερατινο-

κύστεων και των αδαμαντινοβλαστωμάτων και επισημαίνει τις 

ομοιότητές τους.  

Οι Krishna και συν. (221) διερεύνησαν την έκφραση της MDM2 σε 

36 αδαμαντινοβλαστώματα και 14 ΑΟΤ με ανοσοϊστοχημική 

τεχνική σε ιστούς μονιμοποιημένους σε φορμαλίνη και εγκλεισμέ-

νους σε παραφίνη, με το μονοκλωνικό αντίσωμα MDM2 (clone 

SMP14, Dako). Στα αδαμαντινοβλαστώματα περιλαμβάνονταν 27 

περιπτώσεις συμπαγούς/πολυκυστικού (7 δικτυωτού τύπου, 2 

ακανθωματώδους, 12 θυλακιώδους και 3 με εστιακές κοκκιοκυτ-

ταρικές μεταβολές), 3 δεσμοπλαστικού και 9 μονοκυστικού. 

Υπολόγισαν τον αριθμό των θετικών κυττάρων ανά 500 κύτταρα 

του όγκου, εκτιμώντας με βάση την έκφραση σε φυσιολογικό 

καλυπτικό επιθήλιο ως φυσιολογικό επίπεδο το <10%, και τα 

μετέτρεψαν σε ημιποσοτικά με βάση την % έκφραση: <10% 

αρνητική έκφραση, 10-30% βαθμός Ι, 30-50% βαθμός II και >50% 

βαθμός III. Θετική έκφραση (βαθμοί Ι-ΙΙΙ) παρατηρήθηκε σε 33 από 

36 αδαμαντινοβλαστώματα (91,6%), και 10/14 (71,5%) των ΑΟΤ. 

Ήταν κυρίως πυρηνική και σε περιορισμένη έκταση κυτταροπλασ-

ματική, και αφορούσε κατά κανόνα τα περιφερικά κυλινδρικά 

κύτταρα και σε περιορισμένη έκταση τα κύτταρα του αστεροειδο-

ύς δικτύου. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ευρήματα αναφορικά με 

την έκφραση από τα κύτταρα αυτά των δεικτών πολλαπλασιασμού 

PCNA και Ki-67. Υπήρχε έκφραση της MDM2 και στους δύο όγκους 



99 

 
και η διαφορά ήταν στατιστικά πολύ σημαντική. Αρνητικά ήταν τα 

κύτταρα με πλακώδη ή κοκκιοκυτταρικό φαινότυπο, και το κυστικό 

επιθήλιο στο μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα, και θετικά τα 

πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα στο δικτυωτό τύπο. Έγιναν πολλαπ-

λές συγκρίσεις μεταξύ των υπότυπων που έδειξαν αυξημένη 

έκφραση στο θυλακιώδη/πολυκυστικό τύπο έναντι του δεσμοπ-

λαστικού, και το δικτυωτό έναντι του μονοκυστικού. Στον ΑΟΤ 

παρατηρήθηκε περιορισμένη έκφραση σε στροβίλους και ακόμη 

μικρότερη σε πόρους ή συμπαγείς περιοχές.  

Τέλος, στη μελέτη των Galvão και συν. (222) αξιολογήθηκε η 

έκφραση των p53, MDM2, PCNA και bcl-2 σε 11 ακρορριζικές 

κύστεις, 11 οδοντοφόρες κύστεις και 11 οδοντογενείς κερατινο-

κύστεις. Χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του 

MDM2 (SMP14, Dako) σε αραίωση 1:25 μετά από ανάκτηση 

αντιγονικότητας με κατεργασία υπό πίεση σε 96oC με κιτρικό οξύ 

pH6,0. Εκτιμήθηκε το ποσοστό θετικών κυττάρων μεταξύ 1000 

κυττάρων από 10 υψηλής μεγέθυνσης (x1000) μικροσκοπικών 

πεδίων, και υπολογίσθηκε ο δείκτης σήμανσης (αριθμός θετικών 

κυττάρων/σύνολο κυττάρων). Δεν παρατηρήθηκε έκφραση της p53 

και της MDM2 σε καμία από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν.  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω ευρήματα σχετικά με την ανοσοϊστο-

χημική έκφραση των p53 και MDM2 προκύπτει πως το αδαμαντι-

νοβλάστωμα ανήκει στην κατηγορία των WTp53 όγκων που 

εκφράζουν MDM2 σε ποσοστό 61,5% (129) ως 100% (134) και 

μέσο όρο 88%. Η MDM2 εκφράζεται σε κύτταρα όλων των 

στιβάδων του αδαμαντινοβλαστώματος (129), συχνότερα στα 

περιφερικά κυλινδρικά ή βασικοειδή κύτταρα (131, 134), και είναι 

εντονότερη στον βασικοκυτταρικό (131) και τα δικτυωτό τύπο 
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αδαμαντινοβλαστώματος, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι στατιστι-

κώς σημαντικό σε όλες τις μελέτες (133, 134, 221).   
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ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 Το αδαμαντινοβλάστωμα ανήκει στην κατηγορία των νεοπ-

λασμάτων που εκφράζουν συχνά την μετάλλαξη BRAFV600E στο 

σηματοδοτικό μονοπάτι MAPK, εύρημα που δίνει την προοπτι-

κή φαρμακευτικής αντιμετώπισης του όγκου με αναστολείς 

BRAF.  

 Οι φαρμακευτικές θεραπείες με αναστολείς BRAF σε κακοήθεις 

όγκους οδηγούν συχνά σε ανάπτυξη αντοχής, για την υπερκέ-

ραση της οποίας έχει δοκιμαστεί με καλά αποτελέσματα η 

ταυτόχρονη χρήση αναστολέων BRAF και MDM2.  

 Η γονιδιακή ενίσχυση του MDM2 αποτελεί το συχνότερο 

μηχανισμό αυξημένης έκφρασης της MDM2 σε νεοπλάσματα, 

χωρίς ωστόσο αυτό να έχει μελετηθεί σε οδοντογενείς όγκους. 

 Η έκφραση της MDM2 επηρεάζεται από την ενεργοποίηση 

άλλων σηματοδοτικών μονοπατιών, όπως της MAPK και του 

TGFβ/Smad. Διαταραχή στην έκφραση των πρωτεϊνών του 

TGFβ/Smad έχει αναφερθεί στο αδαμαντινοβλάστωμα.  

 Τα αδαμαντινοβλάστωμα ανήκει στους WTp53 όγκους με 

συχνά αυξημένη έκφραση της MDM2. Σε όγκους αυτής της 

ομάδας η αναστολή της MDM2 έχει καλά αποτελέσματα στην 

αναστολή της αύξησης in vitro και in vivo, καθώς εξουδετερώ-

νει την αλληλεπίδραση p53/MDM2 και την κλωνική επέκταση 

νεοπλασματικών κυττάρων που έχουν απενεργοποιημένο το 

p53. 

 Τα ευρήματα για την έκφραση της MDM2 στο αδαμαντινοβ-

λάστωμα δεν είναι σαφή.  
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ΣΚΟΠΟΣ 

 Η ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης της MDM2 στο 

αδαμαντινοβλάστωμα, συγκριτικά με τον αδενοματοειδή ο-

δοντογενή όγκο που θεωρείται αμάρτωμα και κακοήθεις επι-

θηλιακούς οδοντογενείς όγκους. 

 Η συσχέτιση της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης της MDM2 στο 

αδαμαντινοβλάστωμα με την ανοσοϊστοχημική έκφραση της 

p53 και μορίων του σηματοδοτικού μονοπατιού TGB-β/Smad 

 Η συσχέτιση της έκφρασης της MDM2 στο αδαμαντινοβλάσ-

τωμα με την γονιδιακή ενίσχυση του MDM2.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Υλικό και Μέθοδοι  

Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 45 περιπτώσεις αδαμαντινοβ-

λαστωμάτων, 21 περιπτώσεις αδενοματοειδών οδοντογενών 

όγκων, 3 περιπτώσεις πρωτοπαθών οδοντογενών καρκινωμάτων 

και 1 περίπτωση δευτεροπαθούς αδαμαντινοβλαστικού καρκινώ-

ματος.  

Πρόκειται για ιστούς μονιμοποιημένους σε υδατικό διάλυμα 

ουδέτερης φορμόλης 10% και εγκλεισμένους σε παραφίνη που 

βρίσκονταν αρχειοθετημένοι στα αρχεία του Εργαστηρίου 

Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (24 περιπτώσεις) 

και του Division of Oral Pathology, School of Dentistry University of 

Minnesota, Minneapolis, USA (46 περιπτώσεις).  

Για κάθε περίπτωση ήταν γνωστό το φύλο και η ηλικία των 

ασθενών, η εντόπιση, και η παθολογανατομική διάγνωση, και ήταν 

διαθέσιμες τομές χρωσμένες με αιματοξυλίνη και ηωσίνη, για την 

επιβεβαίωση της μικροσκοπικής διάγνωσης, και κύβοι παραφίνης 

για τη λήψη επιπλέον τομών. 

Η έρευνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Οδοντι-

ατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (αρ. πρ. 302, 24/6/2016) και το Institutional 

Review Board UM (1604E86681)3.  

 

                                                         

3“Exempt from review under federal guidelines 45 CFR Part 46.101(b) 
category #4 EXISTING DATA; RECORDS REVIEW; PATHOLOGICAL SPECI-
MENS” 
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Ανοσοϊστοχημεία 

MDM2  

Η ανοσοϊστοχημική χρώση (ανοσοχρώση) έγινε σε τομές από 

ιστοτεμάχια μονιμοποιημένα σε υδατικό διάλυμα ουδέτερης 

φορμόλης 10% για 24 ώρες, τουλάχιστον, σε θερμοκρασία 

δωματίου, και σκηνωμένα σε Paraplast στους 60οC, κατά τη 

συνήθη τεχνική. Οι ιστοί δεν είχαν υποβληθεί σε αφαλάτωση πριν 

τη σκήνωση. Από κάθε ιστοτεμάχιο κόπηκαν με μικροτόμο (Leica 

RM2145 Rotary Microtome, Leica Microsystems, Weltzlar, Germa-

ny) τομές πάχους 5μm, οι οποίες απλώθηκαν σε υδατόλουτρο 

(HIR-3, Kunz Intruments AB, Nynashamn, Sweden) ρυθμισμένο 

στους 59οC και επιστρώθηκαν σε θετικά φορτισμένες γυάλινες 

αντικειμενοφόρες πλάκες (SurperfrostTM, Thermo Fisher Scientific 

Inc, Waltham, MA USA). Ακολούθως οι τομές σκηνώθηκαν σε 

κλίβανο ξηράς θερμότητας στους 60°C±5°C για 12 ώρες. Η τελευτα-

ία τομή από κάθε σειρά που λήφθηκε από κάθε ιστοτεμάχιο 

χρώσθηκε με αιματοξυλίνη και ηωσίνη, ώστε να επιβεβαιωθεί πως 

οι ενδιάμεσες τομές περιείχαν αντιπροσωπευτικό ιστό πριν 

υποβληθούν σε περαιτέρω μελέτες. 

Για την ανοσοχρώση χρησιμοποιήθηκε το OptiView DAB IHC 

Detection Kit (Ventana Medical Systems, Inc., Tucson, Arizona, 

USA), το οποίο είναι πιστοποιημένο για in vitro διαγνωστική χρήση 

(CE IVD), σύμφωνα με την οδηγία 98/79/EC της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Πρόκειται για ένα έμμεσο σύστημα, χωρίς βιοτίνη, για τον 

εντοπισμό πρωτοταγών αντισωμάτων ποντικού (IgG/IgM) και 

κονίκλου. Έχει εφαρμογή σε τομές ιστού που έχει μονιμοποιηθεί 

σε φορμαλίνη και έχει εγκλεισθεί σε παραφίνη, και χρωματίζεται 

σε αυτοματοποιημένα συστήματα VENTANA BenchMark Series 



108 

 
(Ventana Medical Systems). Για την απεικόνιση με κοινό μικροσκό-

πιο χρησιμοποιείται 0,2% 3,3’-τετραϋδροχλωρικής διαμινοβενζιδί-

νης (DAB) σε ιδιοσκεύασμα διαλύματος σταθεροποιητή με 

ιδιοσκεύασμα συντηρητικού (OptiView DAB, Ventana Medical 

Systems), το οποίο παράγει ένα άμεσα ανιχνεύσιμο και σταθερό 

καφέ ίζημα.  

Χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού έναντι 

ανθρώπινης MDM2 (Mouse IgG2b-kappa, Clone IF2, catalog no 33-

7100, Invitrogen Corporation, Camarillo, CA, USA) που αναγνωρίζει 

επίτοπο μεταξύ των αμινοξέων 26-169 της ανθρώπινης MDM2.  

Αρχικά, έγιναν δοκιμές σε αραίωση 1:40 και 1:50. Σε αραίωση 1:40 

παρατηρήθηκε έντονη πυρηνική χρώση των επιθηλιακών κυττά-

ρων και όλων των κυττάρων του υποστρώματος, και σε αραίωση 

1:50 πυρηνική χρώση μόνον των επιθηλιακών κυττάρων. Με βάση 

τα παραπάνω, επιλέχθηκε ως βέλτιστη η αραίωση 1:50.  

Η ανοσοχρώση έγινε στο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 

VENTANA BenchMark ULTRA Slide Staining System (Ventana 

Medical Systems). Περιληπτικά, μετά την αποπαραφίνωση των 

τομών με θέρμανση σε κλίβανο ξηράς θερμότητας στους 60°C±5°C 

για 10 λεπτά και τοποθέτηση διαδοχικά σε υποκατάστατο ξυλενί-

ου (x10 λεπτά) και κατιούσες συγκεντρώσεις αιθανόλης (100%, 

90%, 70%, x5 λεπτά σε κάθε διάλυμα), έγινε ενυδάτωση σε 

απιονισμένο νερό, εξουδετέρωση της ενδογενούς υπεροξειδάσης 

με διάλυμα 3,0% υπεροξειδίου του υδρογόνου (OptiView Peroxi-

dase Inhibitor, Ventana Medical Systems), αποκάλυψη αντιγονικών 

θέσεων με πρωτεάση 1 σε θερμοκρασία 99oC (x25 λεπτά), επώαση 

των τομών με το πρωτοταγές αντίσωμα (x30 λεπτά), εφαρμογή 

0,2% 3,3’-τετραϋδροχλωρικής διαμινοβενζιδίνης (DAB) σε ιδιοσκε-
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ύασμα διαλύματος σταθεροποιητή με ιδιοσκεύασμα συντηρητικο-

ύ, αντίχρωση με αιματοξυλίνη, αφυδάτωση και κάλυψη.  

Ως θετικοί και αρνητικοί ιστικοί μάρτυρες συμπεριελήφθησαν 

τομές από 2 λιποσαρκώματα. Στους αρνητικούς ιστικούς μάρτυρες 

αντί του πρωτοταγούς αντισώματος έγινε επώαση με Negative 

Control Mouse (Ventana Medical Systems).  

Η αξιολόγηση έγινε σε οπτικό μικροσκόπιο. Ως θετική ανοσοχρώση 

για την MDM2 χαρακτηρίστηκε η παρουσία πυρηνικής χρώσης στα 

επιθηλιακά κύτταρα. Η έκταση της ανοσοχρώσης υπολογίστηκε 

ημιποσοτικά στο σύνολο των κυττάρων του κάθε όγκου με βάση 

την κλίμακα 0<5%, 1+=5-20%, 2+=21%-50% και 3+>50% (225). Σε 

όγκους όπου η ανοσοχρώση MDM2 έχει διαγνωστική ή προγνωσ-

τική αξία, όπως στο λιποσάρκωμα (225, 226), στο μελάνωμα και 

καρκινώματα (161), ως υπερέκφραση ενδεικτική γονιδιακής 

ενίσχυσης θεωρείται η έκταση ανοσοχρώσης ≥2+.  

p53 

Η ανοσοϊστοχημική χρώση για p53 έγινε με μονοκλωνικό αντίσωμα 

ποντικού έναντι ανθρώπινης p53 (Mouse IgG2b-kappa, clone DO-7, 

Dako, Glostrup, Denmark) που αναγνωρίζει επίτοπο μεταξύ των 

αμινοξέων 1-45 του αμινοτελικού άκρου και πιθανώς των αμινο-

ξέων 37-45, τόσο της WTp53 όσο και της μεταλλαγμένης p53. Η 

χρώση έγινε σε αραίωση 1:100, pH9, σε 1 ώρα. Η αξιολόγηση έγινε 

με το ημιποσοτικό σύστημα που εφαρμόστηκε στην αξιολόγηση 

της MDM2.  

Ως θετικοί και αρνητικοί ιστικοί μάρτυρες συμπεριελήφθησαν 

τομές από φυσιολογικό στοματικό βλεννογόνο. Στους αρνητικούς 
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ιστικούς μάρτυρες αντί του πρωτοταγούς αντισώματος έγινε 

επώαση με Negative Control Mouse (Ventana Medical Systems).  

 TGF-β1, pSmad2/3, Smad4  

Δεν έγινε ανοσοχρώση για τα μόρια TGF-β1, Smad2/3 και Smad4, 

επειδή ήταν διαθέσιμα τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης 

(217, 218) που έγινε σε τομές από τους ίδιους ιστούς, στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα: 

 Μονοκλωνικό ποντικού έναντι TGF-β1 (1:20, TGFB17, 

NovocastraTM, Leica Microsystems). 

 Πολυκλωνικό αιγός έναντι φωσφορυλιωμένων Smad2/3 (1:50, 

sc-11769, pSmad2/3 Ser423/425, Santa Cruz Biotechnology Inc, 

Santa Cruz, CA, USA). 

 Μονοκλωνικό κουνελιού έναντι Smad4 (1:100, EP618Y, 

MilliporeTM). 

Από την προηγούμενη μελέτη δεν χρησιμοποιήθηκαν τα αποτε-

λέσματα για τα Smad1/5/8, επειδή τα τελευταία αποτελούν 

υπόστρωμα των BMPs που δεν σχετίζονται με την MDM2. Ειδικό-

τερα, η ανοσοχρώση των TGF-β1, pSmad2/3 και Smad4 αξιολογή-

θηκε σε 32 αδαμαντινοβλαστώματα και 14 αδενοματοειδείς 

οδοντογενούς όγκους. Η μέθοδος ανοσοχρώσης και αξιολόγησης 

ήταν παρόμοιες με της παρούσας μελέτης και έχουν περιγραφεί 

αναλυτικά σε προηγούμενες δημοσιεύσεις (217, 218).  

FISH 

Η τεχνική του φθορίζοντος in situ υβριδισμού (fluorescence in situ 

hybridization, FISH) για την ανίχνευση των χρωμοσωμικών 
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περιοχών του ανθρώπινου MDM2 έγινε σε τομές παραφίνης 5μm 

ιστών μονιμοποιημένων σε φορμόλη (όπως αναφέρεται σε 

προηγούμενο εδάφιο για την ανοσοϊστοχημεία) με το ZytoLight® 

SPEC MDM2/CEN12 Dual Color Probe (ZytoVision® GmbH, Bremer-

haven, Germany) που είναι πιστοποιημένο ως CE IVD. Πρόκειται 

για άμεσα σημασμένο με φθοριόχρωμα (direct labeling technique) 

και έτοιμο για χρήση πολυνουκλεοτιδικό μόριο (probe), κατάλληλο 

για εφαρμογή σε ιστούς μονιμοποιημένους σε φορμαλίνη και 

εγκλεισμένους σε παραφίνη. Περιλαμβάνει πολυνουκλεοτίδια 

σημασμένα με πράσινο φθορόχρωμα (ZyGreen: μήκος κύματος 

διέγερση 503nm και εκπομπής 528nm, παρόμοιο με FITC) που 

στοχεύουν αλληλουχίες παράπλευρες του MDM2, και πολυνουκ-

λεοτίδια σημασμένα με πορτοκαλί φθορόχρωμα (ZyOrange: μήκος 

κύματος διέγερσης 547nm και εκπομπής 572nm, παρόμοιο με 

ροδαμίνη) που στοχεύουν συχνά επαναλαμβανόμενες (highly 

repetitive) DNA αλληλουχίες άλφα-δορυφόρων του κεντρομεριδί-

ου του χρωμοσώματος 12 (Σχ. 7).  
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Σχ. 7: Ιδεόγραμμα του χρωμοσώματος 12 όπου επισημαίνονται οι 

θέσεις φθορισμού (πηγή: ZytoLight ® SPEC MDM2/CEN 12 Dual 

Color Probe information sheet).  

 

Χρησιμοποιήθηκε το ZytoLight ® FISH-Tissue Implementation Kit 

(ZytoVision® GmbH) και ακολουθήθηκε η διαδικασία που υποδεικ-

νύεται από την εταιρεία παραγωγής για την ταυτόχρονη μετουσί-

ωση του ιστού και του probe (Z-2028-CE-IVD-Engl-FISH-Impl-K-

2011-03-01-5.0.pdf). Στις τομές έγιναν:  

 Αποπαραφίνωση και ενυδάτωση σε απιονισμένο νερό: 

θέρμανση των τομών σε πλάκα 70oC, x10 λεπτά, επώαση σε 

ξυλόλη 2x10 λεπτά, επώαση σε διαλύματα αλκοόλης 100%, 

100%, 90%, και 70% 1x5 λεπτά, έκπλυση με απιονισμένο νερό 

2x2 λεπτά.  

https://webmail01.uoa.gr/src/download.php?startMessage=1&passed_id=86995&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0
https://webmail01.uoa.gr/src/download.php?startMessage=1&passed_id=86995&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0
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 Επώαση σε προθερμασμένο διάλυμα κιτρικού οξέως (Heat 

Pretreatment Solution Citric, ZytoVision® GmbH) στους 98oC 

1x15 λεπτά.  

 Έκπλυση με απιονισμένο νερό x2x2 λεπτά και αφαίρεση της 

περίσσειας του υγρού.  

 Κατεργασία με διάλυμα πεψίνης στους 37oC 1x15 λεπτά σε 

θάλαμο υγρασίας.  

 Έκπλυση με Wash Buffer SSC (ZytoVision® GmbH) 1x5 λεπτά. 

 Έκπλυση με απιονισμένο νερό 1x1 λεπτό.  

 Αφυδάτωση σε διαλύματα αιθανόλης ανιούσας συγκέντρωσης 

(70%, 90%, 100%) 1x1 λεπτό. 

 Στέγνωμα με αέρα.  

 Μετουσίωση και υβριδισμός. 

 Τοποθέτηση 10µl ελαφρά προθερμασμένου ZytoLight FISH 

probe (ZytoVision® GmbH) σε κάθε τομή. 

 Κάλυψη των τομών με καλυπτρίδα 22mmx22mm και περιφερι-

κή απόφραξη με κόλα (Fixogum).  

 Μετουσίωση με την τοποθέτηση σε θερμαινόμενη πλάκα 

75°C±2°C x10 λεπτά.  

 Υβριδισμός σε θάλαμο υβριδισμού στους 37°C στη διάρκεια 

της νύκτας.  

 Απομάκρυνση της καλυπτρίδας με αφαίρεση της κόλας και 

εμβύθιση σε Wash Buffer A (ZytoVision® GmbH) στους 37°C 1x3 

λεπτά.  

 Έκπλυση με Wash Buffer A (ZytoVision® GmbH) στους 37°C 2x5 

λεπτά. 

 Αφυδάτωση σε διαλύματα αιθανόλης ανιούσας συγκέντρωσης 

(70%, 90%, 100%) 1x1 λεπτό. 
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 Κάλυψη κάθε τομής με 30µl DAPI/Antifade-Solution 

(ZytoVision® GmbH) και στη συνέχεια με καλυπτρίδα 24mm x 

60mm και επώαση σε σκοτεινό θάλαμο 1x15 λεπτά.  

 Αφαίρεση της περίσσειας DAPI/Antifade-Solution (ZytoVision® 

GmbH) με διηθητικό χαρτί.  

 Αποθήκευση των τομών σε σκοτεινό θάλαμο στους 2oC μέχρι 

τη μικροσκόπηση και φωτογράφηση.  

 

Η μικροσκόπηση και φωτογράφηση έγινε με το σύστημα Olympus 

BX61 Motorized Microscope και MicroSuite™ Software (Olympus 

America Inc., Scientific Equipment Group, Melville, NY, USA) με 

ελαιοκαταδυτικό φακό σε μεγέθυνση x100 και κατάλληλα φίλτρα 

φθορισμού. Πρόκειται για «πλατφόρμα απεικόνισης» με το 

μηχανοκίνητο μικροσκόπιο BX61 και το λογισμικό MicroSuite™ που 

ελέγχει το μικροσκόπιο μέσω της μονάδας ScopeView. Η μικροσ-

κόπηση έγινε με χειροκίνητο μηχανισμό, καθώς ο μηχανοκίνητος 

μηχανισμός είναι πιστοποιημένος μόνον για την αξιολόγηση της 

γονιδιακής ενίσχυσης του Her-2.  

Η σημασμένη χρωμοσωμική περιοχή του γονιδίου MDM2 εμφανί-

ζεται πράσινη και των άλφα-δορυφορικών περιοχών του κεντρο-

μεριδίου του χρωμοσώματος 12 πορτοκαλί. Σε μεσοφασικά 

φυσιολογικά κύτταρα και ευπλοειδικά κύτταρα στο MDM2 

παρατηρούνται δύο σήματα για την περιοχή του MDM2 και δύο 

για το κεντρομερίδιο του χρωμοσώματος 12 (Εικ. 10). Στην τελική 

εικόνα οι πυρήνες εμφανίζονται κυανοί σε μήκος κύματος 

διέγερσης 360nm, λόγω της χρώσης με DAPI (Εικ. 11Α-Γ).  
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Εικ. 10. FISH σε αδαμαντινοβλάστωμα που δείχνει MDM2 ευπλοει-

δικά κύτταρα. Αναγνωρίζονται δύο πράσινα σήματα που αντιστοι-

χούν στα γονίδια του MDM2, και δύο πορτοκαλί-κόκκινο που 

αντιστοιχούν στο κεντρομερίδιο του χρωμοσώματος12 (αρχική 

μεγέθυνση χ400). 
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Εικ. 11: FISH σε αδαμαντινοβλάστωμα. (Α) MDM2 σημασμένο με 

πράσινο φθορόχρωμα (ZyGreen, μήκος κύματος διέγερση 503nm), 

(Β) CEN12 σημασμένο με πορτοκαλί φθορόχρωμα (ZyOrang, μήκος 

κύματος διέγερσης 547nm). (Γ) Γονίδια και πυρήνες κυανοί με DAPI 

(μήκος κύματος διέγερσης 360nm).  

 

Β 

 

A 

 

Γ 
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Η αναγνώριση των άλφα-δορυφορικών αλληλουχιών του κεντρο-

μεριδίου του χρωμοσώματος 12 αποτελεί εσωτερικό control και 

μέτρο της ακεραιότητας του DNA. Δεν χρησιμοποιήθηκε εξωτερικό 

control, καθώς η μέθοδος είναι πιστοποιημένη. 

Για το πράσινο φθοριόχρωμα (MDM2) αναζητήθηκαν κύτταρα με 

αυξημένο αριθμό πράσινων σημάτων. Δεν αξιολογήθηκαν (α) 

επικαλυπτόμενοι πυρήνες που εμφάνιζαν περισσότερα από 2 

σήματα για το CEN12, (β) 2 ή 3 σήματα του ίδιου μεγέθους που 

χωρίζονταν από αποστάσεις ίσες ή μικρότερες της διαμέτρου ενός 

σήματος, τα οποία συνιστούν artifact οφειλόμενο σε αποσυμπύκ-

νωση της χρωματίνης, και (γ) σήματα που έμοιαζαν με αθροίσματα 

ή συσσωματώσεις, αλλά διεγείρονταν και στα δύο φάσματα 

εκπομπής, καθώς αυτά αντιπροσωπεύουν μη-ειδικές προσροφή-

σεις του φθοροχρώματος (Εικ. 12).  

Η αναλογία MDM2/σήματα κεντρομεριδίου εκτιμήθηκε στο 

σύνολο, σχεδόν, των κυττάρων κάθε όγκου, με κριτήριο θετικότη-

τας για γονιδιακή ενίσχυση την παρουσία αθροισμάτων σημάτων 

MDM2 (gene clusters) (227) ή αναλογία σημάτων MDM2/σήματα 

κεντρομεριδίων ≥2 (228) (Εικ. 13). Συνήθως, ο αυξημένος αριθμός 

σημάτων MDM2 συνυπάρχει με μικρά σήματα που οργανώνονται 

σε αθροίσματα (229). Η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε πιο αντικειμενι-

κή από τον υπολογισμό αυξημένης αναλογίας σε >10% του 

συνόλου των κυττάρων (227) ή 15% σε 200 πυρήνες μεσοφασικών 

κυττάρων (230), όπως έχει γίνει σε μελέτες σε όγκους του λιπώδο-

υς ιστού. 
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Εικ. 12: FISH σε αδαμαντινοβλάστωμα. Η παρουσία πολλών 

σημάτων για το CEN12 είναι χαρακτηριστική επικαλυπτόμενων 

πυρήνων. Τα 2-3 σήματα MDM2 του ίδιου μεγέθους που χωρίζον-

ται από ίσες περίπου αποστάσεις ίσες είναι χαρακτηριστικά 

artifact αποσυμπύκνωσης της χρωματίνης (βέλη). Η μεγάλη 

φθορίζουσα περιοχή αντιπροσωπεύει μη-ειδκή προσρόφηση 

φθοροχρώματος (αρχική μεγέθυνση χ400).  
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Εικ. 13: FISH σε λιποσάρκωμα. Τα σήματα για το CEN12 είναι με 

κόκκινο χρώμα και για το MDM2 είναι με πράσινο. Διακρίνονται 

αθροίσματα πολλαπλών σημάτων (συσσωματώσεις) για το MDΜ2. 

 

Για την αξιολόγηση της πολυσωμίας για το χρωμόσωμα 12 δεν 

υπάρχουν κοινώς αποδεκτά κριτήρια. Περίπου 90-95% των 

φυσιολογικών μεσοφασικών κυττάρων αναμένεται να δώσουν δύο 

σήματα για το κεντρομερίδιο (231). Στο 1-10% εμφανίζεται ένα 

σήμα λόγω της επικάλυψης των σημάτων στη δισδιάστατη 

προσβολή, και σε 1%< αναμένονται >2 σήματα, που μπορεί να 

οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, όπως ισχυρός υβριδισμός ή 

διάσπαση μίας ετεροχρωματινικής περιοχής, αλλά και σε πραγμα-

τικές αριθμητικές ή δομικές μεταβολές του κεντρομεριδίου (231). 
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Αναλογία σημάτων MDM2/κεντρομεριδίων <2 με >2 σήματα και 

για τα δύο probes θεωρείτε δηλωτική πολυσωμίας για το CEP12 

(228), ενώ κατά τους Weavers και συν. (227) γίνεται διάκριση της 

τρισωμίας από την πολυσωμία, αλλά και της πολυσωμίας ως 

χαμηλής (≥4 σήματα σε 10%-40% των κυττάρων) και υψηλής (≥4 

σήματα σε ≥40% των κυττάρων) (227).  

 

Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τις δοκιμασίες Chi Square και Fisher 

Exact Test σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0,05 μέσω 

του website Social Science Statistics (www.socscistatistics.com). 
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Αποτελέσματα 

Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά 

Από τις 70 περιπτώσεις που συλλέχθηκαν αρχικά αξιολογήθηκαν 

οι 63, ενώ 7 απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς υλικού στις τομές 

όπου έγινε η ανοσοϊστοχημική χρώση. Από τις 63 περιπτώσεις 44 

ήταν αδαμαντινοβλαστώματα, 15 αδενοματοειδείς οδοντογενείς 

όγκοι και 4 καρκινώματα.  

Στα 44 αδαμαντινοβλαστώματα, 23 ασθενείς ήταν άνδρες και 21 

γυναίκες, αναλογίας 1,095:1. Η ηλικία των ασθενών ήταν 6-82 έτη 

και η μέση ηλικία 42,6±18,7 έτη. Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 

40,43±17,36 έτη, και των γυναικών 44,95±20,21 έτη. Η κατανομή 

των ασθενών κατά ηλικιακή ομάδα εμφανίζεται στο Σχ. 8. Αναφο-

ρικά με την εντόπιση, 35 περιπτώσεις εντοπίζονταν στην κάτω 

γνάθο και 8 στην άνω, αναλογία 4,375:1, ενώ η εντόπιση δεν ήταν 

γνωστή σε 2 περιπτώσεις. Η αναλογία κάτω : άνω γνάθου στους 

άνδρες ήταν 15:7 και στις γυναίκες 20:1 (Σχ. 9).  
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Σχ. 8: Ηλικία ανά δεκαετία σε 44 αδαμαντινοβλαστώματα. 

 

Σχ. 9: Εντόπιση σε 43 αδαμαντινοβλαστώματα. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 

1 

7 

2 

8 

11 

7 
5 

2 1 

α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

π
ερ

ιπ
τώ

σ
εω

ν 

δεκαετία 



123 

 
Με βάση τον επικρατούντα ιστολογικό τύπο 35 αδαμαντινοβλασ-

τώματα ταξινομήθηκαν ως θυλακιώδη, 6 ως δικτυωτά και 3 ως 

κυστικά (2 τοιχωματικά και ένα αυλικό) (Σχ. 10). Από τα θυλακιώδη 

αδαμαντινοβλαστώματα 2 χαρακτηρίστηκαν ως ακανθωματώδη 

και 6 ως βασικοειδή. Επιπλέον, πλακώδης μεταπλασία παρατηρή-

θηκε σε 5 θυλακιώδη αδαμαντινοβλαστώματα, κυστική εκφύλιση 

σε 10 θυλακιώδη αδαμαντινοβλαστώματα και κοκκιοκύτταρα σε 

ένα θυλακιώδες αδαμαντινοβλάστωμα. 

 

 

Σχ. 10: Κατανομή 44 αδαμαντινοβλαστωμάτων ανάλογα με τον 

κύριο ιστολογικό τύπο. 

 

Στους 11 αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους, 5 ασθενείς ήταν 

άνδρες και 10 γυναίκες, αναλογία 1:2. Η ηλικία των ασθενών ήταν 

35 
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8-45 έτη και η μέση ηλικία 18,26±9,95 έτη. Αναφορικά με την 

εντόπιση, 7 περιπτώσεις εντοπίζονταν στην κάτω γνάθο και 7 στην 

άνω, αναλογία 1:1, ενώ η εντόπιση δεν ήταν γνωστή σε 1 περίπ-

τωση. 

Τα 3 πρωτοπαθή οδοντογενή καρκινώματα αναπτύχθηκαν σε 3 

άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας 52, 82, και 24 ετών, αντίστοιχα. 

Δύο εντοπίζονταν στην άνω γνάθο και ένα στην κάτω. Το αδαμαν-

τινοβλαστικό καρκίνωμα αναπτύχθηκε σε γυναίκα 70 ετών, στην 

κάτω γνάθο.  

 

MDM2  

Controls 

Οι τρεις περιπτώσεις λιποσαρκώματος που χρησιμοποιήθηκαν ως 

εξωτερικοί μάρτυρες παρουσίασαν ανοσοχρώση MDM2, με τη 

μορφή έντονης και ομοιογενούς πυρηνικής χρώσης με τιμή 3+ (Εικ. 

14).  
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Εικ. 14: Ανοσοχρώση MDM2 3+ σε λιποσάρκωμα. Έντονη και 

ομοιογενής πυρηνική χρώση νεοπλασματικών κυττάρων.  

x400 

x200 x200 
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Τα αποτελέσματα της ανοσοχρώσης για όλους τους όγκους 

εμφανίζονται στα Σχ. 11 και 12, και αναλύονται στη συνέχεια 

χωριστά για κάθε όγκο. 

 

 

 

Σχ. 11: Ανοσοχρώση MDM2 σε 44 aδαμαντινοβλαστώματα, 15 

αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους και 4 καρκινώματα (3 

πρωτοπαθή ενδοοστικά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, 1 

δευτεροπαθές αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα). 
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Σχ. 12: Ανοσοχρώση MDM2, ανάλογα με τον όγκο. 
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Αδαμαντινοβλάστωμα 

Πυρηνική ανοσοχρώση για MDM2 παρατηρήθηκε σε επιθηλιακά 

κύτταρα όλων των στοιβάδων του αδαμαντινοβλαστώματος, η 

οποία ήταν παρόμοια σε όλη την έκταση των ιστοτεμαχίων (Εικ. 

15). Δεν ανιχνεύθηκε κυτταροπλασματική ανοσοχρώση, ανοσοχ-

ρώση σε κύτταρα με πλακώδη μορφολογία ή σε κοκκιοκύτταρα.  

Στο συνδετικό ιστό αναγνωρίστηκε κυτταροπλασματική ανοσοχ-

ρώση σε κύτταρα μορφολογικά συμβατά με μαστοκύτταρα (Εικ. 

16) που αποδόθηκε στη δυσκολία αναστολής της ενδογενούς 

υπεροξειδάσης που περιέχουν στο κυτταρόπλασμά τους (232). Σε 

3 MDM(+) και 6 MDM(-) περιπτώσεις αδαμαντινοβλαστώματος η 

ανοσοχρώση επαναλήφθηκε για επιβεβαίωση του αποτελέσματος, 

με ταυτόσημο αποτέλεσμα.  

 

Α 
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Γ 

Β 



130 

 

 

Σχ. 15: Ανοσοχρώση MDM2 σε αδαμαντινοβλαστώματα. (Α) 0, (Β) 

2+ (Γ) 2+ (Δ) 3+ (αρχική μεγέθυνση x400).  

 

Δ 
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Σχ. 16: Ανοσοχρώση MDM2 σε αδαμαντινοβλάστωμα, όπου 

διακρίνεται κυτταροπλασματική ανοσοχρώση (κόκκινο βέλος) σε 

κύτταρο μορφολογικά συμβατά με μαστοκύτταρο (αρχική μεγέ-

θυνση x400). 
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Τα αποτελέσματα της ανοσοχρώσης για την MDM2 στο αδαμαντι-

νοβλάστωμα παρουσιάζονται στο Σχ. 13. Σε 28 περιπτώσεις η 

ανοσοχρώση ήταν 0 (63,63%), σε 3 ήταν 2+ και σε 13 ήταν 3+. 

Συνεπώς, υπερέκφραση καταγράφηκε σε 16 από 44 περιπτώσεις ή 

36,36%. Η αναλογία MDM(-)/MDM(+) όγκων ήταν 3:1. 

 

 

Σχ. 13: Ανοσοχρώση MDM σε 44 αδαμαντινοβλαστώματα. 

Στον Πίνακα 2 τα αποτελέσματα της ανοσοχρώσης συσχετίζονται 

με το φύλο και την εντόπιση, τον ιστολογικό τύπο, και την προέλε-

υση των παρασκευασμάτων. Οι διαφορές στην αναλογία 

MDM(+)/MDM(-) περιπτώσεων μεταξύ ανδρών/γυναικών, 

άνω/κάτω γνάθου, καθώς και των ιστολογικών τύπων δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές (p=0,30<0,05 και p=0,11<0,05, αντίστοιχα), 

αλλά μεταξύ ΕΚΠΑ (2:19, MDM(+) 9,52%) και UM (14:9, ή 60,86%) 

ήταν στατιστικώς πολύ σημαντική (p=0,000406 <0,01).   
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Πίνακας 2: Συσχέτιση κύριων κλινικοπαθολογανατομικών παραμέτρων σε 44 αδαμαντινοβλαστώματα με την 

τιμή ανοσοχρώσης. 

 φύλο* εντόπιση* προέλευση** ιστολογικός τύπος* 

 άνδρες γυναίκες άνω κάτω ΕΚΠΑ UM Θ Δ ΚΥ 

MDM(+) 10 6 6 10 2 14 14 2 0 

MDM(-) 13 15 4 21 19 9 21 4 3 

σύνολο 23 21 10 31 21 23 35 6 3 

 

MDM2+=ανοσοχρώση 2+/3+, MDM2(-)=0/1+, Θ =Θυλακιώδης τύπος, Δ = Δικτυωτός τύπος, *p≥0,05, 

**p<0,001. 
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Στο Σχ. 14 τα αποτελέσματα της ανοσοχρώσης ως προς την έκταση, 

ομαδοποιημένα σε αρνητικό (0) και θετικό (2+/3+) συσχετίζονται 

με τη χρονολογία προέλευσης του ιστού, ανά δεκαετία. Αν και 

φαίνεται πως τα παλαιότερα, χρονολογικά, παρασκευάσματα 

είχαν αυξημένη αναλογία αρνητικών/θετικών αποτελεσμάτων, η 

διαφορά δεν ήταν στατιστικώς σημαντική (p=0,3<0,05).  

 

 

Σχ. 14: Αποτελέσματα ανοσχρώσης ομαδοποιημένα σε αρνητικό (0) 

και θετικό (2+/3+) ανάλογα με τη χρονολογία προέλευσης του 

παρασκευάσματος, ανά δεκαετία (p=0,3 <0,05).  
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Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος 

Πυρηνική ανοχρώση για MDM2 (3+) παρατηρήθηκε σε όλα τα 

κύτταρα στους αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους, επιθηλιακά 

και μεσεγχυματικά, σε αραίωση 1:40 (Εικ. 17Α-Γ). Ωστόσο, σε 

αραίωση 1:50 δεν παρατηρήθηκε πυρηνική ανοσοχρώση στα 

επιθηλιακά κύτταρα ή τα κύτταρα του συνδετικού ιστού (Εικ. 15Δ), 

και τα αποτελέσματα σε αραίωση 1:40 θεωρήθηκαν ψευδώς 

θετικά.  

Συνεπώς, όλοι οι αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκοι χαρακτηρίσ-

τηκαν ως αρνητικοί για MDM2. Σε 5 MDM(-) αδενοματοειδείς 

οδοντογενείς όγκους η ανοσοχρώση επαναλήφθηκε για επιβεβαί-

ωση του αποτελέσματος, με ταυτόσημο αποτέλεσμα. 

 

 

A x200 
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Γ x400 

B x400 
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Εικ 17: Ανοσοχρώση MDM2 σε αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο. 

(Α) Ανοσοχρώση 3+ σε όλα τα κύτταρα σε αραίωση 1:40, τόσο (Β) 

του όγκου όσο και (Γ) του συνδετικού ιστού. (Δ) Ανοσοχρώση 0 

στην ίδια περιοχή με την εικόνα (Β), αλλά σε αραίωση 1:50.  

 

  

Δ x400 
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Καρκινώματα 

Πυρηνική ανοσοχρώση για MDM2 με τιμή 3+ παρατηρήθηκε σε 2 

από τα 3 πρωτοπαθή ενδοοστικά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, 

και 1+ σε ένα πρωτοπαθές ενδοοστικό καρκίνωμα και ένα δευτε-

ροπαθές αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα (Εικ. 18). Στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις η ανοσοχρώση επαναλήφθηκε για 

επιβεβαίωση του αποτελέσματος, με ταυτόσημο αποτέλεσμα. 

Συνεπώς, υπερέκφραση MDM2 παρατηρήθηκε σε 2 από 4 

κακοήθεις οδοντογενείς όγκους.  
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Εικ. 18: Ανοσοχρώση MDM2 3+ σε πρωτοπαθές ενδοοστικό 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.  

x200 

x400 x400 
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p53 

Controls 

Οι δύο τομές φυσιολογικού στοματικού βλεννογόνου που χρησι-

μοποιήθηκαν ως εξωτερικοί μάρτυρες παρουσίασαν κύτταρα με 

πυρηνική ανοσοχρώση p53 στην περιοχή της βασικής στιβάδας 

(Εικ. 19Α).  

Αδαμαντινοβλαστώματα 

Πυρηνική ανοσοχρώση για p53 παρατηρήθηκε σε επιθηλιακά 

κύτταρα όλων των στοιβάδων των αδαμαντινοβλαστωμάτων που 

μελετήθηκαν, η οποία ήταν παρόμοια σε όλη την έκταση των 

ιστοτεμαχίων. Δεν ανιχνεύθηκε κυτταροπλασματική ανοσοχρώση 

ή ανοσοχρώση σε κύτταρα του συνδετικού ιστού.  

Από τα 44 αδαμαντινοβλαστώματα, 25 ήταν αρνητικά και 19 

εμφάνισαν χρώση 1+ (Εικ. 19Β, Γ). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς 

σημαντική σχέση μεταξύ έκφρασης MDM2 και p53 (Fisher exact, 

p=0,2125<0,5).  
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Εικ. 19: Ανοσοχρώση p53 σε (Α) φυσιολογικό στοματικό βλεννογό-

νο, (Β) αδαμαντινοβλάστωμα 0, και (Γ) αδαμαντινοβλάστωμα 1+.  

Α x400 

Β x400 Γ x400 
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Συγκριτική ανοσοχρώση MDM2, TGF-β1, pSmad2/3, Smad4  

Η ανοσοχρώση των TGF-β1, pSmad2/3 και Smad4 παρουσιάστηκε 

αναλυτικά σε προηγούμενη μελέτη (217, 218). Στο Σχ. 16 απεικονί-

ζεται η κατανομή ανάλογα με την τιμή ανοσοχρώσης για τα TGF-

β1, pSmad2/3, Smad4 και MDM2 σε 33 αδαμαντινοβλαστώματα, 

όπου υπήρχαν στοιχεία για την έκφραση όλων των μορίων. Η 

σχέση μεταξύ της έκφρασης των μορίων ήταν στατιστικώς λίαν 

σημαντική (p<0,05) και η στατιστική σημαντικότητας διατηρήθηκε 

σε όλες τις επιμέρους συγκρίσεις που έγιναν μεταξύ MDM2 και 

κάθε μορίου χωριστά (p<0,05).  

Όταν, ωστόσο, τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν με βάση την 

υπερέκφραση της MDM2 (0/1+ και 2+/3+) και την αρνητική (0/1+) 

ή θετική (2+/3+) έκφραση των TGF-β1, pSmad2/3 και Smad4, η 

στατιστική ανάλυση έδειξε πως δεν υπάρχει συσχέτιση (Fisher 

exact, TGF-β1: p=0,053802<0,05, Smad2/3: p=0,23693<0,005, 

Smad4: p=1<0,505). Στα Σχ. 16Β και 16Γ παρουσιάζεται ειδικά η 

κατανομή της ανοσοχρώσης των TGF-β, pSmad2/3 και Smad4 σε 

22 αδαμαντινοβλαστώματα χωρίς έκφραση της MDM2 (0/1+) και 

10 αδαμαντινοβλαστώματα με υπερέκφραση της MDM2, αντίστοι-

χα.  

Η τιμή ανοσοχρώσης των pSmad2/3 ήταν χαμηλή, ανεξάρτητα από 

την έκφραση της MDM2, της TGF-β1 χαμηλή σε αρνητική έκφραση 

MDM2 και υψηλή σε υπερέκφραση MDM2, και της Smad4 

περίπου σταθερή σε αρνητική έκφραση MDM2 αλλά αυξημένη σε 

υπερέκφραση MDM2. Σημειώνεται η ταυτόσημη έκφραση των 
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TGF-β1 και Smad4 σε αδαμαντινοβλαστώματα με υπερέκφραση 

της MDM2.  
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Σχ. 16: Ανοσοχρώση TGF-β1, pSmad2/3, Smad4 και MDM2 σε (Α) 

33 αδαμαντινοβλαστώματα, (Β) 22 αδαμαντινοβλαστώματα με 

αρνητική έκφραση MDM2 και στοιχεία για την έκφραση των TGF-

β1, pSmad2/3, Smad4, ομαδοποιημένων σε αρνητικά (0/1+) και 

θετικά (2+/3+), και (Γ) 10 αδαμαντινοβλαστώματα με υπερέκφρα-

ση MDM2 και στοιχεία για την έκφραση των TGF-β1, pSmad2/3, 

Smad4, ομαδοποιημένων σε αρνητικά (0/1+) και θετικά (2+/3+). 

Παρατηρείται η θετική συσχέτιση της έκφρασης της MDM2 με τα 

TGF-β1 και Smad4 που συμπίπτουν απόλυτα και η αρνητική με τα 

Smad2/3.  
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Στο Σχ. 17 παρουσιάζεται η κατανομή ανάλογα με την τιμή 

ανοσοχρώσης για τα TGF-β1, pSmad2/3, Smad4 και MDM2 στους 

αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους. Είναι προφανές πως δεν 

προκύπτει σχέση με την έκφραση της ΜDM2, καθώς η τελευταία 

είναι αρνητική σε όλες τις περιπτώσεις.  

 

 

Σχ. 17: Ανοσοχρώση TGF-β1, Smad2/3, Smad4 και MDM2 σε 14 

αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους. Δεν προκύπτει σχέση με την 

ανοσοχρώση ΜDM2 που είναι αρνητική σε όλες τις περιπτώσεις.  
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FISH 

FISH έγινε στα 16 MDM(+) αδαμαντινοβλαστώματα (Εικ. 20ΑΒ), 

στα 3 πρωτοπαθή ενδοοστικά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (Εικ. 

20Γ) και στο δευτεροπαθές αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα. Σε 

όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ίσος αριθμός σημάτων για το 

MDM2 και το CEN12, ενώ δεν παρατηρήθηκαν συσσωματώσεις, 

ευρήματα συμβατά με την παρουσία ευπλοειδικών ως προς το 

MDM2 κυττάρων και με έλλειψη γονιδιακής ενίσχυσης του MDM2. 

Παρατηρήθηκε, επιπλέον, ευπλοειδία για το χρωμόσωμα 12.  
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Εικ. 20. FISH σε (Α, Β) αδαμαντινοβλάστωμα, (Γ) πρωτοπαθές 

ενδοοστικό καρκίνωμα. Ίσος αριθμός σημάτων για το MDM2 

(πράσινα βέλη, ενδεικτικά) και το CEN12 (κόκκινα βέλη, ενδεικτικά) 

και έλλειψη συσσωματώσεων, ευρήματα συμβατά με έλλειψη 

γονιδιακής ενίσχυσης της MDM2 (αρχική μεγέθυνση Α,Β x200, Γ 

x400). 

 

  

Γ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Έκφραση της MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα 

Η ανοσοϊστοχημεία έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στην αξιολόγηση 

της έκφρασης της MDM2 (164, 233), καθώς αποτελεί ένα από τα 

συχνότερα διαγνωστικά και ερευνητικά εργαλεία, όπως δείχνουν 

και οι περισσότερες από 610.000 μελέτες όπου έχει εφαρμοσθεί. Η 

διαδοχική εφαρμογή αντισώματος ειδικού προς την πρωτεΐνη-

αντιγόνο (πρωτοταγές αντίσωμα), δευτεροταγούς αντισώματος 

προς το πρωτοταγές αντίσωμα και ενζυμικού συμπλόκου με 

χρωμογόνο υπόστρωμα επιτρέπει την οπτική αναγνώριση των 

πρωτεϊνών στους ιστούς μέσω του σχηματισμού ενός ορατού 

προϊόντος αντίδρασης (234).  

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανοσοϊστοχημείας 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και οι περιορισμοί 

της τεχνικής, όπως η κάλυψη επιτόπων κατά τη διάρκεια της 

μονιμοποίησης με φορμόλη, η οποία βελτιώνεται με την πρωτεο-

λυτική κατεργασία, χωρίς να αποκαθίσταται πλήρως (234). Στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έχει καθοριστική σημασία 

η επιλογή της τεχνικής και των κατάλληλων μαρτύρων (controls). 

Ειδικά στην ανοσοχρώση της MDM2 σημαντικό πρόβλημα είναι οι 

πολλές μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις που υφίσταται, οι 

οποίες τροποποιούν την πρόσδεση ορισμένων αντισωμάτων στο 

μόριο, οδηγώντας σε υποεκτίμηση της έκφρασης (119).  

Πλεονεκτήματα της παρούσας μελέτης είναι η εφαρμογή ανοσοϊσ-

τοχημικής τεχνικής πιστοποιημένης για διάγνωση (CE-IVD), η 

χρήση της ίδιας παρτίδας (batch) αντισώματος σε όλα τα παρασ-
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κευάσματα, και η χρήση ως θετικών μαρτύρων λιποσαρκωμάτων 

γνωστής θετικότητας στην MDM2. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της 

μελέτης μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα. 

Σημαντικό πρόβλημα στην αξιολόγησης της ανοσοέκφρασης της 

MDM2 αποτελούν ο ορισμός της θετικής ανοσοχρώσης και της 

υπερέκφρασης. Γενικά, ως θετική ανοσοχρώση MDM2 θεωρείται η 

πυρηνική έκφραση (225, 226) που είναι ομοιογενής και έντονη 

(223, 224). Η παρουσία κυτταροπλασματικής χρώσης ή πυρηνικής 

χρώσης σε κύτταρα όπου δεν αναμένεται έκφραση της MDM2 

συνιστά η μη-ειδική ανοσοχρώση. Στην παρούσα μελέτη, η 

προτεινόμενη από την κατασκευάστρια εταιρεία του αντισώματος 

αραίωση 1:40 οδήγησε στα λιποσαρκώματα σε πυρηνική ανοσοχ-

ρώση όλων των κυττάρων, νεοπλασματικών και μη-

νεοπλασματικών, ενώ στην τελική αραίωση 1:50 παρατηρήθηκε 

αποκλειστικά πυρηνική ανοσοχρώση νεοπλασματικών κυττάρων.  

Ο χαρακτηρισμός της θετικής ανοσοχρώσης ως υπερέκφρασης 

είναι σημαντικός, καθώς θεωρείται πως αντικατοπτρίζει σε ιστικό 

επίπεδο την γονιδιακή ενίσχυση της MDM2 (119, 233). Η υπερέκ-

φραση δεν προσδιορίζεται με βάση την ένταση της χρώσης, η 

οποία παρουσιάζει διαβαθμίσεις και ο χαρακτηρισμός της ως 

έντονης είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετος. Επίσης, η ένταση της 

χρώσης μπορεί να επηρεάζεται από διαφορές στην επεξεργασία 

των ιστών και στη διαδικασία πριν από την ανοσοϊστοχημική 

χρώση, π.χ. το είδος και η διάρκεια της μονιμοποίησης, το πάχος 

της τομής, η ηλικία των τομών, η μέθοδος ανάκτησης αντιγονικό-

τητας, και η ευαισθησία του συστήματος ανοσοϊστοχημικής 

χρώσης (233). Για αυτό και η υπερέκφραση εκτιμάται με βάση το 

ποσοστό των MDM2+ κυττάρων. Η ποσοτικοποίηση της έκφραση 

της MDM2 με ημιποσοτικές μεθόδους, όπου υπολογίζεται ένας 
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δείκτης σήμανσης (labeling index) ως % ποσοστό έκφρασης της 

MDM2 στο σύνολο των κυττάρων ή σε συγκεκριμένο αριθμό 

κυττάρων του όγκου (π.χ. 1000 κύτταρα), είναι μέθοδος απλή στην 

εφαρμογή και μπορεί να αναπαραχθεί, αποτελεί δε διαδικασία 

ρουτίνας στα περισσότερα εργαστήρια. Σε πρόσφατες μελέτη 

όπου χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αντίσωμα με την παρούσα μελέτη, 

η έκφραση της MDM2 υπολογίστηκε ημιποσοτικά με βάση την 

κλίμακα 1+=1–25%, 2+=26–50%, και 3+>50% (226), και 1+=5-20%, 

2+=21%-50% και 3+>50% (225). Στις μελέτες αυτές η τιμές που 

είναι ≥1+ θεωρούνται ως έκφραση και ≥2+ ως υπερέκφραση 

ενδεικτική γονιδιακής ενίσχυσης (225, 226). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, στην παρούσα μελέτη ως κριτήριο υπερέκφρασης της 

MDM2 θεωρήθηκε η πυρηνική ανοσοχρώση MDM2 με τιμή ≥2+.  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν 6 μελέτες ανοσοϊστοχημικής έκφρα-

σης της MDM2 σε οδοντογενείς όγκους μονιμοποιημένους σε 

φορμόλη και εγκλεισμένους σε παραφίνη, μετά από ανάκτηση 

αντιγονικότητας, στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί δύο διαφορε-

τικοί κλώνοι αντισωμάτων, οι 1Β10 (129, 131, 133) και SMP14 

(134, 221, 222). Επιπλέον, σε μία μελέτη (131) έγινε επιβεβαίωση 

της έκφρασης της MDM2 σε ψυγμένους ιστούς με το αντίσωμα IF1 

που έδειξε ανάλογο ποσοστό θετικότητας (86%) με τους μονιμοπο-

ιημένους ιστούς. Επισημαίνεται ότι σε τρεις από τις μελέτες (133, 

134, 221) δεν αναφέρεται η προέλευση του αντισώματος και σε 

μία και η αραίωση (133), γεγονός που δυσκολεύει τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. Η έκφραση της MDM2 στα αδαμαντινοβλαστώ-

ματα κυμαίνεται από 51,5% (129) ως 100% (134), με μέσο όρο 

88%. Κατά την αξιολόγηση του ποσοστού των αδαμαντινοβλαστω-

μάτων που υπερεκφράζουν την MDM2 πρέπει να συνεκτιμάται η 

πιθανότητα υποεκτίμησης λόγω αδυναμίας σύνδεσης ορισμένων 
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αντισωμάτων με μορφές της MDM2 που προκύπτουν λόγω μετα-

μεταφραστικών τροποποιήσεων (119).  

Είναι χαρακτηριστικό πως σε δύο μελέτες σε αδαμαντινοβλαστώ-

ματα (129, 131) με το ίδιο αντίσωμα (1Β10, Novocastra, Newcastle, 

UK) και με γνωστή αραίωση τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. 

Στη μελέτη με αραίωση 1:50 8/13 (61,5%) αδαμαντινοβλαστώματα 

είναι θετικά, ενώ με πιο «αυστηρά» κριτήρια (περιγράφονται στην 

επόμενη παράγραφο) ο αριθμός μειώνεται σε 5/13 (38,4%) (129). 

Ωστόσο στη μελέτη με αραίωση 1:100 ο αριθμός των θετικών 

όγκων είναι 30/34 (100%) αλλά με πιο «αυστηρά» κριτήρια 

μειώνεται σε 0/34 (131). Σε άλλη μία μελέτη όπου η προέλευση 

του αντισώματος είναι πιθανώς ίδια, αλλά δεν αναφέρεται 

αραίωση, ο αριθμός είναι 24/39 (79,5%) (133). Τα αποτελέσματα 

για τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο είναι αντικρουόμενα, 

καθώς θετική χρώση αναφέρεται από 0/8 περιπτώσεις (129) ως 

10/14 (71,5%) (221). Αντίθετα, σε οδοντογενή καρκινώματα έχει 

αναφερθεί θετική χρώση σε 2/2 διαυγοκυτταρικά οδοντογενή 

καρκινώματα (129) και 5/5 αδαμαντινοβλαστικά καρκινώματα 

(134).  

Σε καμία μελέτη δεν γίνεται αναφορά σε υπερέκφραση (223-225). 

Στη μελέτη των Carvalhais και συν. (129) αναφέρθηκε κυτταροπ-

λασματική ή πυρηνική ανοσοχρώση MDM2 σε 61,5% (8/13) των 

αδαμαντινοβλαστωμάτων που μελετήθηκαν, αλλά αν ως κριτήριο 

υπερέκφρασης θεωρηθεί μόνον η έκφραση σε ποσοστό >20% 

(223-225), χωρίς να ληφθεί υπόψη η κυτταροπλασματική ή 

πυρηνική ανοσοχρώση, τότε το ποσοστό είναι 38,46% (5/13), 

ανάλογο της παρούσας μελέτης. Αντίθετα, στη μελέτη των Santra 

και συν. (131) όπου δεν αποσαφηνίζονται τα κριτήρια θετικότητας 

ως προς την κατανομή και την ένταση παρουσιάζεται έντονη 
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πυρηνική ανοσοχρώση σε 30 από 34 (88%) αδαμαντινοβλαστώμα-

τα, ωστόσο με την αναγωγή του δείκτη σήμανση σε ποσοστό 

θετικότητας προκύπτει ότι το ποσοστό ανοσοχρώσης ήταν <20%, 

συνεπώς δεν παρατηρήθηκε περίπτωση με υπερέκφραση. Σε άλλη 

μελέτη με το αντίσωμα 1B10 η αναγωγή των αποτελεσμάτων σε 

ποσοστό έκφρασης >25% μειώνει τις θετικές περιπτώσεις από 

100% σε 56% (134).  

Αν και η MDM2 εκφράζεται πυρηνικά μόνον σε νεοπλασματικά 

κύτταρα, σε προηγούμενες μελέτες σε αδαμαντινοβλαστώματα 

έχει αναφερθεί κυτταροπλασματική ανοσοχρώση (129, 221) και 

ασθενής έκφραση από «στρωματικά και μεσεγχυματικά κύτταρα» 

ίδιας έντασης με τα επιθηλιακά κύτταρα (133, 134, 221). Οι 

παραπάνω διαπιστώσεις θέτουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων σε αυτές τις μελέτες. 

Επειδή ως μειονέκτημα της παρούσας μελέτης μπορεί να θεωρη-

θεί η προέλευση των ιστών από δύο διαφορετικά κέντρα, όπου 

αναμένεται να υπάρχουν διαφορές στην επεξεργασία των ιστών 

και στη διαδικασία πριν από την ανοσοϊστοχημική χρώση, έγινε 

σύγκριση της ανοσέκφρασης της MDM2 στα αδαμαντινοβλαστώ-

ματα ανάλογα με το κέντρο προέλευσης. Καταγράφηκαν στατιστι-

κώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των παρασκευασμάτων του 

ΕΚΠΑ, όπου περίπου το 1/3 ήταν MDM2+ και του UM, όπου 

περίπου τα 2/3 ήταν MDM2+. Το αν οι διαφορές που παρατηρή-

θηκαν μεταξύ ΕΚΠΑ και UM οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες ή 

σε μοριακή ετερογένεια των αδαμαντινοβλαστωμάτων λόγω 

διαφορετικής εθνικής προέλευσης δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί 

με την παρούσα μελέτη. Σημειώνεται πως σε δύο μελέτες χαρτογ-

ράφησης του ολικού mRNA (transcriptome) διαπιστώθηκε πως 

υπάρχει μοριακή ετερογένεια των αδαμαντινοβλαστωμάτων, 



154 

 
αναφορικά με την έκφραση συγκεκριμένων μεταλλάξεων (34) ή 

επιμέρους ομάδων γονιδίων (39) και πως η γονιδιακή έκφραση 

στα θυλακιώδη αδαμαντινοβλαστώματα μοιάζει με αυτή των προ-

εκκριτικών αδαμαντινοβλαστών, ενώ των δικτυωτών με των 

οδοντινοβλαστών (148), ομοιότητα που έχει αναφερθεί και σε 

μικρό ποσοστό κερατινοκυστικών οδοντογενών όγκων (235). Στην 

παρούσα μελέτη δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην έκφραση της 

MDM2 μεταξύ των υπότυπων του αδαμαντινοβλαστώματος, αν 

και ικανός αριθμός περιπτώσεων υπήρχε μόνον για τον θυλακιώδη 

και δικτυωτό υπότυπο. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με προηγούμε-

νη μελέτη (129), ενώ σε άλλες μελέτες αναφέρεται μεγαλύτερη 

έκφραση στον βασικοκυτταρικό τύπο (131) και το δικτυωτό έναντι 

του θυλακιώδους (133, 134, 221).  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημικής διερεύνη-

σης, στην παρούσα μελέτη με CE-IVD ανοσοϊστοχημική τεχνική 

καταγράφηκε πυρηνική ανοσοχρώση MDM2 συμβατή με υπερέκ-

φραση σε 16 από 44 (36,36%) αδαμαντινοβλαστώματα, κανέναν 

αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο, και 2 από 3 πρωτοπαθή 

ενδοοστικά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, ενώ δεν παρατηρήθη-

κε σε 1 δευτεροπαθές κακόηθες αδαμαντινοβλαστώματα. Τα 

ευρήματα αναφορικά με την υπερέκφραση στα αδαμαντινοβλασ-

τώματα και τα καρκινώματα και την απουσία έκφρασης στους 

αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκους συμφωνούν με αυτά 

προηγούμενων μελετών (129, 134). Οι διαφορές που παρατηρή-

θηκαν στην ανοσοέκφραση MDM2 μεταξύ ιστών προερχόμενων 

από δύο διαφορετικά κέντρα χρειάζονται περισσότερη μελέτη, 

υπό το πρίσμα των νεώτερων ευρημάτων για την ετερογένεια των 

αδαμαντινοβλαστωμάτων. Συνεπώς, ένα ποσοστό αδαμαντινοβ-

λαστωμάτων υπερεκφράζει την MDM2, με τρόπο ανάλογο αυτό 

κακοήθων νεοπλασμάτων, όπως το μελάνωμα.  
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Λειτουργικά, η υπερέκφραση της MDM2 μπορεί να προκαλεί 

διαταραχή της αλληλεπίδρασης MDM2-p53, να υπονομεύσει τον 

ογκοκατασταλτικό ρόλο της p53 (59, 236) και να οδηγήσει σε 

ογκογόνο φαινότυπο (117, 151). Στο αδαμαντινοβλάστωμα 

υπάρχει σοβαρή καταστολή της έκφρασης του p53 (148), το οποίο 

σε όσες περιπτώσεις έχει μελετηθεί είναι κατά κανόνα φυσιολογι-

κό WTp53 (131, 134). Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες όπου η έκφραση της MDM2 

συνδυαζόταν με έλλειψη έκφρασης (129) ή σποραδική έκφραση 

(134) της p53 στα αδαμαντινοβλαστώματα, αν και μελέτες έχουν 

δείξει ταυτόχρονη έκφραση p53 και MDM2 (131, 133) ή έλλειψη 

και των δύο (222). Η υπερέκφραση της MDM2 συνδυάζεται με 

αυξημένη έκφραση της p53, και όπως έχει υποστηριχθεί η αύξηση 

των επιπέδων της p53 με ταυτόχρονη αύξηση της MDM2 υποδη-

λώνει σταθεροποίηση της φυσιολογικής WTp53 (121). Βέβαια, ο 

ρόλος της MDM2 δεν περιορίζεται στην αναστολή της p53, καθώς 

επηρεάζει και άλλα κρίσιμα για την κυτταρική αύξηση μονοπάτια 

(151).  

Ρύθμιση της MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα 

Η γονιδιακή ενίσχυση του MDM2 σε κακοήθη νεοπλάσματα έχει 

μελετηθεί με τεχνικές, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

πραγματικού χρόνου (real time polymerase chain reaction, RT-

PCR), ο γονιδιωματικός συγκριτικός υβριδισμός (comparative 

genomic hybridization, CGH), και η ανοσοαποτύπωση Southern 

(Southern blotting) (228, 229). Η FISH είναι αξιόπιστη τεχνική που 

μπορεί να εφαρμοστεί με καλά αποτελέσματα σε ιστούς μονιμο-

ποιημένους σε φορμαλίνη και εγκλεισμένους σε παραφίνη, άρα 

έχει εφαρμογή ως μέθοδος ρουτίνας. Κρίσιμη για την επιτυχία της 
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FISH είναι η μετουσίωση (denaturation) των χρωμοσωμάτων και 

του probe προκειμένου να σχηματιστούν συμπληρωματικές διπλές 

έλικες (renaturation) (237). Ο μη-ειδικός υβριδισμός των probes με 

μερικώς ομόλογες αλληλουχίες μπορεί να περιοριστεί με έντονες 

εκπλύσεις (stringent washes), αλλά άλλοι παράμετροι, όπως η 

παρουσία μορίων που αποσταθεροποιούν τον υβριδισμό (π.χ. 

υπολείμματα φορμαμίδης), μη-ομοιοπολικών κατιόντων, το pH και 

η θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά αποτε-

λέσματα. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε τεχνική άμεσης 

σήμανσης, όπου τα probes περιέχουν νουκλεοτίδια σημασμένα με 

διαφορετικό φθορόχρωμα, έτσι ώστε είναι εφικτή η ταυτόχρονη 

παρατήρησή τους στην ίδια τομή. Η μέθοδος είναι CE-IVD και 

θεωρείται αξιόπιστη για διαγνωστική χρήση στην ανίχνευση της 

μετάλλαξης HER-2.  

Στο υλικό που μελετήθηκε διαπιστώθηκε πως 16 αδαμαντινοβλασ-

τώματα, και 2 πρωτοπαθή ενδοοστικά ακανθοκυτταρικά καρκινώ-

ματα που εμφάνιζαν υπερέκφραση της MDM2, καθώς και δύο 

κακοήθεις όγκοι με έκφραση της MDM2 ήταν ευπλοειδικοί ως 

προς το MDM2 και δεν παρουσίαζαν γονιδιακή ενίσχυση (41). Το 

εύρημα αυτό συμφωνεί με πρόσφατες μελέτες αλληλούχισης του 

DNA (26-28) ή ανάλυσης του ολικού mRNA (148) αδαμαντινοβλασ-

τωμάτων που δεν διαπιστώνουν ενίσχυση του MDM2.  

Υπερέκφραση της MDM2 χωρίς γονιδιακή ενίσχυση έχει αναφερ-

θεί σε μελανώματα (41, 62, 161), λεμφώματα Burkitt (169), 

καρκινώματα του μαστού (170, 171) και της ουροδόχου κύστης 

(172), και σαρκώματα μαλακών ιστών (173). Η υπερέκφραση χωρίς 

γονιδιακή ενίσχυση μπορεί να αποδοθεί σε εναλλακτικό μάτισμα ή 

αυξημένη μεταγραφή (116, 167, 168). Η καλλίτερα χαρακτηρισμέ-

νη ισομορφή MDM2 που προέρχεται από εναλλακτικό μάτισμα 
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είναι ή MDM(-)Β ή Alt1, η οποία δρα ογκοκατασταλτικά, καθώς 

αναστέλλει τη δράση της φυσιολογικής MDM2 και προκαλεί 

αυξημένη λειτουργία της WTp53 (116), ενώ αντίθετα άλλες 

ισομορφές της MDM2 μπορεί να έχουν ογκογόνες δράσεις 

ανεξάρτητες της p53 (116). Δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με 

την παρουσία ισομορφών MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα.  

Η αυξημένη μεταγραφή του MDM2 αποτελεί την πιθανότερη αιτία 

υπερέκφρασης της MDM2 όταν δεν υπάρχει γονιδιακή ενίσχυση, 

μπορεί δε να προέλθει μέσω διέγερσης των σηματοδοτικών 

μονοπατιών MAPK και TGF-β/Smad, των οποίων μεταγραφικός 

στόχος είναι το MDM2 (116). Επαγωγή της μεταγραφής του MDM2 

γίνεται από το σηματοδοτικό μονοπάτι RAS/RAF/MEK/ERK μέσω 

των AP-1 και Ets, αλλά και από το PI3K-Akt που προκαλεί την 

πυρηνική είσοδο της MDM2 και ευνοείται η αλληλεπίδρασή της με 

την p53 (116). Το σηματοδοτικό μονοπάτι RAS/RAF/MEK/ERK 

ενεργοποιείται (constitutively activated) από τη μετάλλαξη 

BRAFV600E (161), η οποία όπως έχει αναφερθεί υφίσταται σε 

σημαντικό ποσοστό αδαμαντινοβλαστωμάτων (46% ως 64%) (34). 

Ο ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού TGF-β/Smad στην 

έκφραση της MDM2 στα αδαμαντινοβλαστώματα που μελετήθη-

καν εκτιμήθηκε εμμέσως, καθώς το MDM2 αποτελεί γονίδιο στόχο 

της ενεργοποίησης του μονοπατιού, αλλά και η MDM2 καταστέλ-

λει την TGF-β επαγόμενη αναστολή της αύξησης με p53-

ανεξάρτητο τρόπο (113, 116, 200). Η ενίσχυση της αντοχής στη 

δράση της TGF-β αποδίδεται στην παρεμπόδιση από την MDM2 

της πυρηνικής άθροισης της Smad4, η οποία είναι απαραίτητη για 

τη μεταγραφή κατιόντων μορίων του σηματοδοτικού μονοπατιού 

TGF-β/Smad (200).  
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Για το σκοπό αυτό, συσχετίστηκαν με την ανοσοϊστοχημική 

έκφραση της MDM2 τα στοιχεία προηγούμενης μελέτης που έγινε 

στο ίδιο, εν μέρει, υλικό, όπου διαπιστώθηκε πως στα αδαμαντι-

νοβλαστώματα η έκφραση των TGF-β1, pSmad2/3 και Smad4 είναι 

μειωμένη, συγκριτικά με την αντίστοιχη έκφραση των μορίων στον 

αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο (217, 218). Αν και προέκυψαν 

ενδιαφέρουσες επιμέρους στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις, 

όπως η χαμηλή έκφραση pSmad2/3 ανεξαρτήτως της έκφρασης 

της MDM2, και η αυξημένη έκφραση των TGF-β1 και Smad4 σε 

υπερέκφραση της MDM2, γενικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί πως 

στα αδαμαντινοβλαστώματα που μελετήθηκαν η υπερέκφραση 

της MDM2 σχετίζεται με το σηματοδοτικό μονοπάτι TGF-β/Smad. 

Η ενεργοποίηση του μονοπατιού της MAPK σε πολλά αδαμαντι-

νοβλαστώματα λόγω της μετάλλαξης BRAFV600E (161), μπορεί να 

προκαλέσει αναστολή στο σηματοδοτικό μονοπάτι TGF-β/Smad 

(201, 202), η οποία δικαιολογεί τη μειωμένη ανοσοϊστοχημική 

έκφραση των TGF-β1, pSmad2/3 και Smad4 στα αδαμαντινοβλασ-

τώματα (217, 218). Επιπλέον, όπως φάνηκε σε πρόσφατη μελέτη 

χαρτογράφησης του γονιδιώματος των προ-εκκριτικών αδαμαντι-

νοβλαστών, των αδαμαντινοβλαστών και των οδοντινοβλαστών, το 

TGF-β1 είναι ενεργοποιημένο κυρίως στους οδοντινοβλάστες 

(238), συνεπώς η μειωμένη έκφραση των μορίων του σηματοδοτι-

κού μονοπατιού TGF-β/Smad στο αδαμαντινοβλάστωμα μπορεί να 

θεωρηθεί αναμενόμενη.  

Στο μελάνωμα, όπου όπως στο αδαμαντινοβλάστωμα είναι συχνή 

η μετάλλαξη BRAFV600E με WTp53 (40-60%) (40, 41), η υπερέκφρα-

ση της MDM2 (>50% των περιπτώσεων) όταν δεν υπάρχει γονιδια-

κή ενίσχυση έχει συσχετιστεί με έκκριση από τα κύτταρα του 

μελανώματος αυξητικών παραγόντων, όπως ο FGF-2 (basic 

FGF/bFGF, FGF-β) που είναι πρώιμο γεγονός κατά την εξαλλαγή 
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των μελανοκυττάρων (41, 62, 161). Οι FGF-1 και FGF-2 έχουν 

συσχετιστεί με την ανάπτυξη και αύξηση του αδαμαντινοβλαστώ-

ματος, επειδή σε κυτταροκαλλιέργειες αδαμαντινοβλαστώματος 

τα επιθηλιακά κύτταρα εκφράζουν ενδογενώς αυτούς τους 

αυξητικούς παράγοντες, ενώ η προσθήκη τους αυξάνει περίπου 

2,5 φορές την αύξηση των επιθηλιακών κυττάρων (239). Η 

παρουσία των υποδοχέων FGF-1 (FGF Receptor-1, FGFR1) στα 

επιθηλιακά κύτταρα και στα κύτταρα του συνδετικού υποστρώμα-

τος αδαμαντινοβλαστώματος, και FGFR2 στα επιθηλιακά κύτταρα 

του αδαμαντινοβλαστώματος (25) οδηγεί στην υπόθεση πως ίσως 

να έχουν αυτοκρινή δράση, ενώ η διαφορετική ανοσοϊστοχημική 

τους εντόπιση (στα επιθηλιακά κύτταρα ο FGF-1 και στη βασική 

μεμβράνη ο FGF-2) υποδηλώνουν διαφορετικές, αλλά συνεργατι-

κές δράσεις στην ανάπτυξη του όγκου (239). Η ενεργοποίηση των 

FGFR1 και FGFR2 οδηγεί σε ενεργοποίηση του σηματοδοτικού 

μονοπατιού MAPK και μπορεί να γίνει μέσω τόσο των FGF-1 και 

FGF-2 που εκφράζονται από το αδαμαντινοβλαστικό επιθήλιο, 

αλλά και των FGF-7 και FGF-10 που εκφράζονται από το συνδετικό 

ιστό του υποστρώματος (25). Μεταλλάξεις στο FGFR2 έχουν 

αναφερθεί σε 7 από 72 αδαμαντινοβλαστώματα, συχνότερα στην 

άνω γνάθο (26, 27). Αφορούν στο διαμεμβρανικό τμήμα (C382R 

και V395D) ή στην περιοχή της κινάσης (N549K) του υποδοχέα και 

διεγείρουν τη σηματοδοτική οδό της MAPK (26, 27), είναι δε κατά 

κανόνα αμοιβαία αποκλειόμενες με τις μεταλλάξεις BRAFV600E, 

δηλαδή η ύπαρξη της μιας αποκλείει την παρουσία της άλλης (34). 

Αναστολείς των FGFR, όπως η dovitinib, έχουν δοκιμαστεί με 

επιτυχία σε καλλιέργειες κυττάρων καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας (240). 

Τέλος, υπερέκφραση της MDM2 όπως αυτή αναγνωρίζεται 

ανοσοϊστοχημικά μπορεί να είναι και ψευδής. Σε γλοιοβλαστώμα-
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τα (241) και κυτταροκαλλιέργειες από χοριοκαρκίνωμα (168) όπου 

η υπερέκφραση της MDM2 είναι συχνότερη από την ενίσχυση του 

MDM2 το εύρημα αποδίδεται σε «dilution effect», δηλαδή γίνεται 

γονιδιακή ενίσχυση αλλά σε μικρό αριθμό κυττάρων του όγκου 

που δεν μπορούν να αναγνωριστούν με PCR, ενώ η συνεπακόλου-

θη αυξημένη μετάφραση εμφανίζεται ανοσοϊστοχημικά σε 

υπερέκφραση (168).  

Άλλα αποτελέσματα 

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε σε μικρό αριθμό κακοήθων 

οδοντογενών όγκων υπερέκφραση της MDM2, χωρίς γονιδιακή 

ενίσχυση. Για το αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα έχουν αναφερθεί 

μεταλλάξεις BRAFV600E σε 3 από 9 περιπτώσεις, καθώς και σε μία 

περίπτωση διαυγοκυτταρικού οδοντογενούς καρκινώματος (27, 

35). Ενδεχομένως η υπερέκφραση της MDM2 να αποτελεί αποτέ-

λεσμα της ενεργοποίησης του σηματοδοτικού μονοπατιού της 

MAPK.  

Σε καρκινώματα του πνεύμονα, της στοματικής κοιλότητας, και του 

πεπτικού, καθώς και σε μελανώματα έχει αναφερθεί πως η 

υπερέκφραση της MDM2 είναι ένα πρώιμο γεγονός και χαρακτηρί-

ζει πρόδρομες βλάβες (161). Η σημασία της υπερέκφραση της 

MDM2 στα αδαμαντινοβλαστώματα σε σχέση με τη βιολογική 

συμπεριφορά και την πρόγνωση, συγκεκριμένα την πιθανότητα 

κακοήθους εξαλλαγής, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.  

Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν ευρήματα συμβατά με πολυσωμία στο 

χρωμόσωμα 12 σε 16 αδαμαντινοβλαστώματα και τέσσερις 

κακοήθεις οδοντογενείς όγκους. Πράγματι, οι χρωμοσωμικές 

μεταβολές σε ενδοοστικά αδαμαντινοβλαστώματα που έχουν 
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αναγνωριστεί μέχρι σήμερα αφορούν μονοσωμία στα χρωμοσώ-

ματα 10 (10q) και 22 (22q) (242-245).  

Προοπτικές 

Μερικά αδαμαντινοβλαστώματα υπερεκφράζουν την MDM2, 

χωρίς γονιδιακή ενίσχυση του MDM2, με ανοσοέκφραση της p53 

δηλωτική της παρουσίας φυσιολογικού WTp53 (121). Η υπερέκ-

φραση δεν φαίνεται να σχετίζεται με διαταραχή του σηματοδοτι-

κού μονοπατιού TGF-β/Smad, μεταγραφικός στόχος του οποίου 

είναι και το MDM2 (116, 117).  

Η υπερέκφραση της MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα θα μπορο-

ύσε να συσχετιστεί με ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπα-

τιού της MAPK, λόγω μεταλλάξεων στο BRAF (34, 161) ή το FGFR2 

(26, 27), ή υπερέκφρασης των FGF (41, 62, 161). Μπορεί, επίσης, 

να σχετίζεται με διαταραχή του MMR (159) και υψηλή μικροδορυ-

φορική αστάθεια (MSI-H), όπως παρατηρείται συχνά σε BRAFV600E 

ορθοκολικά καρκινώματα (30, 47-51).  

Η πιθανή παρουσία σε WTp53 αδαμαντινοβλαστώματα μετάλλα-

ξης BRAFV600E με υπερέκφραση της MDM2 χωρίς γονιδιακή 

ενίσχυση του MDM2, υποδηλώνει πως υπάρχει ομάδα αδαμαντι-

νοβλαστωμάτων που μοιάζουν με το μελάνωμα. Οι ομοιότητες 

αυτές υποστηρίζουν την έρευνα για τη μεταφορά θεραπευτικών 

σχημάτων από το μελάνωμα στο αδαμαντινοβλάστωμα, όχι μόνον 

στο επίπεδο της αναστολής της BRAFV600E, αλλά και της αναστολής 

της MDM2 με σκοπό την αποκατάσταση της δράσης της WTp53 

μέσω στοχευμένων θεραπειών (30, 41). «Στρατηγικές επιβίωσης» 

(rescue strategies) της p53 με μικρά μόρια όπως η nutlin-3 που 

αναστέλλουν τη διαταραγμένη αλληλεπίδραση MDM2-p53 (67, 68) 
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θα μπορούσαν να έχουν θέση στην αντιμετώπισή του, όπως έχει 

αναφερθεί για το μελάνωμα (59).  

Μέχρι σήμερα σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων η ταυτόχρονη 

χορήγηση αναστολέων BRAF (dabrafenib, vemurafenib, C-1) και 

MDM2 ή MDM4 (C-15, C-25) είχε θετικό συνεργικό αποτέλεσμα, 

ενώ η ανταπόκριση σε κάθε αναστολέα χωριστά ήταν περιορισμέ-

νη (56, 59, 65, 66). Σε μελέτη σε καλλιέργειες BRAFV600E(+) και 

WTp53 κυττάρων μελανώματος, η ταυτόχρονη χορήγηση του 

αναστολέα MAPK U0126 και nutlin-3 είχε ισχυρό συνεργικό 

αποτέλεσμα στην καταστολή της αύξησης και στην προαγωγή της 

απόπτωσης, μέσω της αποκατάστασης της λειτουργίας της p53 

(59). Ένα μόριο της οικογένειας της nutlin-3 (R7112) ελέγχεται σε 

κλινικές μελέτες σε συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθε-

ιες (59). Ο συνδυασμός της vemurafenib με την nutlin-3 που είναι 

αναστολέας της MDM2 και οδηγεί σε αποκατάσταση της p53 (65), 

καθώς και με αναστολείς PI3K/mTOR (69-71) είχαν καλά αποτε-

λέσματα σε BRAFV600E(+) ορθοκολικούς καρκίνους.  

Για την τεκμηρίωση της παραπάνω υπόθεσης πρέπει να συσχετισ-

τεί η παρουσία της μετάλλαξης BRAFV600E με την υπερέκφραση της 

MDM2 χωρίς γονιδιακή ενίσχυση του MDM2, σε WTp53 αδαμαντι-

νοβλαστώματα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παρούσα μελέτη προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσμα-

τα: 

 Μερικά αδαμαντινοβλαστώματα υπερεκφράζουν την 

MDM2. 

 Η υπερέκφραση της MDM2 σχετίζεται με αρνητική ή χαμη-

λή ανοσοέκφραση της p53, εύρημα δηλωτικό της παρουσί-

ας WTp53. 

 Η υπερέκφραση της MDM2 δεν φαίνεται να σχετίζεται με 

διαταραχή του σηματοδοτικού μονοπατιού TGF-β/Smad, 

μεταγραφικός στόχος του οποίου είναι και το MDM2.  

 Η υπερέκφραση της MDM2 δεν σχετίζεται με γονιδιακή 

ενίσχυση του MDM2 ή ανευπλοειδία του χρωμοσώματος 

12. 

 Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τον πιθανό ρόλο που 

μπορεί να έχει στο αδαμαντινοβλάστωμα η αναστολή της 

MDM2 στην αποκατάσταση της δράσης της WTp53 μέσω 

στοχευμένων θεραπειών. Για την τεκμηρίωση της παραπά-

νω υπόθεσης η υπερέκφραση της MDM2 χωρίς γονιδιακή 

ενίσχυση του MDM2, σε WTp53 αδαμαντινοβλαστώματα 

πρέπει να συσχετιστεί με την κατάσταση των όγκων ανα-

φορικά με την μετάλλαξης BRAFV600E. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή 

Η ανίχνευση στο αδαμαντινοβλάστωμα της μετάλλαξης BRAFV600E 

στο σηματοδοτικό μονοπάτι MAPK δημιουργεί προσδοκίες γiα την 

φαρμακευτική αντιμετώπιση του όγκου, καθώς αναστολείς BRAF 

χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για την αντιμετώπιση 

κακοήθων νεοπλασμάτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη αντοχής είναι 

συχνή μετά τη θεραπεία με αναστολείς BRAF και προκειμένου να 

υπερκεραστεί έχει δοκιμαστεί με καλά αποτελέσματα η ταυτόχρο-

νη χρήση αναστολέων BRAF και MDM2. Η αναστολή της MDM2 

προάγει την αναστολή της αύξησης in vitro και in vivo, καθώς 

εξουδετερώνει την αλληλεπίδραση p53/MDM2 και την κλωνική 

επέκταση νεοπλασματικών κυττάρων που έχουν απενεργοποιημέ-

νο το p53. 

Τα ευρήματα για την έκφραση της MDM2 στο αδαμαντινοβλάστω-

μα δεν είναι σαφή. Η γονιδιακή ενίσχυση του MDM2 αποτελεί το 

συχνότερο μηχανισμό αυξημένης έκφρασης της MDM2 σε 

νεοπλάσματα, ωστόσο δεν έχει μελετηθεί σε οδοντογενείς όγκους. 

Η έκφραση της MDM2 επηρεάζεται, επίσης, από την παρουσία της 

p53 και την ενεργοποίηση άλλων σηματοδοτικών μονοπατιών, 

όπως της MAPK και του TGFβ/Smad, διαταραχή στην έκφραση των 

πρωτεϊνών του οποίου έχει αναφερθεί στο αδαμαντινοβλάστωμα.  

Σκοπός 

Η ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης της MDM2 στο αδαμαν-

τινοβλάστωμα, συγκριτικά με τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο 
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και κακοήθεις επιθηλιακούς οδοντογενείς όγκους, και η συσχέτισή 

της με την ανοσοϊστοχημική έκφραση της p53, πρωτεϊνών του 

σηματοδοτικού μονοπατιού TGB-β/Smad και την γονιδιακή 

ενίσχυση του MDM2.  

Υλικό και μέθοδοι 

Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 44 περιπτώσεις αδαμαντινοβ-

λαστωμάτων, 15 περιπτώσεις αδενοματοειδών οδοντογενών 

όγκων, 3 περιπτώσεις πρωτοπαθών οδοντογενών καρκινωμάτων 

και 1 περίπτωση δευτεροπαθούς αδαμαντινοβλαστικού καρκινώ-

ματος. Κύβοι παραφίνης από ιστούς μονιμοποιημένους σε υδατικό 

διάλυμα ουδέτερης φορμόλης 10% και εγκλεισμένους σε παραφί-

νη συλλέχτηκαν από τα αρχεία του Εργαστηρίου Στοματολογίας 

της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και του Division of Oral Pathology, 

School of Dentistry University of Minnesota, Minneapolis, USA.  

Η ανοσοχρώση έγινε στο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 

VENTANA BenchMark ULTRA Slide Staining System με το OptiView 

DAB IHC Detection Kit, το οποίο είναι πιστοποιημένο για in vitro 

διαγνωστική χρήση (CE IVD). Χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικό 

αντίσωμα ποντικού έναντι ανθρώπινης MDM2 (Mouse IgG2b-

kappa, Clone IF2, catalog no 33-7100, Invitrogen Corporation, 

Camarillo, CA, USA), σε αραίωση 1:50 και αντίσωμα ποντικού 

έναντι ανθρώπινης p53 (Mouse IgG2b-kappa, clone DO-7, Dako, 

Glostrup, Denmark) σε αραίωση 1:100.  

Ως θετικοί και αρνητικοί ιστικοί μάρτυρες συμπεριελήφθησαν για 

το MDM2 τομές από 3 MDM2-θετικά λιποσαρκώματα και για την 

p53 φυσιολογικός στοματικός βλεννογόνος. Στους αρνητικούς 

ιστικούς μάρτυρες αντί του πρωτοταγούς αντισώματος έγινε 
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επώαση με Negative Control Mouse. Δεν έγινε ανοσοχρώση για τα 

μόρια TGF-β1, Smad2/3 και Smad4, επειδή ήταν διαθέσιμα τα 

αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης που έγινε σε τομές από 

τους ίδιους ιστούς. 

Η αξιολόγηση έγινε σε οπτικό μικροσκόπιο. Ως θετική ανοσοχρώση 

για την MDM2 και την p53 χαρακτηρίστηκε η παρουσία πυρηνικής 

χρώσης στα επιθηλιακά κύτταρα. Η έκταση της ανοσοχρώσης 

υπολογίστηκε ημιποσοτικά στο σύνολο των κυττάρων του κάθε 

όγκου με βάση την κλίμακα 0<5%, 1+=5-20%, 2+=21%-50% και 

3+>50%. Ως υπερέκφραση της MDM2 ενδεικτική γονιδιακής 

ενίσχυσης θεωρήθηκε ανοσοχρώση ≥2+.  

Για τη μελέτη της γονιδιακής ενίσχυσης του MDM2 χρησιμοποιή-

θηκε το ZytoLight ® FISH-Tissue Implementation Kit. Η αναλογία 

MDM2/σήματα κεντρομεριδίου εκτιμήθηκε στο σύνολο, σχεδόν, 

των κυττάρων κάθε όγκου, με κριτήριο θετικότητας για γονιδιακή 

ενίσχυση την παρουσία αθροισμάτων σημάτων MDM2 (gene 

clusters) ή αναλογία σημάτων MDM2/σήματα κεντρομεριδίων ≥2. 

Αξιολογήθηκε, επίσης, η παρουσία πολυσωμίας για το χρωμόσωμα 

12.  

Αποτελέσματα 

Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης έχουν ως εξής:  

 Στα αδαμαντινοβλαστώματα, υπερέκφραση της MDM2 

καταγράφηκε σε 16 από 44 περιπτώσεις ή 36,36%, ενώ οι 

υπόλοιπες 28 περιπτώσεις ήταν αρνητικές. Η αναλογία 

MDM(-)/MDM(+) όγκων ήταν 3:1. 
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 Όλοι οι αδενοματοειδείς οδοντογενείς όγκοι ήταν αρνητι-

κοί για MDM2. 

 Στους κακοήθεις επιθηλιακούς οδοντογενείς όγκους, υπε-

ρέκφραση της MDM2 παρατηρήθηκε σε 2 πρωτοπαθή εν-

δοστικά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, ενώ ένα πρωτο-

παθές ενδοστικό καρκίνωμα και ένα δευτεροπαθές αδα-

μαντινοβλαστικό καρκίνωμα ήταν MDM2 αρνητικά.  

 Από τα αδαμαντινοβλαστώματα, 25 ήταν αρνητικά για p53 

και 19 εμφάνισαν χρώση 1+. Δεν παρατηρήθηκε στατιστι-

κώς σημαντική σχέση μεταξύ έκφρασης MDM2 και p53. 

 Στα αδαμαντινοβλαστώματα, τιμή ανοσοχρώσης των 

pSmad2/3 ήταν χαμηλή, ανεξάρτητα από την έκφραση της 

MDM2, της TGF-β1 χαμηλή σε αρνητική έκφραση MDM2 

και υψηλή σε υπερέκφραση MDM2, και της Smad4 περίπου 

σταθερή σε αρνητική έκφραση MDM2, αλλά αυξημένη σε 

υπερέκφραση MDM2. 

 Σε 16 αδαμαντινοβλαστώματα με υπερέκφραση της 

MDM2, στα 3 πρωτοπαθή ενδοοστικά ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα, και στο δευτεροπαθές αδαμαντινοβλαστικό 

καρκίνωμα δεν παρατηρήθηκε γονιδιακή ενίσχυση του 

MDM2. Παρατηρήθηκε, επιπλέον, ευπλοειδία για το χρω-

μόσωμα 12.  

Συμπεράσματα  

 Μερικά αδαμαντινοβλαστώματα υπερεκφράζουν την 

MDM2. 

 Η υπερέκφραση της MDM2 σχετίζεται με αρνητική ή χαμη-

λή ανοσοέκφραση της p53, εύρημα δηλωτικό της παρουσί-

ας WTp53. 
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 Η υπερέκφραση της MDM2 δεν φαίνεται να σχετίζεται με 

διαταραχή του σηματοδοτικού μονοπατιού TGF-β/Smad, 

μεταγραφικός στόχος του οποίου είναι και το MDM2.  

 Η υπερέκφραση της MDM2 δεν σχετίζεται με γονιδιακή 

ενίσχυση του MDM2 ή ανευπλοειδία του χρωμοσώματος 

12. 

 Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τον πιθανό ρόλο που 

μπορεί να έχει στο αδαμαντινοβλάστωμα η αναστολή της 

MDM2 στην αποκατάσταση της δράσης της WTp53 μέσω 

στοχευμένων θεραπειών. Για την τεκμηρίωση της παραπά-

νω υπόθεσης η υπερέκφραση της MDM2 χωρίς γονιδιακή 

ενίσχυση του MDM2, σε WTp53 αδαμαντινοβλαστώματα 

πρέπει να συσχετιστεί με την κατάσταση των όγκων ανα-

φορικά με την μετάλλαξης BRAFV600E. 
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SUMMARY 

Introduction 

The presence in ameloblastomas of the BRAFV600E mutation in the 

MAPK signaling pathway creates expectations for the pharmaceuti-

cal treatment of the tumor, as BRAF inhibitors are currently in 

clinical use for the management of malignant neoplasms. Use of 

BRAF inhibitors, however, is commonly followed by the develop-

ment of drug resistance that may be successfully overcome by the 

parallel use of BRAF and MDM2 inhibitors. MDM2 inhibition limits 

tumor growth both in vitro and in vivo, as it neutralizes the 

p53/MDM2 interaction, as well as the clonal expansion of neo-

plastic cells with inactive p53. 

Inconclusive findings are reported in the literature as to the MDM2 

expression in ameloblastomas. Although MDM2 gene amplification 

is the most common mechanism for MDM2 overexpression in 

malignant neoplasms, its presence has not been evaluated in 

odontogenic tumors. MDM2 expression is, furthermore, affected 

by the presence of p53 and the activation of other signaling 

pathways, i.e. MAPK and TGFβ/Smad. Abnormal expression of 

TGFβ/Smad molecules is found in ameloblastomas.  

Aim 

The immunohistochemical study of MDM2 expression in 

ameloblastoma, in comparison to adenomatoid odontogenic tumor 

and malignant epithelial odontogenic odontogenic tumors, and its 

comparison with the expression of p53, proteins of the TGB-

β/Smad molecular pathway, and MDM2 gene amplification.  



172 

 
Material & Methods 

The material of the study consisted of 44 cases of ameloblastomas, 

15 cases of adenomatoid odontogenic tumors, 3 cases of primary 

intraosseous carcinomas and one case of secondary ameloblastic 

carcinoma. Paraffin blocks of tissue fixed in 10% buffered formalin 

were retrieved from the files of the Department of Oral Pathology 

and Medicine, National and Kapodistrian University of Athens and 

the Division of Oral Pathology, School of Dentistry University of 

Minnesota, Minneapolis, USA.  

Immunohistocemistry was performed by the fully automated 

VENTANA BenchMark ULTRA Slide Staining System, applying the 

OptiView DAB IHC Detection Kit, certified for in vitro diagnostic use 

(CE IVD). Monoclonal antibodies were utilized for MDM2 (Mouse 

IgG2b-kappa, Clone IF2, catalog no 33-7100, Invitrogen Corpora-

tion, Camarillo, CA, USA), diluted 1:50 and p53 (Mouse IgG2b-

kappa, clone DO-7, Dako, Glostrup, Denmark), diluted 1:100.  

Positive controls were for MDM2 tissue sections from 3 MDM2-

positive liposarcomas and for p53 tissue sections from normal oral 

mucosa. For negative controls, primary antibodies were replaced 

with Negative Control Mouse. The results of a previous study 

considering the expression of TGF-β1, Smad2/3 και Smad4 on 

sections of the same tissues as those used in the present study 

were also used. 

MDM2 and p53 positive epithelial cells showed nuclear 

immunoreactivity that was semiqualntitatively characterized in the 

whole tissue section as 0<5%, 1+=5-20%, 2+=21%-50% and 3+>50%. 

MDM2 expression of ≥2+ was considered as overexpression 

indicative of MDM2 gene amplification.  
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MDM2 gene amplification was evaluated by the ZytoLight ® FISH-

Tissue Implementation Kit in the whole tissue section. The pres-

ence of gene clusters or an MDM2 signal/chromosome 12 

centromeric region signal ≥2 was considered as consistent with 

gene amplification. Polysomy for gene 12 was also accessed.  

Results 

The main results of the study are:  

 In ameloblastomas, MDM2 overexpression was recorded in 

16 of 44 cases, while the other 28 cases were negative. 

MDM(-)/MDM(+) tumor ration was 3:1. 

 All adenomatoid odontogenic tumors were MDM2(-). 

 In odontogenic carcinomas, MDM2 overexpression was 

recorded in 2 primary intraosseous squamous cell carcino-

mas, while another similar tumor as well as a secondary 

ameloblastic carcinoma were MDM2(-).  

 p53 expression was negative in 25 ameloblastomas and 1+ 

in the other 19 cases. No statistical significant correlation 

was seen between MDM2 and p53 expression. 

 In ameloblastomas immunoexpression of pSmad2/3 was 

low, regardless of MDM2 expression, of TGF-β1 was low 

when MDM2 was negative, but high when MDM2 was 

overexpressed, while of Smad4 was stable when MDM2 was 

negative, but increased in MDM2 overexpression. 

 In 16 ameloblastomas with MDM2 overexpression and 4 

odontogenic carcinomas FISH did not reveal MDM2 gene 

amplification. In addition, in all case tested chromosome 12 

was euploidic.  
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Conclusions 

 Some ameloblastomas overexpress MDM2. 

 MDM2 overexpression is associated with negative or low 

expression of p53, indicating the presence of normal 

WTp53. 

 MDM2 overexpression is not associated with abnormalities 

in the TGF-β/Smad signaling pathway, although MDM2 is 

one of its transcriptional targets.  

 MDM2 overexpression is not associated with MDM2 gene 

amplification or aneuploidy of chromosome 12. 

 It is suggested that MDM2 inhibition in ameloblastomas 

may has a role in the restoration of WTp53 activity, by tar-

geted therapies. However, for the validation of this hypoth-

esis in ameloblastomas MDM2 overexpression, lack of 

MDM2 gene amplification, and presence of WTp53, as seen 

in the present cases, should be studied in association with 

BRAFV600E mutational status. 
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