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ΣΚΟΠΟΣ  

Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της ύπαρξης 

αυξημένων συγκεντρώσεων αντισωμάτων έναντι της καζεΐνης (casein), ενός 

διαιτητικού αντιγόνου  σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ και με καρκίνο του 

μαστού. Ο στόχος είναι δηλαδή να αποσαφηνιστεί η τυχόν σύνδεση του εν 

λόγω αντιγόνου με τον καρκίνο του μαστού και την νόσο Αλτσχάιμερ.   

 
Το πειραματικό μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια 
Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας που στεγάζεται στο Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η εργασία αυτή έγινε 
σε συνεργασία με την πτυχιακή εργασία της Πορφυριάδου Ντίονα με θέμα την 
ανίχνευση ανοσοσφαιρινών έναντι καζεΐνης στη νόσο Αλτσχάιμερ και κάποια 
σημεία της εργασίας είναι κοινά. 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου καθώς και τους φίλους μου που 
με παρότρυναν συνεχώς και μου έδιναν κουράγιο για την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες δίνονται στην Δρ. Ελευθερίου Φαίδρα, Επίκουρη 
καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, για την πολύτιμη βοήθεια τόσο στο ερευνητικό 
κομμάτι της εργασίας, όσο και στην συνολική εικόνα της, καθώς και για την 
συνεχή καθοδήγηση της. 
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ΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ANATOMIA 

Ο μαστός ειναι ενα γενετικό όργανο που αποτελείται κυρίως απο λιπώδη ιστό, 

συνδετικό ιστό και αδένες.  Η μορφολογία του αλλάζει στα διάφορα στάδια 

ωρίμανσης της γυναίκαςκι αυτό οφείλεται κυρίως στις μεταβολές των 

επιπέδων των ορμονών που γίνονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το 

τέλος της αναπαραγωγικής ζωής με τις μεγαλύτερες απο αυτές τις αλλαγές να 

συμβαίνουν στη περίοδο της κυοφορίας. Κατά την πλήρη ανάπτυξή τους, οι 

μαστοί εκτείνονται από την 2η εώς την 6η πλευρά, από το στέρνο μέχρι την 

πρόσθια μασχαλιαία γραμμή. Ο κάθε ένας σχηματίζει προς την μασχάλη μια 

πυραμοειδή προσεκβολή, την ουρά του Spence. Στην εφηβεία ο μαστός 

αποτελείται από μερικούς πόρους που συνδέονται με την θηλή και εκβάλλουν 

στην επιφάνεια και δεν υπάρχουν αδενοκυψέλες. Μετά την εμμηνοαρχή 

γίνεται επιμήκυνση και διακλάδωση των πόρων και εμφανίζονται τα τελικά 

λόβια. Ανάμεσα στους μαστούς σχηματίζεται ο μεσομάστιος κόλπος. Κύρια 

λειτουργία του μαστού είναι η παραγωγή και η απέκκριση του γάλακτος. 

 

Δομή 

Ο μαστός αποτελείται από αδενικό, λιπώδη και συνδετικό ιστό. Ο αδενικός 

ιστός συγκεκριμένα αποτελείται από λοβία στα οποία κατατάσσονται οι αδένες 

που παράγουν το γάλα και τους αγωγούς που μεταφέρουν το γάλα από τους 

λοβούς στην θηλή. Αποτελείται από 15-20 λοβούς καθένας απο τους οποίους 

εκβάλλει με δικό του εκφορητικό πόρο στη θηλή και υποδιαιρείται σε 20-40 

λόβια. 

 Λόβια 

Είναι οι εκκριτικές μονάδες του μαστού, κάθε λόβιο αποτελείται από διάφορο 

αριθμό αδενοκυψέλων ή αδενίων, μέσα σε χαλαρό συνδετικό ιστό που 

εκβάλλει στο ενδολόβιο πόρο. Οι αδενοκυψέλες αποτελούνται από επιθηλιακά 

(τα εκκριτικά) και μυοεπιθηλιακά κύτταρα. Εκτός από την παραγωγή και την 

έκκριση γάλακτος στην περίοδο εγκυμοσύνης και γαλουχίας, εκκρίνουν 

συνεχώς διάφορες γλυκοπρωτεΐνες μέσα στους εκφορητικούς πόρους. Ο 

ενδολόβιος και εξωλόβιος πόρος συνδέονται και σχηματίζουν την τελική 

πορολοβιακή μονάδα. 

 Πόροι 

Οι εξωλόβιοι πόροι συνδέονται και σχηματίζουν υποτμηματικούς πόρους που 

συγκλίνουν και σχηματίζουν τους τμηματικούς πόρους. Αυτοίεκβάλλουν στους 

γαλακτοφόρουςπόρους και κόλπουςκαταλήγοντας στην επιφάνεια της θηλής 

με ξεχωριστάστόμια. Οι γαλακτοφόροι πόροι είναι 15-20 και καθένας τους 
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παροχετεύει ένα τμήμα του μαστού. Οι πόροι αποτελούνται από επιθηλιακά 

κύτταρα, συνδετικό ιστό (παχύτερο από αυτό των λοβίων) και από ελαστικό 

ιστό, ο οποίος βοηθάει στην παροχετευτική λειτουργία τους.  

ΕΙΚΟΝΑ 1 
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Ο μαστός για ευκολότερη ανάλυση χωρίζεται  σε ορισμένα τμήματα. Αν 

υποθέσουμε ότι ο μαστός είναι ένα ημισφαίριο, με μία κάθετη και μία οριζόντια 

γραμμή χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα που λέγονται τεταρτημόρια: Το άνω 

έξω, το άνω έσω, το κάτω έξω και το κάτω έσω. Το άνω έξω τεταρτημόριο του 

κάθε μαστού περιλαμβάνει και τη λεγόμενη ουρά του μαστού που είναι μία 

φυσιολογική επέκταση του μαστού προς τη μασχάλη. Μια κεντρική περιοχή 

γύρω και πίσω από τη θηλή, ονομάζεται περιθηλαία. Τα δύο έξω 

τεταρτημόρια μαζί, λέγονται έξω ημιμόριο και τα δύο έσω τεταρτημόρια, έσω 

ημιμόριο του μαστού. Τα δύο άνω και τα δύο κάτω τεταρτημόρια μαζί, 

ονομάζονται άνω και κάτω ημιμόριο αντίστοιχα. Τα τμήματα αυτά δεν 

έχουνπραγματικά και σαφή ανατομικά όρια, αλλά είναι εντελώς σχηματικά και 

έχουν καθαρά περιγραφική χρησιμότητα. Η ανάπτυξη του μαστού απαιτεί την 

συντονισμένη δράση των ορμονών αλλά ο ακριβής ρόλος της κάθε ορμόνης 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. 

 

 

Αιμάτωση του μαστού 

Το αίμα καταφθάνει στο μαστό με τις αρτηρίες και φεύγει απ` αυτόν με τις 

φλέβες. Πιο συγκεκριμένα οι αρτηρίες της εξωτερικής πλευράς είναι κλάδοι 

της μασχαλιαίας αρτηρίας, του μεγάλου δηλαδή αγγείου που πηγαίνει το αίμα 

από την καρδιά προς το χέρι, περνώντας από τη μασχάλη. Οι αρτηρίες της 

εσωτερικής πλευράς είναι κλάδοι της έσω μαστικής αρτηρίας που βρίσκεται 

πίσω από τα πλευρά και οδεύει παράλληλα με το στέρνο.  

ΕΙΚΟΝΑ 2 
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Το αίμα έρχεται στο μαστό με τις αρτηρίες (κόκκινο χρώμα) και φεύγει με τις 

φλέβες (μπλε). Τα λεμφαγγεία απομακρύνουν τη λέμφο προς τους 

λεμφαδένες (κίτρινο χρώμα). Η λέμφος της εσωτερικής πλευράς του μαστού 

πάει προς τους λεμφαδένες της έσω μαστικής που βρίσκονται πίσω από το 

στέρνo. 

 

 

Λειτουργία Μαστού 

Κατά την εφηβεία οι μαστοί των κοριτσιών, κάτω από τη δράση των θηλυκών 

ορμονών οιστραδιόλης και προγεστερόνης, αλλάζουν μορφολογικά και 

μεγαλώνουν. Πιο συγκεκριμένα οι ορμόνες αυτές προκαλούν αύξηση των 

κυττάρων των αδενίων και αύξηση των κυττάρων των πόρων. Επίσης, 

προτρέπουν τον οργανισμό να εναποθέτει λίπος στους μαστούς. Το τελικό 

μέγεθος του μαστού έχει καθοριστεί μέχρι το τέλος της εφηβείας με βάση 

προκαθορισμένα γονίδια που διαφέρουν απο γυναίκα σε γυναίκα. Απο εκείνη 

τη στιγμή και μετά, οι αλλαγές στο μέγεθος παρατηρούνται κυρίως κατά τη 

διάρκεια της έμμηνου ρύσης. Κατά την εγκυμοσύνη όμως οι τεράστιες 

ποσότητες των ορμονών αυτών που εκκρίνονται απο τον πλακούντα, έχουν 

ως αποτέλεσμα την ωρίμανση, την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων των λοβίων και των πόρων και περαιτέρω διακλάδωση του 

γαλακτοφόρου δένδρου. Επίσης προκαλείται και αναστολή παραγωγής της 

προλακτίνης, η οποία με την αφαίρεση του πλακούντα στο τέλος της 

εγκυμοσύνης αρχίζει να παράγεται κανονικά και έτσι οδηγεί στη παραγωγή 

του γάλακτος. Οι θηλές με το ερέθισμα που δέχονται απο το βρέφος οδηγούν 

στη παραγωγή της ωκυτοκίνης η οποία προκαλεί τη σύσπαση των αδενίων 

που περιέχουν το γάλα και την έκθλιψή του προς τους πόρους και από κει 

προς τη θηλή.Το ερέθισμα που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την εκρριτική 

δραστηριότητα του μαστού είναι οι θηλαστικές κινήσεις του νεογνού. Η μείωση 

παραγωγής γάλακτος, το άδειασμα των αδενοκυψέλων από το γάλα, οδηγούν 

ΕΙΚΟΝΑ 3 
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σε αντανακλαστική διέγερση για παραγωγή γάλακτος και επομένως όσο το 

νεογνό θηλάζει, τόσο διατηρείται η έκκρισηγάλακτος. 

 

Μαστός και κύηση 

Κατά την κύηση τα λόβια υπερπαράγονται (φαινόμενο φυσιολογικής 

υπερπλασίας) και μεγεθύνονται για να προετοιμαστούν για την σύνθεση και 

έκκριση του μητρικού γάλακτος (γαλουχία). Στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, 

ο αριθμός των αδενοκυψέλων σε κάθε λόβιο αλλά και το συνολικό μέγεθος 

των λοβίων, αυξάνονται σημαντικά. Τα επιθηλιακά κύτταρα διαφοροποιούνται 

κι αρχίζει η σύνθεση και έκκριση του γάλακτος. Τα συστατικά του γάλακτος  

όπως η καζεΐνη, α- γαλακτολευκωματίνη και μεμβράνες λιποσταγονιδίων, 

αποτελούν χρήσιμους δείκτες του επιπέδου διαφοροποίησης των κυττάρων 

του μαστού, γι αυτό και έχουν μελετηθεί στις νόσους του μαστού. Τα 

οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η προλακτίνη παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του μαστού κατά την κύηση. Μετά τον τοκετό, τα επίπεδα των 

ορμονών αυτών μειώνονται εκτός της προλακτίνης που είναι απαραίτητη για 

την έναρξη της γαλουχίας. Μετά το τέλος της γαλουχίας τα λόβια που έχουν 

διαφοροποιηθεί εμφανίζουν ταχεία υποστροφή και η δομή του μαστού 

επιστρέφει στην αρχική του.  

 

 

Διαταραχές στην ανάπτυξη του μαστού 

Η μη ανάπτυξη των μαστών στις γυναίκες είναι σπάνια και σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται στην αγενεσία ωοθηκών (σύνδρομο turner). 

Η συχνότερη ανωμαλία που εμφανίζεται είναι οι υπεράριθμες θηλές που 

εμφανίζονται οπουδήποτε κατά μήκος της γαλακτικής γραμμής (από την 

μασχάλη έως την βουβωνική χώρα). επίσης υπάρχει η νεανική υπερτροφία 

που χαρακτηρίζεται από την ταχεία ανάπτυξη του μαστού στην εφηβεία αλλά 

και δυσανάλογη, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικές επιπτώσεις 

οδηγώντας το άτομο στην χειρουργική σμίκρυνση.  
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ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ 

Οι λεμφαδένες είναι μικροί σχηματισμοί που αποτελούνται από συνδετικό 

ιστό, λεμφικό ιστό και περιέχουν λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Ο ρόλος τους 

είναι αμυντικός φιλτράροντας τα υγρά του σώματος που κυκλοφορούν εντός 

και συλλέγουν τα ξέναμόρια και στη συνέχεια τα καταστρέφουν όπως και τα 

καρκινικά κύτταρα. Οι αδένες που σχετίζονται με τον μαστό βρίσκονται στο 

λίπος της μασχάλης, στην περιοχή πάνω από την κλείδα, στο κατώτερο 

τριτημόριο του λαιμού και στο εσωτερικό ημιθωράκιο πίσω από την πλάγια 

επιφάνεια του στέρνου. Οι μασχαλιαίοι επηρεάζονται συχνά από τον καρκίνο 

του μαστού γι αυτό και οι λεμφαδένες αυτοί αποτελούν  σημαντικό 

προγνωστικό δείκτη για την επικινδυνότητα των καρκινικών κυττάρων και σε 

άλλους ιστούς. Η διήθηση του καρκίνου στους λεμφαδένες σημαίνει επέκταση 

του καρκίνου γι αυτό και πρέπει να συνεπάγεται και συμπληρωματική 

θεραπεία. Το 30% των περιπτώσεων καρκίνου μαστού εμφανίζουν διήθηση 

και στους γειτονικούς λεμφαδένες. Δυστυχώς όμως η πλήρη εικόνα της 

κατάστασης των λεμφαδένων γίνεται μόνο με χειρουργική αφαίρεση και 

ιστολογική εξέταση.  

 

 ΕΙΚΟΝΑ 4 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ 

Ο μαστός λόγω της δομής του και τη λειτουργεία του που βασίζεται σε μεγάλο 

αριθμό ορμονών, είναι ευάλωτος σε ασθένειες και παθήσεις. Οι περισσότερες 

σχετίζονται με είδη καρκίνου ενώ ένας άλλος αριθμός αφορά δυσλειτουργίες 

και μολύνσεις. Μερικές απο αυτές είναι: 

Κύστες 

Οι κύστες στους μαστούς περιέχουν υγρό. Είναι μαλακές και κινητές στη 

ψηλάφηση. Εμφανίζονται συνήθως λόγω δράσης ορμονών και γι αυτό 

εξαφανίζονται μετά την εμμηνόπαυση 

Ινοαδενώματα 

Ανήκουν στα καλοήθη νεοπλάσματα του μαστού. Πρόκειται για ογκίδια που 

αποτελούνται από ινώδη και αδενικό ιστό που δεν απαιτούν απαραίτητη 

αφαίρεση απο το μαστό. Εμφανίζονται σε οποιαδήποτε ηλικία στις γυναίκες 

και συχνότερα στις νεότερες ηλικίες ενώ το μέγεθος μπορεί επίσης να είναι 

απο πολύ μικρό έως πολύ μεγάλο. Η αφαίρεσή τους γίνεται εύκολα, χωρίς να 

επηρεάζει τη λειτουργία του μαστού. 

 

Ινοκυστική νόσος 

Οι ινοκυστικές αλλοιώσεις είναι οι συχνότερες υπερπλαστικές αλλοιώσεις του 

μαστού, προκαλούνται από αλλαγές στα επίπεδα των θηλυκών ορμονών, των 

οιστρογόνων και της προγεστερόνης, κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης. 

Είναι μη νεοπλασματικές, προκαλούν διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, 

διόγκωση των γαλακτικών αδένων και διήθηση των πόρων από την 

κατακράτηση υγρού στο μαστό. Οι περισσότερες απο αυτές τις αλλοιώσεις 

επιστρέφουν στο φυσιολογικό αλλά σε κάποιες άλλες δημιουργούνται κύστες 

ή παραμένουν σκληρές στην επιφάνεια. Οι ινοκυστικές αλλαγές μπορεί να 

εμφανίζονται και στους δύο μαστούς, συχνά στο άνω και έξω τεταρτημόριο, 

όπου βρίσκεται ο περισσότερος μαστικός αδένας ή στην κάτω πλευρά του 

μαστού. Η θεραπεία δεν είναι απαραίτητη. 
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Τα ογκίδια γενικότερα μπορεί να είναι των εξής τύπων: 

 Ινοαδένωμα 

 

 Λίπωμα 

 

 Αιμάτωμα 

 

 Ινολίπωμα 

 

 Κύστη 

 

 Καρκίνος 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Ως καρκίνος ονομάζεται ο αφύσικος πολλαπλασιασμός των κυττάρων που 

που μπορούν να εισβάλλουν και σε άλλα μέρη του σώματος. Το 

χαρακτηριστικό είναι ότι ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων συμβαίνει ακόμη 

και μετά τη παύση του γενεσιουργού ερεθίσματος. Αυτή η αύξηση του 

αριθμού των κυττάρων οδηγεί στη δημιουργία όγκων οι οποίοι μπορεί να είναι 

ψηλαφητοί. Οι κακοήθεις όγκοι διαφέρουν και στην υφή αλλά και στο σχήμα 

απο τους καλοήθεις που είναι περιγεγραμμένοι. 

 

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 

Ο όρος «καρκίνος του μαστού» αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποια 

κακοήθεια που έχει αναπτυχθεί στο μαστό. Είναι η πρώτη σε αριθμό 

κρουσμάτων στο γυναικείο πληθυσμό και ειναι απο τις πιο συχνές μορφές 

καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Όλες οι γυναίκες διατρέχουν το κίνδυνο 

εμφάνισης της νόσου, αλλά δεν αντιμετωπίζουν όλοι τις ίδιες πιθανότητες. Σε 

γενικές γραμμές μπορούμε να ταξινομήσουμε τους καρκίνους έως εξής. 

 

 Πορογενής  καιΛοβιακός διηθητικός καρκίνος 
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 Πορογενής 

Αυτό το είδος αρχίζει από κύτταρα των γαλακτοφόρων πόρων, αποτελεί το 

80% του συνόλου των καρκινωμάτων μαστού και ειναι πολύ πιθανό να 

εμφανίσει και άλλη εστία στον ίδιο ή τον άλλο μαστό. Τα συμπτώματα που τον 

συνοδεύουν είναι ψηλαφητός όγκος, έκκριση από τη θηλή, εισολκή του 

δέρματος, ψηλαφητούς λεμφαδένες μασχάλης, πόνο κλπ. Η επιθετικότητα και 

ο βαθμός κακοήθειάς του ποικίλλουν. 

 Λοβιακός 

Αρχίζει από τους λοβιακούς αδένες που παράγουν το γάλα και αποτελεί το 

10% των καρκινωμάτων των μαστών, ενώ υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης και 

στον άλλο μαστό. Δε προκαλεί έκκριση υγρού απο τη θηλή και ανιχνεύεται είτε 

με ψηλάφηση, είτε μετά απο διήθηση στο δέρμα καθώς δεν εντοπίζεται στη 

μαστογραφία και στους υπέρηχους. 

 

 In situ Λοβιακός και πορογενής καρκίνος 

Ως in situ χαρακτηρίζεται ο καρκίνος απο κύτταρα που έχουν υποστεί 

υπερπλασία και έχουν μετατραπεί σε προκαρκινικά και αργότερα σε 

καρκινικά, ωστόσο παραμένουν περιορισμένα μέσα σε μια βασική μεμβράνη 

και απομονώνονται απο τα άλλα κύτταρα του μαστού 

 

 

 Λοβιακός 

Είναι αόρατος στη μαστογραφία και συνήθως βρίσκεται σε τμήμα μαστού που 

αφαιρέθηκε για άλλο λόγο. Υπάρχει 20% πιθανότητα να μετατραπεί σε 

ΕΙΚΟΝΑ 5 
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διηθητικό καρκίνο και 25% πιθανότητα να βρεθεί και στον άλλον μαστό. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται σε πολλά σημεία στον ίδιο μαστό. 

 Πορογενής 

Στο 30% των περιπτώσεων βρίσκεται και σε άλλα σημεία του ίδιου μαστού και 

στο 5% μπορεί να βρεθεί και στον άλλο μαστό. Η πιθανότητα να μετατραπεί 

σε διηθητικό είναι επίσης 30% εντός 15 χρόνων. 

 

 Σάρκωμα 

Είναι μια κακοήθης μορφή καρκίνου που αποτελεί λιγότερο από το 1% των 

κακοήθων παθήσεων του μαστού. Δε κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες για 

αυτό και μπορεί να αφαιρεθεί και χωρίς αυτούς, Προκαλεί ωστόσο 

αιματογενείς μεταστάσεις. 

 

 Νόσος Paget της θηλής 

Πρόκειται για μορφή πορογενούς διηθητικού καρκινώματος των 

γαλακτοφόρων πόρων. Διηθείται η θηλή και προκαλείται έτσι μια κοκκινίλα. 

Έπειτα απο κάποιο χρονικό διάστημα η θηλή αρχίζει να αιμοραγεί. 

 

 Φλεγμονώδης καρκίνος μαστού 

Αυτός ο καρκίνος συνοδεύεται απο φλεγμονή των λεμφαγγείων μιας περιοχής 

του μαστού και προκαλεί ερυθρότητα στο δέρμα της περιοχής. Ωστόσο η 

ερυθρότητα καταλαμβάνει μεγάλη έκταση σε σχέση με αυτήν μιας μικροβιακής 

λοίμωξης. Η διάγνωση γίνεται με ενα συνδυασμό αντιβιοτικών για απόκλιση 

του ενδεχόμενου των μικροβίων και μαγνητικής μαστογραφίας 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 

ΜΑΣΤΟΥ 

 ΗΛΙΚΙΑ 

Όσο μεγαλύτερη η ηλικία μιας γυναίκας τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να 

εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Οι πιθανότητες αυξάνουν επιθετικά ειδικά μετά 

την εμμηνόπαυση μιας γυναίκας. 
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 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Περίπου 10% των περιπτώσεων οφείλεται σε προδιάθεση που κάνει τις 

γυναίκες πιο ευάλωτες στο καρκίνο. Πιο συγκεκριμένα, τα γονίδια BRCA1 και 

BRCA2, τα οποία βρίσκονται στους μεγάλους βραχίονες των χρωμοσωμάτων 

17 και 13 αντίστοιχα, έχουν βρεθεί υπεύθυνα για ενα μεγάλο μέρος των 

καρκίνων 

 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΗΣ 

Γυναίκες με πρώιμη έναρξη της εμμήνου ρύσης  ή με καθυστερημένη 

εμμηνόπαυση αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο 

μαστό. 

 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Η παχ υσαρκία  δι πλασιά ζε ι  την α ύξηση το υ κ ι νδύνο υ 
ανά πτυξης καρ κί νο υ το υ μαστο ύ στις  γ υναίκες  πο υ 
βρίσκονται  στο  στά διο  της  εμμηνό πα υσης.  Στ ις  γ υνα ίκες  
όμως πο υ βρί σκο νται  προ της ε μμηνόπα υσης κ ι νε ίτα ι  σε  
χαμηλότερα ποσοστά .   

 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Η έκθεση σε ακτινοβολία αυξάνει δραματικά τη πιθανότητα για εμφάνιση 

καρκίνου, ειδικά σε νέες κοπέλες κατά τη περίοδο που πραγματοποιείται 

σχηματισμός του μαστού 

 ΑΛΚΟΟΛ 

Το αλκοόλ προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης  της προγεστερόνης στο αίμα, 

πράγμα που σχετίζεται έμμεσα με το καρκίνο του μαστού καθώς επιδρά 

ευνοϊκά γι αυτόν. 
 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Οπως αναφερθηκε ενας απο τους παραγοντες που συμβαλλουν στο καρκινο 

του μαστου ειναι η κληρονομικοτητα και αποτελει ενα 7-10% του συνολου των 

καρκινων αυτων. Με τον ορο κληρονομικοτητα εννοουμε τη μεταβιβαση 

γονιδιων με προδιαθεση να μεταλλαχτουν και να οδηγησουν σε καρκινο. Τα 

γονιδια αυτα αφορουν κυριως τα ογκογονιδια. Τα ογκογονιδια υπαρχουν 

φυσιολογικα με τη μορφη των πρωτοογκογονιδιων και ο ρολος τους ειναι ο 

ελεγχος των πολλαπλασιασμων των κυτταρων. Ελλατωματικα γονιδια 

οδηγουν στη μετατροπη τους σε ογκογονιδια και αυτα με τη σειρα τους 

οδηγουν στη δημιουργια καρκινου. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 

τα ογκοκατασταλτικά γονίδια BRCA1(χρωμόσωμα 17) και BRCA2 

(χρωμόσωμα 13) τα οποία οφείλονται για τον κληρονομικό καρκίνο του 

μαστού σε ποσοστά 52% και 32% αντίστοιχα. Γυναίκες που φέρουν το 

ογκογονίδιο BRCΑ1 ή το ελαττωματικό BRCA2 (που έχει πάνω απο 300 

μεταλλάξεις) έχουν 50-85% πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού 

μέχρι την ηλικία των 70 ετών ενώ το BRCA2 επηρεάζει και τους άντρες μέχρι 

τα 70 σε ένα ποσοστό 6%. Άλλα σύνδρομα σπάνια που σχετίζονται με 

καρκίνο του μαστού και κληρονομικότητα είναι το σύνδρομο Li- Fraumeni, στο 

οποίο αναπτύσσονται σαρκώματα, νεοπλάσματα του εγκεφάλου και καρκίνο 

του μαστού σε νεαρή ηλικία. Αυτό συνδέεται σε μερικές οικογένειες με 

ανωμαλίες στο γονίδιο TP53 που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη p53 

(ογκοκατασταλτική).  

 

 

HER-2 

Αυτό το ογκογονίδιο βρίσκεται αλλοιωμένο ~20% των περιπτώσεων 

διηθητικών καρκίνων του μαστού.Οι υποδοχείς που παράγει το γονίδιο αυτό, 

είναι μεμβρανικοί πρωτεϊνικοί υποδοχείς της κινάσης της τυροσίνης 2 που 

βρίσκονται στα κύτταρα του μαστού και βοηθούν στον έλεγχο του τρόπου 

αύξησης, διαίρεσης, και επισκευής ενός υγιούς κυττάρου του μαστού. Όταν το 

γονίδιο δεν λειτουργεί σωστά, κάνει πολλά αντίγραφα του εαυτού του με 

αποτέλεσμα την υπερέκκριση, είναι γνωστό ως ενίσχυση του γονιδίου. Αυτό 

προκαλεί την ανεξέλικτη διαίρεση και αύξηση των κύτταρων του μαστού. Οι 

ασθενείς που έχουν αυτήν την αλλοίωση (θετικοί στο HER-2) εμφανίζουν 

κακή πρόγνωση μιας και αναπτύσσονται ταχύτερα και έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν εξάπλωση και επαναφορά του καρκίνου. Το 

Herceptinείναι ένα μονοκλωνικό ανθρωποποιημένο αντίσωμα που 
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χρησιμοποιείται στη θεραπεία ασθενών για την αντιμετώπιση μεταστατικής 

νόσου, των οποίων καρκίνωμα έχει την συγκεκριμένη αλλοίωση.  

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6 
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

Οι πρώτες ενδειξεις για καρκινο του μαστου σχετίζονται με την οψη και την 

αφη της όποιας αλλοίωσης. Το πιο συνηθες ειναι η δημιουργία ενός 

εξογκώματος πανω στο στήθος με πιο σκληρη επιφανεια σε σχεση με τον 

υπολοιπο μαστο. Πολλές φορες παρατηρείται και η εκκριση υγρού απο τη 

θηλή (πύο ή αίμα) που πρεπει να παραπεμψει τον ασθενη να ελεγχθεί. Όταν 

ο καρκίνος συμβαινει στη περιοχη πισω απο τη θηλή, καμια φορα οδηγεί στην 

εσολκή της θηλής, δηλαδή να κρυφτεί μεσα στο μαστο. Άλλα επιπλέον ειδη 

αλλοιωσεων είναι η αλλαγή αίσθησης και το χρώμα του δερματος καθως και 

αλλαγές στο μέγεθος και το σχήμα του μαστου. 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Αν λοιπον παρατηρηθεί μια οποιαδηποτε αλλοιωση στο μαστο, η πρωτη 

κινηση ειναι το ατομο να ελεγχτεί με μαστογραφία (ή υπερηχογράφημα αν ο 

μαστος ειναι πυκνος). Σε περίπτωση που φανεί κατι υποπτο με αυτήν την 

εξέταση τότε θα ακολουθήσει μια βιοψία απο το μαστο ωστε να ελεγχθει 

κυτταρολογικα. Η βιοψία λαμβανεται είτε μεσω χειρουργιου είτε μεσω ειδικής 

βελόνας λαμβάνοντας ενα μικρο δείγμα απο την αλλοίωση. Αφοτου 

ακολουθησει η διαγνωση και σιγουρευτει οτι υπαρχει κακοηθια τοτε ο ασθενης 

προχωρα σε χειρουργειο για αφαιρεση του ογκου ή για ολικη μασεκτομη. 

Επειτα, συνισταται ο ασθενης να ακολουθησει επιπλεον θεραπειες για να 

ελλατωσει τη πιθανοτητα εμφανισης υποτροπης του καρκινου. Τετοιες 

θεραπειες είναι η χημειοθεραπειες και οι ακτινοβολιες που αποσκοπουν να 

καταστρεψουν οτι καρκινικα κυτταρα εχουν απομεινει στον οργανισμο. Τελος, 

ο ασθενης θα χρειαστει να πραγματοποιει συχνα προληπτικους ελεγχους και 

εξετασεις καθως παντα υπαρχει το ενδεχομενο της υποτροπης. 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιου του ΄17, για την 
μελέτη της επίδρασης της μεσογειακής δίαιτας και των γονιδίων GSTP1, 
GSTT1, GSTM1 και NAT2 SNPs που κωδικοποιούν ενζυμα μεταβολισμού, 
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Τα γονίδια αυτά  
μπορούν να οδηγήσουν στην διακύμανση της αποτελεσματικότητας 
αποτοξικοποίησης καρκινογόνου οπότε κατά συνέπεια να μεταβάλει την 
ανταπόκριση των ατόμων σε χημικούς καρκινογόνους παράγοντες και να 
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Ο 
μεταβολισμός των ξενοβιοτικών (ξενοβιοτικά εννοούμε χημικές ουσίες που 
βρίσκονται στον οργανισμό αλλά δεν παράγονται από τον ίδιο) σχετίζεται με 
την αλληλεπίδραση μεταξύ του κινδύνου διατροφής και καρκίνο του μαστού. 
Αυτό συμπεριλαμβάνει τα ενζυμα αποτοξίνωσης που είναι πολυμορφικά και 
μεταβολίζουν διάφορους διατροφικούς μεταβολίτες. Τα χημειοπροστατευτικά 
μικροθρεπτικά μπορούν να δράσουν όχι μόνο σαν υποστρώματα αλλά και 
σαν ενεργοποιητές γι αυτά τα ενζυμα. Η διερεύνηση που έγινε, είναι κατά 
πόσο η λειτουργική διαγραφή των πολυμορφισμών στα γονίδια NAT2SNPs, 
GSTM1,GSTP1 και GSTT1 θα μπορούσε να διαμορφώσει την επίδραση της 
μεσογειακής διατροφής στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις 
ελληνοκυπριακές γυναίκες. Ο έλεγχος έγινε με την χρήση ερωτηματολόγιου 
συχνότητας τροφίμων που καταναλώνουν οι γυναίκες αυτές, με πρότυπο ένα 
διαιτητικό MD (υψηλά φορτία λαχανικών, ψαριών, όσπριων και φρούτων). Τα 
αποτελέσματα έδειξαν πως ο γονότυπος null GSTT1 αύξησε τον κίνδυνο για 
καρκίνο του μαστού σε σχέση με τον μη ομόζυγο μηδενικό γονότυπο GSTT1. 
Στις γυναίκες που έχουν τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο GSTP1 ή στο NAT2 , 
αυξάνεται η προσκόλληση στον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου. 
Ωστόσο οι τιμές της αλληλεπίδρασης δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 
Επομένως το συμπέρασμα ήταν πως ο ομόζυγος nullGSTT1 μπορεί να 
αποτελέσει αλληλόμορφο κίνδυνο για τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες 
της Κύπρου και Ελλάδας. Τα αντικαρκινογόνα αποτελέσματα της υψηλής 
προσκόλλησης  στο MD (δλδ στο πρότυπο) έναντι του κινδύνου για καρκίνο 
μαστού, θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, όταν συνδυαστούν με 
αλληλόμορφα άγριου τύπου αποτοξικοποιητικά GSTP1 ή NAT2 SNPs. 

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του ’17 για την 
αξιολόγηση των λιπαρών οξέων και φωσφολιπιδίων του πλάσματος για 
κίνδυνο καρκίνου του μαστού στη μελέτη EPIC. Η πρόσληψη κάποιων 
λιπαρών οξέων ίσως επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού αλλά τα 
επιδημιολογικά στοιχεία που βασίζονται σε ερωτηματολόγια για την διατροφή, 
παραμένουν αντικρουόμενα. Στα πλαίσια μιας μελέτης της Ευρωπαϊκής 
προοπτικής διερεύνησης για τον καρκίνο του μαστού και την διατροφή, 
εκτιμήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των λιπαρών οξέων του πλάσματος με τον 
κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Μετρήθηκαν 60 λιπαρά οξέα με αέρια 
χρωματογραφία σε προδιαγνωστικά φωσφολιπίδια πλάσματος με 2982 
περιπτώσεις καρκίνου του μαστού που αντιστοιχούσαν σε 2982 μάρτυρες. Για 
να εκτιμηθεί ο σχετικός κίνδυνος καρκίνου του μαστού με το επίπεδο των 
λιπαρών οξέων, χρησιμοποιήθηκαν υποδεέστερα μοντέλα λογικής 
παλινδρόμησης. Έγινε έλεγχος για πολλαπλές συγκρίσεις για την ανακάλυψη 
ψευδών θετικών αποτελεσμάτων. Οι αναλύσεις των υποομάδων, έγιναν με 
την έκφραση των υποδοχέων οιστρογόνων και προγεστερόνης στους όγκους. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ένα υψηλό επίπεδο παλμιτολεϊκού οξέος και 
υψηλού δείκτη αποκορεσμού ως βιοδείκτες της denovoλιπογένεσης, 
σχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Τα 
επίπεδα των βιομηχανικών τρανς λιπαρών οξέων, σχετίστηκαν θετικά με ER 
αρνητικούς όγκους (είναι δείκτες ορμονικών υποδοχέων οιστρογόνων, το 80% 
των καρκίνων του μαστού είναι ER θετικά). Για τους ER θετικούς όγκους δεν 
βρέθηκε καμιά συσχέτιση όπως επίσης δεν διαπιστώθηκε ιδιαίτερη συσχέτιση 
μεταξύ n-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και του κινδύνου καρκίνου του 
μαστού. Το συμπέρασμα ήταν πως η αυξημένη de novo λιπογένεση που δρα 
μέσω της αυξημένης σύνθεσης του παλμιτολεϊκού οξέος, μπορεί να είναι μια 
σχετική μεταβολική οδός για την ογκογένεση του μαστού. Τα διαιτητικά δια- 
λιπαρά οξέα που προέρχονται από βιομηχανικές διεργασίες μπορεί να 
αυξήσουν τον κίνδυνο για ER αρνητικού καρκίνου του μαστού.  
 
Ο καρκίνος του  μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες της 
Ευρώπης. Στην Ελλάδα γίνονται 4.500 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο.  
Όσον αφορά την πρόληψη, υπάρχουν πολλές οργανώσεις ενημέρωσης για 

τον καρκίνο του μαστού. Η καλύτερη πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση. Η 

αυτοεξέταση και η μαστογραφία σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι πολύ 

αποτελεσματικά για την πρόληψη. Με την μαστογραφία γίνεται η απεικόνιση 

για τυχόν όγκους που δεν είναι αρκετά μεγάλοι για να εντοπιστούν με την 

ψηλάφηση. Η έκθεση στην ακτινοβολία είναι  χαμηλή και δεν υπάρχει 

κίνδυνος, Μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο ακόμα κι αν δεν υπάρχουν 

συμπτώματα ή ενοχλήσεις. Για γυναίκες άνω των σαράντα συνίσταται έλεγχος 

κάθε χρόνο.  

Οι αλλαγές που θα πρέπει να παρατηρηθούν στην αυτοεξέταση είναι η υφή 

του δέρματος (λακκάκια στο δέρμα ή ζάρες), η εμφάνιση ή κατεύθυνση της 

θηλής (μπορεί μια θηλή να γυρνάει προς τα μέσα), αν έχει εκροή με αίμα από 

την θηλή, αν υπάρχει εξόγκωμα στο στήθος ή στην μασχάλη, αν υπάρχει 

πόνος στο στήθος ή στην μασχάλη που δεν σχετίζεται με την έμμηνορύση.  
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ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου είναι ένα αμυντικό σύστημα το 

οποίο αποτελείται από ομάδες διαφορετικών κυττάρων που έχουν ως στόχο 

την προστασία του οργανισμού από βλαπτικούς παράγοντες. Διακρίνεται σε 

φυσική ανοσία και την ειδική. 

Η φυσική ανοσία αποτελείται από μηχανισμούς που υπάρχουν ήδη, όπως το 

δέρμα, οι βλεννογόνοι, τα φαγοκύτταρα, συμπλήρωμα, η φλεγμονή, 

αποτελώντας έτσι την πρώτη γραμμή άμυνας. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι 

άμεσα κινητοποιημένοι και αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στις 

επαναλαμβανόμενες επαφές του οργανισμού με τις ίδιες ουσίες. Αυτό το είδος 

ανοσίας δεν έχει ειδικότητα και ανοσιακή μνήμη. 

Ειδική ή επίκτητη ανοσία χωρίζεται σε ενεργητική ανοσία και παθητική. Η 

ενεργητική επέρχεται μετά από φυσική λοίμωξη και έχει μακρά διάρκεια ενώ η 

παθητική επέρχεται μετά από ανοσοποίηση του οργανισμού όπως χορήγηση 

ορού πχ αντιτετανικός. Επίσης ανάλογα με τα κύτταρα που συμμετέχουν 

διακρίνεται σε χυμική ανοσία για την οποία υπεύθυνα είναι τα Β-λεμφοκύτταρα 

που παράγουν τα αντισώματα και την κυτταρική ανοσία, για την οποία 

υπεύθυνα είναι τα Τ-λεμφοκύτταρα. Η ειδική ανοσία χαρακτηρίζεται από 

ειδικότητα και κυτταρική μνήμη. 

Τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος κυκλοφορούν στο αίμα, στη λέμφο 

στα λεμφικά όργανα ως αθροίσματα και διάσπαρτα σε ιστούς. Όλα τα κύτταρα 

παράγονται στον μυελό των οστών από αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο το 

οποίο διαφοροποιείται σε κύτταρα λεμφικής σειράς από την οποία 

προέρχονται τα λεμφοκύτταρα και σε κύτταρα μυελικής σειράς από την οποία 

προέρχονται τα μονοπύρηνα (μακροφάγα), πολυμορφοπύρηνα, 

μεγακαρυοκύτταρα και ερυθροκύτταρα.  

 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Διακρίνονται ανάλογα με την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν αντιγονικούς 

επίτοπους και είναι υπεύθυνα για την ειδικότητα και την μνήμη της ειδικής 

ανοσίας. Χωρίζονται σε μικρά (Τ-λεμφοκύτταρα) και μεγάλα (Β-

λεμφοκύτταρα). Ένας ακόμα υποπληθυσμός λεμφοκύτταρων είναι οι φυσικοί 

φονείς (NKs) των οποίων κύρια λειτουργία είναι η φυσική ανοσία. Οι διαφορές 

των Τ και Β λεμφοκυττάρων είναι κυρίως λειτουργικές.  



21 
 

Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Τα Β λεμφοκύτταρα κυκλοφορούν στο αίμα, έχουν μεμβρανικούς 

πρωτεϊνικούς υποδοχείς στην επιφάνεια τους όπως μόρια ανοσοσφαιρινών τα 

οποία όταν έρθουν σε επαφή με αντιγονικό επίτοπο προκαλείται η παραγωγή 

των πλασματοκυττάρων τα οποία παράγουν τις ανοσοσφαιρίνες και τα 

κύτταρα μνήμης. Τα κύτταρα μνήμης παραμένουν αδρανή μέχρι την επόμενη 

επαφή του οργανισμού στο ίδιο αντιγόνο και ενεργοποιούνται τότε με πιο 

ισχυρή και γρήγορη ανοσιακή απάντηση. Οι ανοσοσφαιρίνες είναι 

γλυκοπρωτεΐνες που βρίσκονται ως μεμβρανικές πρωτεΐνες στην επιφάνεια 

των Β λεμφοκυττάρων. Βρίσκονται επίσης σε διαλυτή μορφή στο πλάσμα (γ-

σφαιρίνες κυρίως).  

 
 

Τ- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Τα T-λεμφοκύτταρα ιαφοροποιούνται στο θύμο αδένα φέρουν στην επιφάνειά 

του έναν υποδοχέα (TCR) που είναι εξειδικευμένος για τη σύνδεσή με ένα 

συγκεκριμένο αντιγόνο. Διαιρούνται σε βοηθητικά, σε κατασταλτικά και 

κυτταροτοξικά. Τα πρωτα εχουν στην επιφανεια τους τον δείκτη CD4 ενω τα 

δευτερα και τριτα τον δείκτη CD8. Ο ρόλος των βοηθητικών είναι να 

ενισχυσουν την ανοσολογικη αποκριση και να διαφοροποιηθουν τα Β 

λεμφοκυτταρα. Τα κυτταροτοξικα προκαλουν την λυση των μολυσμενων απο 

μικροοργανισμους κυτταρων ή των καρκινικωνενω τα κατασταλτικα οδηγουν 

στην αναστολη της αποκρισης. Οι λεμφοκίνες παραγονται με την ενωση των Τ 

κυτταρων με τα αντιγονα για τα οποια εξειδικευτηκαν. Αναλυτικοτερα, η 

ΕΙΚΟΝΑ 7 



22 
 

ιντερλευκίνη 2 προάγει τον πολλαπλασιασμό των ίδιων των Τ-

λεμφοκυττάρων, η ιντερλευκίνη 3 προάγει την αιμοποίηση στο μυελό των 

οστών και η ιντερλευκίνη 4 προάγει τη διαφοροποίηση των Β-λεμφοκυττάρων 

σε πλασματοκύτταρα 

 

 

ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 
Κάθε ανοσοσφαιρίνη αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δυο 

ελαφριές (L) και δυο βαριές (H). Οι βαριές έχουν διπλάσιο μοριακό βάρος από 

τις ελαφριές. Οι ελαφριές αλυσίδες διακρίνονται σε  κ ή λ αλυσίδες αλλά κάθε 

μόριο αποτελείται από όμοιες ελαφριές αλυσίδες (είτε δυο κ είτε δυο λ 

αλυσίδες). Οι βαριές αλυσίδες διακρίνονται και αυτές σε 5 τύπους όπου κάθε 

μόριο έχει δυο όμοιες βαριές αλυσίδες. Ο τύπος της βαριάς αλυσίδας 

καθορίζει και την τάξη της ανοσοσφαιρίνης (G,M,D,E,A).  

 

Ο χώρος ανάμεσα στην βαριά και ελαφριά αλυσίδα είναι η περιοχή σύνδεσης 

με τον αντιγονικό επίτοπο. Οι βαριές αλυσίδες διατάσσονται δίπλα η μια στην 

άλλη σχηματίζοντας γράμμα Υ. Κάθε μια ελαφριά διατάσσεται παράλληλα και 

προς την πλευρά της κάθε βαριάς αλυσίδας. Οι αλυσίδες ενώνονται με 

δισουλφιδικούς δεσμούς οι οποίοι αποτελούνται από δυο άτομα θειου (S). Το 

σημείο όπου σχηματίζεται η γωνία μεταξύ του κορμού και του σκέλους Υ, 

λέγεται αρθρωτή περιοχή, η οποία προσδίδει ευλυγισία στο μόριο και 

επιτρέπει την αλλαγή του ανοίγματος των δυο βραχιόνων και τη δυνατότητα 

σύνδεσης με περισσότερους από έναν επίτοπο, που απέχουν μεταξύ τους. Τα 

ΕΙΚΟΝΑ 8 
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σταθερά τμήματα των ανοσοσφαιρινών διαθέτουν την ίδια σύσταση τόσο στις 

βαριές όσο και στις ελαφριές αλυσίδες ενώ τα μεταβλητά τμήματα έχουν 

διαφορετική σύσταση για κάθε είδος αντισώματος. Τα μεταβλητά τμήματα 

είναι αυτά που προσδίδουν την ειδικότητα στα αντισώματα και συνδέουν ένα 

συγκεκριμένο αντιγόνο. Ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται ο αντιγονικός 

επίτοπος ανάμεσα στις αγκύλες της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας είναι σαν 

να κρατάει κάποιος ένα αντικείμενο ανάμεσα στα δυο του χέρια με την 

αντιπαράθεση των δακτύλων των χεριών. 

 

 

ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ 

1. IgG:  κύρια ανοσοσφαιρίνη του ορού, αποτελεί το 75% των 
ανοσοσφαιρινών του ορού. Η κύρια λειτουργία τους είναι 
νααπομακρύνουν λοιμογόνους παράγοντες, να καταστρέφουν τις 
τοξίνες τους, να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της φαγοκυττάρωσης 
και του συμπληρώματος  και διαπερνούν των πλακούντα σε αντίθεση 
με τις άλλες τάξεις ανοσοσφαιρινών προσφέροντας έτσι μια άμυνα στο 
νεογέννητο τους πρώτους μήνες ζωής. 

2. IgM: αποτελούν το 5-10% των ανοσοσφαιρινών του ορού και 

παράγονται πρώτοι σε επαφή με το αντιγόνο. Η παρουσία τους 
δηλώνει πρόσφατη λοίμωξη. Είναι μεγάλο μόριο (πενταμερές) και η 
κυριότερη ανοσοσφαιρίνη που παράγεται στο έμβρυο. 

3. IgA: αποτελεί έως και το 15% των ανοσοσφαιρινών του ορού, 

βρίσκεται και σε εκκρίσεις του σώματος όπως σάλιο, ιδρώτας κ.α. 
βοηθώντας έτσι στην τοπική άμυνα αυτών των περιοχών. 

4. IgE: η ποσότητα τους στον ορό είναι πολύ μικρή (<0,1%) και 
αυξάνονται σε παρασιτικές λοιμώξεις και σε αλλεργικές αντιδράσεις.  

5. IgD: βρίσκεται σε μικρή ποσότητα στον (ορό <1%), παίζουν ρόλο στην 
άμυνα του οργανισμού και παράγονται από πλασματοκύτταρα μετά 
από ερέθισμα αντιγόνου και εκκρίνονται στο αίμα και στα υγρά των 
ιστών. 
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ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ  
 
Ξέρουμε ήδη πως ένα αντιγόνο είναι ξένο μόριο που προκαλεί την απόκριση 
του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως για παράδειγμα τα βακτήρια που είναι 
πιθανά αντιγόνα. Κάποιες φορές ένα τσίμπημα μελισσών μπορεί να είναι ένα 
αντιγόνο. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε πως οποιοδήποτε συστατικό των 
τροφίμων είναι ένα πιθανό αντιγόνο (δηλαδή διαιτητικό αντιγόνο). 
Η πιο βασική λειτουργία του ανοσοποιητικού  συστήματος, είναι να 
προστατεύει τον οργανισμό από ξένους εισβολείς. Δυστυχώς όμως η διάκριση 
των αντιγόνων ως επικίνδυνα αντιγόνα όπως είναι τα βακτήρια ή τα παράσιτα, 
και αθώους εισβολείς όπως το γρασίδι, η σκόνη κ.ο.κ ή ακόμα και ωφέλιμους 
όπως το αγελαδινό γάλα, τα αυγά, ψάρια, και άλλες τροφές που περιέχουν 
χρήσιμα συστατικά, δεν είναι εφικτή. 
Κάθε τροφή είναι ένα σύνθετο μείγμα χιλιάδων διαφορετικών μορίων όπως 
θρεπτικών ουσιών και πολλών εν δυνάμει αντιγονικών μορίων. Οι 
διαφορετικοί τύποι των αντιγόνων που υπάρχουν στις τροφές μπορούν να 
προκαλέσουν την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού.  
Το θέμα των διαιτητικών αντιγόνων είναι κάτι αρκετά νέο που έχει αρχίσει να 
προσελκύει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Γενικά, τα διαιτητικά 
αντιγόνα είναι κάποια αντιγόνα που μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό 
του ανθρώπου μέσω της διατροφής του και να συμβάλλουν, ενδεχομένως, 
στην εμφάνιση κάποιου αυτοάνοσου νοσήματος.  
 
Σε γενικές γραμμές τα αντιγόνα των τροφίμων είναι αβλαβή, αλλά μπορούν να 
αναγνωριστούν ως ξένα μόρια από τον οργανισμό και να προκαλέσουν την 
παραγωγή αντισωμάτων έναντι αυτών των συστατικών. Η μελέτη και ο 
χαρακτηρισμός της χυμικής απόκρισης έναντι των αντιγόνων των τροφίμων 
έχει καταστεί ενδιαφέρον εξαιτίας της πιθανής σημασίας των αντισωμάτων 
έναντι των διαιτητικών αντιγόνων σε κλινικές δοκιμές που διεξάγονται για την 
ανίχνευση ανοσολογικών ασθενειών σχετιζόμενων με τα τρόφιμα.Τα 
αντισώματα κατά των διαιτητικών αντιγόνων συνήθως παράγονται σε υγιείς 
ανθρώπους. Αυτή η χυμική απάντηση μπορεί να ανιχνευθεί τόσο στον ορό 
όσο και στις εκκρίσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτής της αντίδρασης μπορεί να 
είναι χρήσιμος για την καλύτερη κατανόηση των ανοσολογικών μεταβολών 
που σχετίζονται με την τροφή. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί η εμφάνιση των IgG σε διαφορετικά 
διαιτητικά αντιγόνα στον ορό αίματος. Επίσης και η παρουσία των IgA στο 
μητρικό γάλα και στο σάλιο. Υπάρχει μια συναίνεση του επιστημονικού 
κλάδου στο ότι κλώνοι Β κυττάρων ειδικοί για διαιτητικά αντιγόνα 
επεκτείνονται στο έντερο και μεταναστεύουν σε άλλες απομακρυσμένες 
περιοχές του βλεννογόνου, όπου εκκρίνουν  την IgA. 
 
Τα εμπορικά τρόφιμα αποτελούνται από πολλά συστατικά, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνει ο προσδιορισμός των συστατικών που μπορούν να προκαλέσουν 
διαταραχή,. Το πιο συνήθες συστατικό που προκαλεί αλλεργική αντίδραση 
είναι μια πρωτεΐνη. 
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Τα πιο διαδεδομένα διαιτητικά αντιγόνα και είναι τα εξής:  
 

 Η καζεΐνη,  μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο γάλα,  η οποία έχει 

συσχετιστεί με την διπολική διαταραχή και την σχιζοφρένεια (είναι η 
πρωτεΐνη με την οποία ασχοληθήκαμε σε αυτήν την πτυχιακή σε 
συνεργασία και με άλλη πτυχιακή) 

 Η γλουτένη, πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι,  στο κριθάρι και στη 
σίκαλη, και κυρίως ένα εκ των συστατικών της, η γλιαδίνη  που 
προκαλεί μια αυτοάνοση διαταραχή του λεπτού εντέρου, την 
κοιλιοκάκη, σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα 

 Η αλβουμίνη βόειου ορού (BSA, BovineSerumAlbumin), που φαίνεται 
να υπάρχει σε αυξημένα επίπεδα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1  

 Το Neu5GC (N-Glycolylneuraminic acid) είναι ένα σιαλικό οξύ που 
βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα θηλαστικά εκτός του ανθρώπου και έχει 
συσχετιστεί με την θυρεοειδίτιδα Hashimoto αλλά και με διάφορους 
τύπους καρκίνου , καρδιαγγειακά νοσήματα και βακτηριακές λοιμώξεις. 

 

 
ΚΑΖΕΪΝΗ  
 
Το αντιγόνο που μελετάμε σε αυτήν την πτυχιακή είναι η καζεΐνη του 
γάλακτος, η οποία είναι και η κύρια πρωτεΐνη του. Στα περισσότερα είδη 
γάλακτος, ακόμα και του ανθρώπου υπάρχουν 3 ή 4 είδη καζεΐνης. Στο 
αγελαδινό γάλα το 80% των πρωτεϊνών είναι οι καζεΐνες. Αυτές οι καζεΐνες 
είναι διακριτά μόρια και έχουν παρόμοια δομή. Στην ομάδα της καζεΐνης 
ανήκουν 4 υποομάδες (φωσφοπρωτεΪνες): 
 

1. α-s1 casein 
2. α-s2 casein   
3. β- casein   
4. κ- casein   
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Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη μορφήστο 

γάλα βοοειδούς. Αναφέρετε ότι εμφανίζει 

αντιοξειδωτικές και ριζικές ιδιότητες 

σάρωσης κι ότιεμπλέκεται στην 

μεταφορά της καζεΐνης από το 

ενδοπλασματικόδίκτυο στο 

σύστημαGolgi. 

Tα  πρωτεολυτικά θραύσματα αυτήςτης καζεΐνης έχουν 

αντιβακτηριδιακή δράση. Συγκεκριμένα το θραύσμα της 

κασοκιδίνης-1 39 αμινοξέωναναστέλλει την ανάπτυξη της Ε. 

coli και staph.carnosis. 

Τα θραύσματα αυτής της καζεΐνης εμπλέκονται σε 

διάφορες βιολογικές διεργασίες όπως για 

παράδειγμα η ενεργοποίηση της φαγοκυττάρωσης 

από τα μακροφάγα και η απελευθέρωση του 

υπεροξειδίου από το πεπτίδιο casoparan. Η 

casohypotensin και casoparan ίσως εμπλέκονται 

στην ρύθμιση της βραδυκινίνης. Επίσης έχει 

αποδειχτεί ότι η casohypotensin είναι ισχυρός 

αναστολέας της ενδο- ολιγοπεπτιδάσης Α, η οποία 

είναι μια ενεργοποιημένη πρωτεάση με θειόλη, 

ικανή να εποικοδομεί την βραδυκινίνη και την 

νευροτασίνη, να υδρολύει πεπτίδια που έχουν 

εγκεφαλίνη για παραγωγή εγκεφαλινών. Οι καζεΐνες 

αυτές είναι πηγή πεπτιδίων καζομορφίνης που 

εμφανίζουν δραστικότητα απιοειδούς που 

δεσμεύεται σε υποδοχείς οπιοειδών.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 9  
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Ο προσανατολισμός της  καζεΐνης στην επιφάνεια του 

μικκυλίου είναι η γέφυρα μεταξύ υδρόφοβων εσωτερικών 

καζεϊνών και του υδατικού περιβάλλοντος. Όταν γίνεται η 

πήξη του γάλακτος, η υδρόλυση από την χυμοσίνη ή την 

ρενίνη απελευθερώνει παρα-κ-καζεΪνη (υδατοδιαλυτό 

θραύσμα) και καζεΪνομακροπεπτίδιο (υδρόφιλο). Οι 

casoxinA, B και C έχουν δραστικότητα ανταγωνιστή 

οπιοειδών. Η C δεσμεύεται στο κλάσμα C3a του 

συμπληρώματος και η casoplatelin αναστέλλει την 

συσσωμάτωση των PLT. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 10  
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ΜΙΚΚΥΛΙΑ ΚΑΖΕΙΝΗΣ 
Οι υποομάδες της καζεΐνης είναι πολύ ετερογενείς και περιλαμβάνουν από 2-8 

γενετικές παραλλαγές η καθεμιά τους, με διαφορές μόνο ενός μικρού αριθμού 

αμινοξέων στις παραλλαγές τους. Η ομοιότητα στις α- και β- καζεΐνες είναι στα 

αμινοξέα τους τα οποία εστεροποιούνται σε H₃PO₄ (φωσφορικό οξύ) το οποίο 

δένεται με το Ca (άφθονο στο γάλα), σχηματίζοντας μεταξύ αλλά και εντός 

των μορίων δεσμούς. Επομένως με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η 

δημιουργία πολυμερών καζεϊνών που να έχουν πανομοιότυπα ή και 

διαφορετικά είδη καζεϊνών. Οι φωσφορικές ομάδες και οι υδρόφοβες περιοχές 

στο καζεΪνικό μόριο είναι άφθονες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα πολυμερή 

των καζεϊνών να είναι ιδιόμορφα και σταθερά. Τα καζεΪνικά μικκύλια, που είναι 

μοριακά σύμπλοκα, αποτελούνται από εκατοντάδες ή χιλιάδες μόρια που 

σχηματίζουν ένα κολλοειδές δ/μα το οποίο δίνει και το λευκό χρώμα στο γάλα.  

Στο pH  του γάλακτος (6,5-6,7), τα μικκύλια είναι αρνητικά φορτισμένα οπότε 

απωθούνται, γι αυτό και το γάλα είναι σταθερό γαλάκτωμα (χωρίς ίζημα). Η 

σημαντικότερη λειτουργία των μικκυλίων αυτών είναι να παρέχουν ρευστότητα 

στα μόρια της καζεΐνης και να διαλύουν P και Ca.  

 

 

Το καζεΪνικό μικκύλιο αποτελείται από α) υπομικκύλια, 

β) προεξέχουσες αλυσίδες, γ) φωσφορικό ασβέστιο, 

δ) κ-καζεΐνη και ε) φωσφορικές ομάδες όπως 

βλέπουμε και στην εικόνα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11 
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Η ΚΑΖΕΪΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
Το ανθρώπινο γάλα χαμηλή ποσότητα καζεΐνης σε σχέση με το αγελαδινό 

γάλα. Το αγελαδινό τυρί περιέχει 4 πρωτεΐνες του τυριού 

1. α-S1 
2. α-S2 
3. β- καζεΐνη 
4. κ- καζεΐνη 

Η α-S1 και η β-καζεΐνη είναι αυτά που βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση. Υπάρχουν γενετικές παραλλαγές αυτών των γονιδίων που 

κωδικοποιούν αυτές τις καζεΐνες, έχουν ταυτοποιηθεί σε διαφορετικά είδη 

βοοειδών που συχνά συνδέονται με διάφορες παραμέτρους επεξεργασίας 

γάλακτος και τυριού ή με επιπτώσεις στην υγεία.  

 

 

Το μητρικό γάλα διαφέρει στην σύνθεση διότι στο ανθρώπινο γονιδίωμα δεν 

υπάρχει λειτουργικό γονίδιο για την α-S1 καζεΐνη και οι κύριες πρωτεΐνες του 

είναι η β- και κ- καζεΐνη ενώ στο γάλα βοοειδών είναι η α-S1 και β-καζεΐνη, 

όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Οι γενετικές παραλλαγές της καζεΐνης στο 

γάλα αγελάδος είναι περισσότερο γνωστές σε σχέση με αυτές του ανθρώπου, 

το ίδιο και οι συνέπειες αυτών των παραλλαγών. Εκτός από τα γονίδια της 

καζεΐνης ο ανθρώπινος οργανισμός εκφράζει και μια κινάση της συσκευής 

Golgi η οποία είναι υπεύθυνη για την φωσφορυλίωση των καζεϊνών.  

Οι 4 καζεΐνες που αναφέραμε πιο πάνω, αποτελούν το 80% των πρωτεϊνών 

του γάλακτος αρουραίου και το 50% του ποντικού. Η καζεΐνη και α- 

λακταλβουμίνη, είναι ειδικοί μοριακοί δείκτες της εκκριτικής δραστηριότητας 

και του βαθμού διαφοροποίησης των επιθηλιακών κυττάρων μαστικού αδένα.  

Ο προσδιορισμός της καζεΐνης με RIA στον ορό ασθενών με κακοήθειες 

δημιούργησε ανησυχία όσον αφορά στην ιδιαιτερότητα της παραγωγής 

καζεΐνης ως δείκτη προέλευσης μαστικού αδένα. Το 1976 ο Pich μαζί με τους 

ΕΙΚΟΝΑ 12 
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συνεργάτες του ανακάλυψαν ανοσοκυτταροχημικά, πρωτεΐνες που έχουν 

ομοιότητες με την καζεΐνη σε ορισμένους ιστούς όπως του δέρματος, του 

πνεύμονα, του παγκρέατος, του ενδομητρίου και νεφρών. Σε μια 

μεταγενέστερη μελέτη που έγινε για την ανίχνευση καζεϊνών και άλλων 

πρωτεϊνών που μοιάζουν με την καζεΐνη σε διάφορους ιστούς των αρουραίων, 

με την μέθοδο ανοσοΪστοχημείας και του ανασοαποτυπώματος με 

συγκεκριμένο αντιορό έναντι των α- , β- και γ- καζεϊνών των αρουραίων, 

απέδειξαν ότι η α2- ουσία που είναι παρόμοιο με την καζεΐνη  βρίσκεται στον 

μαστικό αδένα αλλά και σε άλλα όργανα, παίζοντας ίσως σημαντικό ρόλο ως 

λειτουργικό μόριο σε αυτά τα όργανα.  

Η ακριβής χημική φύση και η φυσιολογική σημασία των πρωτεϊνών που 

υπάρχουν σε θέσεις εκτός του μαστού και η αντίδραση με αντισώματα έναντι 

καζεϊνών, δεν είναι ξεκάθαρη. Μέσω ανοσοΪστοχημείας, το υλικό που 

αντιδράει με αντιορούς αντι-ανθρώπινης καζεΐνης έχει βρεθεί σε διάφορους 

ιστούς του ανθρώπου, κυρίως: 

i. στους μαστικούς πόρους αλλά και  
ii. σμηγματογόνους και ιδρωτοποιούς αδένες,  
iii. στο βρογχικό επιθήλιο,  
iv. στους αδένες στην επιφάνεια κάποιων κυψελίδων,  
v. στην εξωκρινή μοίρα του παγκρέατος,  
vi. σε αδένες του ενδομητρίου σε φάση πολλαπλασιασμού και  
vii. στους συσσωρευμένους απομακρυσμένους σωλήνες του νεφρού. 

Η καζεΐνη μπορεί να είναι πρωτεΐνη που δεν είναι ειδική του μαστού και η 

πρωτεΐνη που της μοιάζει μπορεί να βρίσκεται και σε άλλους ιστούς. Το 

σημαντικό σε αυτά τα ευρήματα είναι πως η παρουσία των πρωτεϊνών αυτών, 

αντιδρούν με ανθρώπινους αντιορούς καζεΐνης σε καρκινώματα του 

πνεύμονα, του ενδομητρίου και του γαστρεντερικού σωλήνα. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΖΕΙΝΗΣ 
Το σύμπλεγμα των γονιδίων της καζεΐνης στα θηλαστικά, περιέχει 3 με 4 

εξελικτικά συγγενή γονίδια και ένα γονίδιο συνδεδεμένο με λειτουργική 

σύνδεση. Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός που ρυθμίζει το σύμπλεγμα 

καζεϊνών σε γονιδιακό επίπεδο, κάποιοι μελετητές ξεκίνησαν μια ανάλυση 

συγκριτικής ακολουθίας πολλαπλών ειδών. Παρόλο το υψηλό επίπεδο 

απόκλισης στην κωδικοποίηση, οι μελέτες αυτές εντόπισαν μη 

χαρακτηρισμένα μέλη της οικογένειας ανάμεσα σε δυο είδη και της παρουσίας 

μη χαρακτηρισμένων γονιδίων σε ορθολογικές θέσεις. Τα 11 γονίδια που 

αναγνωρίζονται σε αυτήν την περιοχή, κωδικοποιούν εκκριτικές πρωτεΐνες. 

Έχει παρατηρηθεί η διατήρηση μιας σειράς από μη κωδικοποιημένη περιοχή. 

Η μια συμπίπτει με ένα στοιχείο που προτάθηκε προηγουμένως ότι είναι 

σημαντικό για την έκφραση του γονιδίου της β- καζεΐνης σε ανθρώπους και 

αγελάδες. Οι διατηρημένες περιοχές ίσως έχουν βιολογική σημασία για την 

ρύθμιση των γονιδίων σε αυτήν την γονιδιακή γειτονία.  

 

 

Επισκόπηση της οργάνωσης των γονιδίων 

που εντοπίζονται στην περιοχή του 

συμπλέγματος των γονιδίων της καζεΐνης 

σε άνθρωπο, ποντικό, αρουραίο και 

αγελάδα. Τα ορθολογικά γονίδια 

υποδεικνύονται με ίδια σκίαση και τα 

γονίδια των οποίων η παρουσία 

προβλέπεται με βάση συγκριτική ανάλυση 

αλλά δεν έχουν επαληθευθεί ή η 

παρουσίααλληλουχιών που αντιστοιχούν 

στις βάσεις δεδομένων EST (Expressed 

Sequence Tags) απεικονίζονται με ανοιχτό 

γκρι. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 13 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΖΕΪΝΗΣ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι καζεΐνες μελετώνται για τον ρόλο τους στην υγεία των ανθρώπων. Οι 

πρωτεΐνες στο αγελαδινό γάλα είναι κοινή πηγή πεπτιδίων που είναι 

δραστικά. Αυτά τα πεπτίδια απελευθερώνονται με την πέψη των καζεϊνών και 

πρωτεϊνών του γάλακτος. Το πεπτίδιο β- καζομορφίνη 7 προκύπτει από την 

invitro γαστροεντερική πρωτεολυτική πέψη των β- καζεϊνικών παραλλαγών Α1 

και Β. είναι ένα βιοενεργό απιοειδές πεπτίδιο το οποίο δεν παρατηρείται στην 

παραλλαγή Α2. Το υδρολυμένο γάλα που έχει την παραλλαγή Α1 της β- 

καζεΐνης έχει 4 φορές μεγαλύτερο επίπεδο της καζομορφίνης 7 σε σχέση με 

το γάλα στην Α2 παραλλαγή. Η αναλογία της παραγωγής γάλακτος τύπου Α1 

από αγελάδες σε σχέση με αυτές που παράγουν γάλα τύπου Α2 είναι 1:1 

στην Ευρώπη. Το γάλα που καταναλώνουμε έχει και τους δυο τύπους της β- 

καζεΐνης σε διαφορετική όμως αναλογία. Οι πληθυσμοί που καταναλώνουν 

γάλα τύπου Α2 β- καζεΐνης έχουν μικρότερη συχνότητα καρδιαγγειακών 

νόσων και διαβήτη τύπου 1 σε σχέση με τους πληθυσμούς που 

καταναλώνουν γάλα β- καζεΐνης τύπου Α1.  

ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΚΑΖΟΜΟΡΦΙΝΗ 7 

Η καζομορφίνη 7 ευθύνεται για τις γαστρεντερικές διαταραχές όπως πρήξιμο, 

αυξημένη αποβολή αερίων και διαταραχές στις κενώσεις. Παλιότερες μελέτες 

έχουν δείξει συσχέτιση της καζομορφίνης 7 με αθηρωσκλήρηνση και 

αναπνευστικά προβλήματα χωρίς όμως να έχει κατανοηθεί πλήρως ο 

μηχανισμός δράσης της. Επίσης έχει διατυπωθεί ως πιθανή αιτία του 

συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου των νηπίων. Φαίνεται πως η κατανάλωση 

γάλακτος με υψηλό επίπεδο της καζομορφίνης 7 σχετίζεται με αυτισμό και 

σχιζοφρένεια. Αν και έρευνες έχουν δείξει εναλλακτικές θεραπείες και 

συμπληρώματα, συν την δίαιτα αποκλεισμού από γλουτένη ή καζεΐνη για 

παιδιά με αυτισμό, η απόδειξη από το 2015 πως αυτές οι δίαιτες έχουν 

επιπτώσεις στην συμπεριφορά ή την γνωστική και κοινωνική λειτουργία στα 

παιδιά με αυτισμό, είναι περιορισμένη και ελλιπής.  

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 

Υπάρχει υπόνοια πως το αγελαδινό γάλα σε πρώιμη κατανάλωση μπορεί να 

γίνει αιτία εμφάνισης διαβήτη τύπου 1 κι αυτό γιατί εκθέτει το ανοσοποιητικό 

σύστημα σε μια ξένη πρωτεΐνη που είναι ικανή για ανοσολογική 

διασταυρούμενη αντίδραση με ένα αντιγόνο που υπάρχει στα κύτταρα του 

παγκρέατος. Έτσι έγινε invitro μελέτη από κάποιους ερευνητές για την 

απόκριση των περιφερικών λεμφοκύτταρων στην β- καζεΐνη. Έτσι πήραν 

δείγματα 47 ασθενών με πρόσφατη εμφάνιση του διαβήτη τύπου 1, 36 

ασθενών φυσιολογικών και 10 ασθενών με αυτοάνοση νόσο θυρεοειδούς. Στα 

αποτελέσματα φάνηκε πως υπάρχει αύξηση πολλαπλασιασμού των Τ- 

λεμφοκυττάρων έναντι της β- καζεΐνης του αγελαδινού γάλακτος στους 

ασθενείς με τον διαβήτη με σημαντική διαφορά στο μέσο δείκτη διέγερσης σε 
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σχέση με τους υγιείς και τους ασθενείς με αυτοάνοση νόσο θυρεοειδούς. 

Παρατηρήθηκε θετική ανταπόκριση έναντι της β- καζεΐνης σε 24 από τους 47 

ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, σε έναν υγιή στους 36 ασθενείς και καμία 

ανταπόκριση στους ασθενείς με την αυτοάνοση νόσο. Οπότε η συσχέτιση του 

διαβήτη τύπου 1 με την πρώιμη κατανάλωση του γάλακτος μπορεί να 

εξηγηθεί με την δημιουργία ειδικής ανοσοαπόκρισης στην β- καζεΐνη. Η 

έκθεση στο αγελαδινό γάλα προκαλεί κυτταρική και χυμική ανοσοαπόκριση 

έναντι της β- καζεΐνης η οποία μπορεί να αντιδράσει με ένα αντιγόνο των β- 

κυττάρων του παγκρέατος. 

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

Μια μελέτη το 2010, ερεύνησε αν τα αντισώματα έναντι των καζεϊνών του 

αγελαδινού γάλακτος έχουν κάποια συσχέτιση με την διπολική διαταραχή κι 

αν οι ασθενείς αυτοί είχαν διαφορετικούς επιτόπους της καζεΐνης σε σχέση με 

τα controls. Σε 75 δείγματα ασθενών με διπολική διαταραχή και 65 δείγματα 

φυσιολογικών δειγμάτων, με ανοσοπροσδιορισμό σε στερεά φάση, 

μετρήθηκαν τα επίπεδα της IgG έναντι της καζεΐνης του γάλακτος. Τα 

αντιψυχωτικά φάρμακα ή και το λίθιο που παίρνουν οι ασθενείς αυτοί δεν 

επηρέασαν σημαντικά τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης αυτής έναντι της 

καζεΐνης και οι τιμές της συσχετίστηκαν με την σοβαρότητα της μανίας και όχι 

με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Το συμπέρασμα ήταν πως τα IgG έναντι της 

καζεΐνης σε διπολική διαταραχή, το ιστορικό των ψυχωτικών συμπτωμάτων 

και ο βαθμός σοβαρότητας της μανίας, δηλώνουν ότι η άνοση ενεργοποίηση 

που σχετίζεται με την καζεΐνη μπορεί να σχετίζεται με τα συστατικά της 

ψύχωσης και της μανίας σε αυτή τη διαταραχή.  

ΚΑΖΕΪΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Η σχέση της καζεΐνης με διάφορες μορφές του καρκίνου μελετήθηκε σε 

πολλές έρευνες για το αν μπορεί να θεωρηθεί δυνητικά καρκινογόνο 

πρωτεΐνη. Πολλές έρευνες δεν έδειξαν κάποια συσχέτιση, μια από αυτές που 

έγιναν όμως, διαπίστωσε πως η κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος συνδέεται 

με μειωμένη ανοσολογική λειτουργία στα παιδιά, πράγμα που μπορεί να 

οδηγήσει σε συχνές λοιμώξεις. Σε μια άλλη μελέτη που έγινε στον ασιατικό 

πληθυσμό, διαπίστωσε πως η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου είναι 1 στους 

100.000 ενώ στο δυτικό πληθυσμό 1 στους 12. Επομένως συνεπάγεται η 

συσχέτιση πως η κατανάλωση γάλακτος με τον καρκίνο αλλά και με άλλες 

ασθένειες μιας και στην Ασία η κατανάλωση γάλακτος είναι σε χαμηλό 

επίπεδο σε σχέση με αυτή στη δύση. Μια άλλη μελέτη που έγινε με 

ανοσοϊστοχημική χρώση χρησιμοποιώντας 4 μονοκλωνικά αντισώματα έναντι 

της ανθρώπινης β- καζεΐνης για να αναλυθεί η έκφραση αυτής της πρωτεΐνης 

σε ευρύ φάσμα φυσιολογικών ιστών, σε 127 όγκους του μαστού και σε μια 

ετερογενή ομάδα 42 κακοηθειών με άλλη ιστογένεση. Ο ιστός που 

χρωματίστηκε φυσιολογικά από τα αντισώματα ήταν ο μαστικός αδένας σε 

προχωρημένη εγκυμοσύνη, στην γαλουχία και μετά την γαλουχία. Οι όγκοι 
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που δεν προερχόντουσαν από τον μαστικό αδένα δεν χρωματίστηκαν. Τα 

ανοσοϊστοχημικά αποτελέσματα υποστηρίχτηκαν από δεδομένα 

ανοσοαποτύπωσης και η έκφραση της β- καζεΐνης δεν παίζει κανένα ρόλο ως 

δείκτης στη διάγνωση ή την παρακολούθηση του καρκίνου του μαστού στον 

άνθρωπο. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΡΟΣ
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Υψηλές συγκεντρώσεις αντισωμάτων έναντι αντιγόνων διαιτητικής έχουν 

διαπιστωθεί σε έναν αριθμό εκφυλιστικών, αυτοάνοσων ή αδιευκρίνιστης 

αιτιολογίας νοσημάτων, αν και ο μηχανισμός συσχέτισης των αντισωμάτων με 

τη νόσο δεν έχει διευκρινιστεί. Η καζεΐνη βρίσκεται μεταξύ των αντιγόνων 

αυτών και αντισώματα έναντι αυτής έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με 

ψυχικές διαταραχές όπως διπολική διαταραχή και σχιζοφρένια. Είναι γνωστό 

ότι αντισώματα ανιχνεύονται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Επίσης, αντισώματα 

μπορεί να περάσουν από τον εγκέφαλο στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και να 

ανιχνευτούν σε μικρές συγκεντρώσεις και στον ορό. Παρ’ ότι ο 

εγκεφαλονωτιαίος φραγμός δεν επιτρέπει φυσιολογικά τη διέλευση 

αντισωμάτων, αυτό μπορεί να γίνει σε πολύ μικρή ηλικία και σε παθολογικές 

καταστάσεις. Έτσι, έχει αρχίσει να διερευνάται η συσχέτιση 

εγκεφαλοδραστικών αντισωμάτων με διάφορες παθολογικές καταστάσεις. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση ύπαρξης 

αντισωμάτων έναντι της καζεΐνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με 

νόσο Alzheimer. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

 

   Για την επίτευξη του πειραματικού μέρους, χρησιμοποιήθηκε 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό από ανθρώπους σε διάφορα στάδια με Alzheimer, από 

ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη, με θαλασσαιμίες και φυσιολογικό 

πληθυσμό .Τα δείγματα  των ατόμων αυτών, από την λήψη μέχρι και την 

φύλαξη τους (σε κατάψυξη) αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη ευαισθησία και 

φροντίδα ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των 

αποτελεσμάτων. 

   Όλα τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αναλυτικώς 

καθαρά και ήταν αντιδραστήρια των εταιρειών MERCK, FLUK και 

RedeldeHaen.  

   Για την επίτευξη του πειράματος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ELISA και 

συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν πλάκες μικροτιτλοδότησης 96 πηγαδιών, 

επίπεδου πυθμένα, χαμηλής και  υψηλής συνδετικής ικανότητας της εταιρείας 

Greiner-bio-one (ELISA-PLATE, Microlon,96E, flat-bottom, low binding / high 

binding). 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 Για τον προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι της οωαλβουμίνης  

χρησιμοποιήθηκε έμμεση ELISA. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν 

πλάκες ELISA 96 θέσεων, μεσαίας και υψηλής ικανότητας σύνδεσης και  το 

αντιγόνο ακινητοποιήθηκε στον πυθμένα των πηγαδιών της πλάκας (coating). 

Στη συνέχεια, προστέθηκε αλβουμίνη των βοοειδών (BSA) ως ουδέτερη 

πρωτεΐνη για να καλύψει τυχών εναπομείναντα σημεία του πυθμένα στα 

οποία δεν συνδέθηκε αντιγόνο (Blocking). Ακολούθησε η προσθήκη του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού  ως πηγή του προς προσδιορισμό αντισώματος. Σε 

ένα επόμενο στάδιο προστέθηκε δευτερεύον αντίσωμα, anti-human IgG 
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 συνδεδεμένο με υπεροξειδάση και ακολούθησε προσθήκη του 

υποστρώματος της υπεροξειδάσης για την παραγωγή έγχρωμου προϊόντος. 

Επιπλέον, τις επόμενες μέρες μετά απο πλύση προστέθηκε ως δευτερεύον 

αντίσωμα το anti-human IgM και anti-human IgA συνδεδεμένα με 

υπεροξειδάση και ακολούθως συνεχίστηκε η διαδικασία με προσθήκη του 

υποστρώματος της υπεροξειδάσης για την παράγωγη έγχρωμου προϊόντος. 

 

Αναλυτικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: 

 

Coating 

 

 Προσθήκη 100 μl διαλύματος 32 μg/ml καζεΐνης σε ρυθμιστικό 

διάλυμα ανθρακικών 0.05Μ pH 9.6 σε κάθε πηγαδάκι της πλάκας.  

Σε 8 πηγαδάκια προστέθηκε ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη IgG ως θετικός 

μάρτυρας επιτυχίας της μεθόδου σε συγκεντρώσεις 500 ng/ml, 333 ng/ml, 

250 ng/ml, 125 ng/ml, 63 ng/ml και 32 ng/ml. 

 Κάλυψη της επιφάνειας με παραφιλ ή αυτοκόλλητη μεμβράνη 

και παραμονή σε θερμοκρασία δωματίου για 16-24 ώρες. 

 Απομάκρυνση του διαλύματος και πλύση με δισαπεσταγμένο 

νερό δύο φορές. 

 

Blocking 

 Προσθήκη σε κάθε πηγαδάκι 200 μl διαλύματος που περιέχει 

0.1% αλβουμίνη των βοοειδών σε PBS [80ml αποσταγμένο νερό, 20ml 5x 

PBS(137 mMNaCl, 2.7 mMKCl, 10 mMNa2HPO4, 2mMKH2PO4) και 1gr 

BSA albumin],  pH 7.2.  

 Κάλυψη της επιφάνειας με παραφιλ ή αυτοκόλλητη μεμβράνη 

και παραμονή σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες. 

 Απομάκρυνση του διαλύματος και πλύση με δισαπεσταγμένο 

νερό δύο φορές. 

 

Σύνδεση αντισώματος 

 Δημιουργώ διάλυμα PBST [1x PBS (100ml 5x PBS, 400ml 

αποσταγμένο νερό), twin (250μl / 500ml PBST)] 
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 Σε διάλυμα 100 ml PBST  προσθέτω 0,1gr οωαλβουμίνης 

(δηλαδή 1gr/ml) 

 Σε 80 Eppendorf προσθέτω 1ml  από το παραπάνω διάλυμα και 

200μλ από τα προς εξέταση δείγματα (σε κάθε Eppendorf διαφορετικό 

δείγμα). 

 Σε κάθε πηγαδάκι προσθέτω 100ml αντίστοιχα από τα 

Eppendorf. 

 Κάλυψη της επιφάνειας με παραφιλ ή αυτοκόλλητη μεμβράνη 
και παραμονή σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα. 

 Απόρριψη του διαλύματος, πλύση με διάλυμα πλύσης, PBST, 
τρεις φορές και τρεις φορές με δισαπεσταγμένο νερό. 

 

Σύνδεση δευτερεύοντος αντισώματος 

 Προσθήκη 100 μl κατάλληλης αραίωσης δευτερεύοντος 

αντισώματος σε PBST (η αραίωση συνιστάται από την εταιρεία). 

 Κάλυψη της επιφάνειας με παραφιλ ή αυτοκόλλητη μεμβράνη 

και παραμονή σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα. 

 Απόρριψη του διαλύματος, πλύση με διάλυμα πλύσης, PBST, 

τρεις φορές και τρεις φορές με δισαπεσταγμένο νερό. 

 

Προσθήκη του υποστρώματος της υπεροξειδάσης 

Για την αντίδραση υπεροξειδάσης χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα 

διμέθυλοβενζιδίνη, TMB, παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (100μl/well), 

το οποίο μετατρέπεται από την υπεροξειδάση σε έγχρωμο προϊόν πράσινου 

χρώματος που μπορεί να προσδιορισθεί στα 630 nm. Μετά τον τερματισμό 

της αντίδρασης με προσθήκη HCl 1N, το χρώμα του προϊόντος μετατρέπεται 

σε κίτρινο και μπορεί να προσδιορισθεί στα 450 nm. 

 

TMB  

Για 10 ml προστίθενται:  

0.5 ml ρυθμιστικό κιτρικών 0.2 M, pH 3.3 

0.25 ml 2 mg/ml TMB (σε EtOH) 

9.25 ml νερό 
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+25 μl 3% H2O2 

 
Για τον υπολογισμό ενδεικτικών ποσοτικών αποτελεσμάτων, από τις 

απορροφήσεις που έδωσαν τα πηγαδάκια στα οποία καθηλώθηκαν διάφορες 

συγκεντρώσεις ανοσοσφαιρινών κατασκευάσθηκαν πρότυπες καμπύλες. Μια 

σειρά από πρότυπες παρατίθενται ενδεικτικά παρακάτω. 

φάση coating: 

 

Α 

 Β 

C 

D 

 

 

100μl διαλύματος με 32μg/ml του αντιγόνου καζεΐνης 
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μέτρηση Α1 στα 620 nm → προσθήκη 100 μlδ/μα τερματισμού 

 

 

 

2η μέτρηση στα 450 nm 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ IgG 

 

Πλάκα μέσης συνδετικής ικανότητας 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕμg/ml 

1/17 2340 

1/1 2640 

Πήξη 10 200 

1/12 1265 

8/2 3058 

1/41 2002 

2/26 2894 
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1 194 

2 1256 

3 1244 

4 540 

5 1020 

6 2304 

7 1680 

8 2412 

9 1500 

10 3140 

11 1860 

12 1644 

13 2570 

14 2880 

15 2408 

16 2330 

17 516 

18 300 

19 1990 

20 1800 

21 2580 

22 2952 

23 2796 

24 2604 

25 1993 
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26 2548 

27 1280 

28 2028 

29 72 

30 1795 

31 1248 

32 1766 

33 1704 

34 253 

35 1205 

36 1956 

37 1192 

38 2460 

25/2 2000 

40 1253 
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Πλάκα υψηλής  συνδετικής ικανότητας 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕμg/ml 

1/17 1716 

1/1 2016 

Πήξη 10 924 

1/12 3256 

8/2 2990 

1/41 1274 

2/26 2550 

2/35 3620 
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1 2044 

2 864 

3 1800 

4 2330 

5 2652 

6 2628 

7 3480 

8 1268 

9 1182 

10 1080 

11 2700 

12 2334 

13 3700 

14 3048 

15 2500 

16 2335 

17 1950 

18 1354 

19 3135 

20 2940 

21 3360 

22 3240 

23 2185 

24 2905 

25 2640 
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26 1800 

27 1302 

28 3005 

29 2285 

30 922 

31 2740 

32 2785 

33 1808 

34 1390 

35 2755 

36 2185 

37 2930 

38 2895 

25/2 2270 

40 1760 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647

an
ti

-c
as

e
in

 Ig
G

(μ
g/

m
l)

φυσιολογικά Ca μαστού

medium binding

 

 

0

5

10

15

20

an
ti

-c
as

e
in

 Ig
G

(μ
g

/m
l)

φυσιολογικά Ca μαστού

high binding

 

 

Εικόνα 1. Συγκεντρώσεις IgG αντισωμάτων έναντι της καζεΐνης στον 

φυσιολογικό πληθυσμό ( δείγματα 1-7) και σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

που προσδιορίστηκαν με χρήση πλάκας μέσης συνδετικής ικανότητας 

(επάνω) και  υψηλής συνδετικής ικανότητας (κάτω).  
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Εικόνα 2. Μέση συγκέντρωση IgG αντισωμάτων έναντι της καζεΐνης στον 

φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού (p student t-

τεστ) που προσδιορίσθηκαν με χρήση πλάκας μέσης συνδετικής ικανότητας 

(αριστερά) και υψηλής συνδετικής ικανότητας (δεξιά). 
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Εικόνα 3. Ποσοστό θετικών δειγμάτων σε IgG αντισώματα έναντι της 

καζεΐνης στον φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού. Τα αποτελέσματα προέκυψαν με χρήση πλάκας χαμηλής 

συνδετικής ικανότητας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα χρήση της πλάκας 

μέσης συνδετικής ικανότητας η μέση συγκέντρωση IgG αντισωμάτων έναντι 

της καζεΐνης στους ασθενείς με καρκίνο του μαστού ήταν  πολύ μεγαλύτερη 

έναντι του φυσιολογικού πληθυσμού. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, αν 

συγκέντρωση ίση με τη μέση τιμή +2SD του φυσιολογικού πληθυσμού 

θεωρηθεί ως το κατώτατο όριο για το χαρακτηρισμό ενός δείγματος ως 

θετικού, 72,5% των δειγμάτων των ασθενών ήταν θετικά σε αντισώματα 

έναντι της καζεΐνης σε αντίθεση με τον φυσιολογικό πληθυσμό όπου τα θετικά 

δείγματα αντιστοιχούσαν στο 14,3%.  

Χαμηλές τιμές αντισωμάτων παρατηρήθηκαν σε όλες τις ομάδες όταν 

χρησιμοποιήθηκε η υψηλής συνδετικής ικανότητας πλάκα με τις χαμηλότερες 

να παρατηρούνται στους ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Η διαφοροποίηση 

πιθανώς οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο πρόσδεσης του αντιγόνου στον 

πυθμένα της πλάκας καθώς η μέσης συνδετικής ικανότητας πλάκα ευνοεί την 

πρόσδεση λιγότερο υδρόφιλων μορίων ή περιοχών μακρομορίων. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια θετικής συσχέτιση με τη νόσο, αλλά η 

έρευνα πρέπει να συνεχιστεί για την αύξηση του αριθμού των φυσιολογικών 

δειγμάτων και την εξασφάλιση καλύτερου στατιστικώς σημαντικού 

αποτελέσματος. 
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https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT-aaTvZXXAhVDEpoKHU3_DpAQ_AUICigB&biw=1152&bih=731#imgdii=MSSyQWxgBtro3M:&imgrc=JVJSIb9rz-gG8M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT-aaTvZXXAhVDEpoKHU3_DpAQ_AUICigB&biw=1152&bih=731#imgdii=MSSyQWxgBtro3M:&imgrc=JVJSIb9rz-gG8M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT-aaTvZXXAhVDEpoKHU3_DpAQ_AUICigB&biw=1152&bih=731#imgdii=MSSyQWxgBtro3M:&imgrc=JVJSIb9rz-gG8M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT-aaTvZXXAhVDEpoKHU3_DpAQ_AUICigB&biw=1152&bih=731#imgdii=MSSyQWxgBtro3M:&imgrc=JVJSIb9rz-gG8M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT-aaTvZXXAhVDEpoKHU3_DpAQ_AUICigB&biw=1152&bih=731#imgdii=MSSyQWxgBtro3M:&imgrc=JVJSIb9rz-gG8M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT-aaTvZXXAhVDEpoKHU3_DpAQ_AUICigB&biw=1152&bih=731#imgdii=MSSyQWxgBtro3M:&imgrc=JVJSIb9rz-gG8M
http://www.food-info.net/gr/protein/milk.htm
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 https://www.google.gr/search?client=firefox-
b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6
ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF
%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%
B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%C
F%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE
%B5%CF%82&gs_l=psy-
ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.
0....0...1.1.64.psy-
ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=a
whwR70fnM07nM: 
 

 http://www.onmed.gr/ygeia/story/328953/karkinos-tou-mastoy-poies-
einai-oi-protes-endeikseis 

 https://www.almazois.gr/karkinos-tou-mastou/symptomata-karkinos-
mastou/ 

 http://www.anastasakou.gr/wmt/index.php?lid=1&pid=11&s=57 

 http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=131 

 https://fyssas.gr/eidi-karkinou-mastou/ 
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μαστού» Απο τον nikos στις Μάιος 13, 2013 του Αλέξανδρου Γιατζίδη, 
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%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD
%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-
%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF/ 

 J.C.E. UNDERWOOD, S.S. CROSS: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ. Copyright 2009 αγγλική έκδοση και 2011 
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http://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2 

 https://www.google.gr/search?client=firefox-
b&dcr=0&tbm=isch&q=%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B
9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7
+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
%CF%82+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85&

https://www.google.gr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&gs_l=psy-ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=awhwR70fnM07nM
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https://www.google.gr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&gs_l=psy-ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=awhwR70fnM07nM
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&gs_l=psy-ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=awhwR70fnM07nM
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&gs_l=psy-ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=awhwR70fnM07nM
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&gs_l=psy-ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=awhwR70fnM07nM
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https://www.google.gr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&gs_l=psy-ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=awhwR70fnM07nM
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=731&tbm=isch&sa=1&ei=1Zn1WeWxAYGX6ASo7pT4Cg&q=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82&gs_l=psy-ab.3..0i24k1l5.1946390.1947232.0.1947535.3.3.0.0.0.0.196.517.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.515...0.0.V4QmRzVsrcg#imgdii=3hHYwgE_VkZQqM:&imgrc=awhwR70fnM07nM
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