«Η πιο καταστροφική αλλαγή κατά τη διαδικασία εξέλιξης του καρκίνου
είναι η μετατροπή ένας όγκου από μη-μεταστατικό σε μεταστατικό. Αυτή η
μετατροπή περιλαμβάνει μια σειρά από αλλαγές που επιτρέπουν στα κύτταρα
του όγκου να ολοκληρώσουν έναν περίπλοκο κύκλο γεγονότων τα οποία
απαιτούνται για την μετάσταση. Λίγα, σχετικά, γονίδια είναι αυτά που
εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο in-vivo για
να επιλέξουμε τα κύτταρα με το πιο υψηλό μεταστατικό δυναμικό. Αναλύοντας
αυτά τα κύτταρα με τη μέθοδο των ακολουθιών DNA, καθορίζουμε το πρότυπο
της γονιδιακής έκφρασης που συνδέεται με την εξέλιξη του φαινότυπού τους σε
μεταστατικό. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουμε την αυξημένη έκφραση διαφόρων
γονιδίων -που συνδέονται με τη συσσώρευση εξωκυττάριας ουσίας- και μιας
δεύτερης ομάδας γονιδίων που ρυθμίζει, άμεσα ή έμμεσα, τον κυτταροσκελετό
ακτίνης. Ένα από αυτά, το GTPase RhoC, προάγει τη μετάσταση των κυττάρων
όταν υπερεκφράζεται, ενώ το κυρίαρχο-αρνητικό Rho την αναστέλει. Η ανάλυση
του φαινότυπου των κυττάρων που εκφράζουν το κυρίαρχο-αρνητικό Rho ή
RhoC φανερώνει ότι το RhoC είναι σημαντικό για τη μετάσταση. Η γονιδιακή
προσέγγιση μας επιτρέπει να αναγαγνωρίσουμε οικογένειες γονιδίων που
εμπλέκονται στη διαδικασία- και όχι μόνο μεμονωμένα γονίδια - και μπορεί να
δείξει ποια μοριακά και κυτταρικά γεγονότα είναι ίσως σημαντικά σε πολύπλοκες
βιολογικές διαδικασίες όπως η μετάσταση».
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« Για ασθενείς με συμπαγείς όγκους, η μεγαλύτερη απειλή στην επιβίωσή τους
είναι η μετάσταση- η διασπορά των κυττάρων του όγκου από το σημείο αρχικής
ανάπτυξης σε άλλα σημεία του σώματος. Για τους βιολόγους που μελετάνε τον
καρκίνο, μια σημαντική πρόκληση είναι να αναγνωρίσουν τις βασικές μοριακές
αλλαγές που κάνουν τα κύτταρα να περάσουν σε μεταστατική κατάσταση, με
απωτερο σκοπό να ανακαλύψουν θεραπείες που αναστέλουν τη μετάσταση.
Παλιότερες έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη συμβολή μεμονωμένων γονιδίων στη
μετάσταση. Τώρα, η καταγραφή της γονιδιακής έκφρασης, με τη χρησιμοποίηση
ακολουθιών DNA υψηλής πυκνότητας, έφερε επανάσταση στην προσέγγιση μας
να μελετήσουμε τον καρκίνο.
Στη σελίδα 532 αυτού του τεύχους, ο Clark κ.α περιγράφουν πώς
χρησιμοποίησαν αυτή τη προσέγγιση για να αναγνωρίσουν κάποια γονίδια που
υπερεκφράζονται σε μεταστατικά κύτταρα μελανώματος ποντικιού ή ανθρώπου,
σε σύγκριση με τα μή μεταστατικά αντίστοιχά τους. Ανακάλυψαν ότι,
αξιοσημείωτα, η υπερέκφραση ενός από αυτά τα γονίδια – του RhoC – μπορεί να
προκαλέσει μετάσταση από μόνο του. Παράλληλα, ο Bittner κ.α. (σελίδα 536
αυτού του τεύχους) χρησιμοποίησαν μκροακολουθίες για να συγκρίνουν
διαφορετικές υποομάδες από ανθρώπινο μελάνωμα, και βρήκαν πολύ
συγκεκριμένο πρότυπο γονιδιακής έκφρασης σε κύτταρα μελανώματος με πολύ
υψηλό μεταστατικό δυναμικό.
Σε μελέτες μικροακολουθιών DNA, σε κάθε ‘chip’ μπορούν να βρεθούν
παράγωγα του m-RNA μέχρι και από 10.000 διαφορετικά γονίδια. Τα ‘chips’
χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ποιά από αυτά τα γονίδια εκφράζονται (δηλ.
μεταφράζονται σε m-RNA) σε μια επιλεγμένη κυτταρική σειρά. Αυτή η τεχνολόγια
έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για να κατηγοριοποιηθούν καρκίνοι, όπως η λευχαιμία,
ανάλογα με το προφίλ της γονιδιακής τους έκφρασης».
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« Ερευνητές που χρησιοποίησαν δεδομένα από το Human Genome
Project ανακοίνωσαν σήμερα ότι βρήκαν ένα γονίδιο που αναγκάζει τα καρκινικά
κύτταρα να ξεφύγουν από την αρχική τους θέση σε πιο μακρινά μέρη του
σώματος. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως μετάσταση, προκαλεί το 90% των
θανάτων από καρκίνο.
‘Για να κάνει μετάσταση ενός όγκος, πρέπει τα κύτταρά του να χάσουν τον
έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασμου, αλλά αυτό δεν είναι από μόνο του
αρκετό’, λέει ο ερευνητής Richard Hynes, διευθυντής του Κέντρου για Έρευνα
του Καρκίνου στο MIT. ‘Αν αυτό ήταν το μόνο που πήγαινε στραβά, θα
μπορούσαμε να ονομάσουμε τον όγκο καλοήθη και θα αρκούσε μόνο μια
χειρουργική επέμβαση’. Αντίθετα, τα κύτταρα του όγκου πρέπει να
απελευθερωθούν από την περιοχή που είναι ‘αγκυροβολημένα’, να μετακινηθούν
σε πιο μακρυνές περιοχές και να εγκατασταθούν εκεί. Τα γονίδια παίζουν ρόλο
σε κάθε βήμα της διαδικασίας.
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Η ομάδα του του Hynes μελέτησε μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές
καρκίνου, το κακόηθες μελάνωμα. Χρησιμοποιώντας μικρά slides γυαλιού με
ακολουθίες από 10.000 γνωστά γονίδια ως ανιχνευτές, οι ερευνητές εξέθεσαν
αυτά τα γονίδια σε χιλιάδες άλλα που πάρθηκαν από κύτταρα μελανώματος. Το
πείραμα αποκάλυψε ότι τα κακοήθη κύτταρα είχαν 32 ενεργά γονίδια τα οποία
ήταν μη ενεργά σε μη κακοήθη κύτταρα.
Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι ένα από τα γονίδια, το RhoC, κάνει τα
κύτταρα του μελανώματος 50 φορές πιο μεταστατικά. Δύο άλλα γονίδια επίσης
εμφανίζονται να παίζουν υποστηρικτικό ρόλο. Ένα από αυτά προκαλεί τη
συσσώρευση μιας πρωτεΐνης, της ινοκετίνης, που επιτρέπει στα
‘περιπλενώμανα’ καρκινικά κύτταρα να ‘αγκυροβολήσουν’. Το άλλο φτιάχνει την
αγγειοποιητίνη, μια πρωτεΐνη που βοηθάει στο να τροφοδοτείται με αίμα ο
καινούργιος όγκος. Καθένα από αυτά τα γονίδια αποτελεί ένα στόχο στη
θεραπεία του μελανώματος.
Το Human Genome Project – που χρηματοδοτείται από την κυβέρνησηείναι μια διεθνής ομάδα από επιστήμονες που ολοκλήρωσαν το αδρό σχέδιο της
αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος τον Ιούνιο. Χρησιμοποιώντας
πληροφορίες από το ανθρώπινο γονιδίωμα, οι ερευνητές στην καινούργια αυτή
μελέτη αποκάλυψαν μια πλευρά της βιολογίας πάνω στον καρκίνο που ήταν στο
παρελθόν πέρα από τα όρια της επιστήμης. ‘Αυτή η προσέγγιση πρόκειται να
δώσει μια πληθώρα πληροφοριών που θα βοηθήσει στη διάγνωση και, τελικά,
στη θεραπεία του καρκίνου’, λέει ο Hynes.
Μόνο αυτό το χρόνο, οι γιατροί θα διαγνώσουν 50.000 περιπτώσεις
μελανώματος, του οποίου η επίπτωση αυξάνεται κατά περίπου 4% το χρόνο,
σύμφωνα με το American Cancer Society. Ιάσιμο σε μεγάλο βαθμό αν
διαγνωσθεί πριν εξαπλώθεί, το μελάνωμα σκοτώνει το 90% περίπου των
ασθενών μέσα σε 5 χρόνια από τη στιγμή που θα γίνει μετάσταση.
Μια άλλη μελέτη, ερευνητών από 11 εργαστήρια ανά τον κόσμο,
χρησιμοποίησε μια παρόμοια μέθοδο για να ομαδοποιήσει ασθενείς με
μελάνωμα με βάση το γενετικό προφίλ των κυττάρων των όγκων. Αυτή η ομάδα
κατάφερε να ομαδοποιήσει ασθενείς με βάση τα πρότυπα της δραστηριότητας
των γονιδίων και να αναγνωρίσει 200 γονίδια που παίζουν ρόλο σε περιπτώσεις
μεταστατικού μελανώματος.
Το αποτέλεσμα: οι δύο ομάδες πήραν δύο πολύ διαφορετικούς δρόμους
για να φτάσουν περίπου στο ίδιο αποτέλεσμα. ‘Η δικιά μας ήταν μια πιο γενική
έρευνα, η δικιά τους ήταν πιο ειδική, αλλά και οι δύο καταλήξαμε στα ίδια
μονοπάτια’, είπε ο ερευνητής Jeffrey Trent του National Human Genome
Research Institute στο Bethesda, Md.
Και οι δύο μελέτες παρουσιάζονται στο σημερινό τεύχος του περιοδικού
Nature.»
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