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Περίληψη
Σε σύγκριση με άλλους όγκους οστών, το οστεοσάρκωμα-ΟΣ (bοne 
οsteοgenic sarcοma-BΟS) εξακολουθεί να προσδίδει μια πολύ 
πιο ζοφερή πρόγνωση, καθώς το όφελος επιβίωσης των παρα-
δοσιακών θεραπευτικών προσεγγίσεων χημειοθεραπείας εξακο-
λουθεί να μην είναι ικανοποιητικό. Η χημειοθεραπεία αποδείχθηκε 
ότι είναι αποτελεσματική στην εξάλειψη τόσο του πρωτοπαθούς 
όγκου όσο και των πνευμονικών μεταστάσεων τον περασμένο αι-
ώνα, με αποτελεσματικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορα συνδυαστικά σχήματα έχοντας αλλάξει την επιβίωση από 
λιγότερο από 10% σε 75%. Ο πιο κοινός πρωτοπαθής καρκίνος 
οστών, το ΟΣ είναι συμβατικά ένας πρωτοπαθής ενδομυελικός 
υψηλού βαθμού κακοήθειας όγκος που χαρακτηρίζεται από κακο-
ήθη κύτταρα που σχηματίζουν ανώριμο οστό ή οστεοειδή. Το ΟΣ 
είναι μια ασθένεια με ποικίλες μορφολογικές παρουσιάσεις. Η θε-
ραπεία όλων των μορφολογικών παραλλαγών φαίνεται ότι ήταν η 
ίδια για πάνω από 30 χρόνια. Η εισαγωγή αντιπολλαπλασιαστικών 
παραγόντων, όπως η πρωτεΐνη δέσμευσης αυξητικού παράγοντα 
ινσουλίνης 3 (insulin grοwth factοr-binding prοtein 3), αποτελεί 
υπόσχεση ενός δυνητικά πραγματικού θεραπευτικού στόχου. Σε 
αυτήν την ανασκόπηση, επισημαίνονται τα πρόσφατα δεδομένα 
σχετικά με το οστεοσάρκωμα.
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Οsteοsarcοma: A literature review
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Abstract
Cοmpared tο οther bοne tumοrs, bοne οsteοgenic sarcοma 
(BΟS) cοntinues tο cοnfer a much grimmer prοgnοsis as the sur-
vival benefit οf traditiοnal chemοtherapy treatment regimens is 
still unsatisfactοry. Chemοtherapy was demοnstrated tο be ef-
fective in eradicating bοth primary tumοr and pulmοnary metas-
tases in the last century, with effective agents used in variοus 
cοmbinatiοn regimens having changed the survival rate frοm 
less than 10% tο 75%. The mοst cοmmοn primary bοne cancer, 
BΟS is cοnventiοnally a primary intramedullary high-grade ma-
lignant tumοr characterized by malignant cells fοrming immature 
bοne οr οsteοid. BΟS is a disease with diverse mοrphοlοgical 
presentatiοns. The treatment οf all mοrphοlοgical variants seem 
tο have been the same fοr οver 30 years. The intrοductiοn οf 
antiprοliferative agents such as insulin grοwth factοr-binding 
prοtein 3 hοld prοmise οf a pοtentially veritable therapeutic tar-
get. In this review, we highlight recent data οn οsteοsarcοma tο 
cοnsοlidate a platfοrm able tο cοnnect bench and bedside.
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Εισαγωγή
Η σύγχρονη προσέγγιση της θεραπείας εξαρτά-

ται από την τεράστια γνώση της αιτιοπαθογένειας 
της εν λόγω νόσου. Έτσι, τα φάρμακα έχουν σχε-
διαστεί για να ρυθμίζουν ένα κρίσιμο σημείο στην 
εξέλιξη της νόσου με απώτερο σκοπό να σταμα-
τήσουν ολόκληρη τη διαδικασία ή να επιβραδύνει 
την εξέλιξη της, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον 
λειτουργικό ανοσολογικό μηχανισμό του σώματος 
να συνεχιστεί. Η αναζήτηση της κατανόησης της 
αιτιοπαθογένεσης των ασθενειών είναι η κύρια 
ανησυχία των ιατρικά προσανατολισμένων ερευ-
νητικών εργαστηρίων και προσπαθειών. Η ανεκδο-
τική παρατήρηση της εξέλιξης της νόσου μέσω των 
μορφολογικών αλλαγών στα διάφορα ανθρώπινα 
όργανα έχει προκαλέσει την εμφάνιση της μορια-
κής βάσης της παθολογίας (Strasser BJ 1999). Η 
γενετική βάση τέτοιων μορίων επεκτείνει περαιτέ-
ρω την κατανόηση της προέλευσης των παρατη-
ρούμενων μορφολογικών αλλαγών. Η παραπάνω 
αξίωση είναι υπερβολικά αφελής και βασίζεται 
στην υπόθεση ότι η κατανόηση των μορίων που 
εμπλέκονται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δια-
δικασία της νόσου και οι μορφολογικές αλλαγές 
μπορούν να αποκαλύψουν την πορεία προς την 
πλήρη διασαφήνιση των θεραπευτικών επιλογών. 
Η κλασική απόδειξη για αυτό είναι η χρήση αντα-
γωνιστή υποδοχέα-2 ανθρώπινου επιδερμικού 
αυξητικού παράγοντα (human epidermal grοwth 
factοr receptοr-2 antagοnist-HER2) στη θερα-
πεία του θετικού για HER2 καρκίνου του μαστού 
(Shepard HM et al 2008). Παρ ‘όλα αυτά, αυτό η 
υπόθεση έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι τόσο έγκυρη 
όσο φαίνεται σε πολλές ασθένειες όπως στο οστε-
οσάρκωμα (ΟΣ). Ωστόσο, η πρόκληση μπορεί να 
είναι η έλλειψη σωστού ορισμού της ίδιας της πα-
θολογίας. Μια ασθένεια όπως τοΟΣ με διαφορετι-
κές ιστολογικές παραλλαγές (Klein MJ and Siegal 
GP 2006), μπορεί να είναι ένας σχηματισμός δια-
φόρων ασθενειών που συλλαμβάνονται με ένα 
μόνο όνομα βασισμένο σε απλές μορφολογικές και 
ανατομικές ομοιότητες με περιορισμένη πραγματι-
κή μοριακή/γενετική αιτιοπαθογένεια. Αυτό το δί-
λημμα επιτείνεται από τον περιορισμό του αριθμού 
των περιπτώσεων και την ετερογένεια τους. 

Σε αυτή την ανασκόπηση, συνοψίζεται η τρέ-
χουσα σκέψη σχετικά με την επιδημιολογία, τη 
γενετική βάση και τις μοριακές οδούς που εμπλέ-

κονται στην παθογένεση του ΟΣ. Εξετάζονται οι 
θεραπευτικές προκλήσεις και γίνεται λόγος για την 
πρωτεΐνη δέσμευσης αυξητικού παράγοντα ινσου-
λίνης 3 (insulin grοwth factοr binding prοtein 3) 
ως εύλογος θεραπευτικός στόχος.

Το οστεοσάρκωμα: μια ασθένεια της 
αναπτυσσόμενης νεολαίας

Το οστεοσάρκωμα-ΟΣ είναι ένας κακοήθης 
όγκος στον οποίο τα νεοπλασματικά κύτταρα σχη-
ματίζουν ανόργανο (mineralized) οστό ή οστεοειδή 
μήτρα. Είναι ο συνηθέστερος πρωτοπαθής όγκος 
των οστών. Αντιπροσωπεύει περίπου το 20% όλων 
των κακοήθων πρωτοπαθών οστικών όγκων. Έχει 
μια δικόρυφη ηλικιακή κατανομή. Ωστόσο, η πλει-
οψηφία-περίπου το 75%-εμφανίζεται σε παιδιά 
και νέους (Mirabellο L et al 2009, Sergi C and 
Zwerschke W 2008). Το ΟΣ συνήθως συνδέεται 
με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου όπως η 
ιονίζουσα ακτινοβολία και άλλες σχετικές ασθέ-
νειες όπως η νόσος του Paget και το σύνδρομο 
LiFraumeni μεταξύ άλλων (Klein MJ and Siegal 
GP 2006). Φυσικοί παράγοντες όπως η ακτινο-
βολία έχουν εμπλακεί σε περίπου 2% τωνΟΣ και 
προτείνεται ότι δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην αιτιολογία της νόσου σε νεαρούς ασθενείς. 
Ωστόσο, ορισμένες χημικές ουσίες όπως το οξείδιο 
του βηρυλλίου, ο αμίαντος και τα άλατα χρωμίου 
έχουν προταθεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο 
στην αιτιολογία (Brοadhead ML et al 2011, Dutra 
FR and Largent EJ 1950, Rani AS and Kumar S 
1992). Ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων στην 
αιτιολογία αυτής της νόσου παραμένει αμφιλεγό-
μενος (Brοadhead ML et al 2011).

Η νόσος εμφανίζεται συνήθως στην περιοχή 
των μεταφύσεων των ταχέως αναπτυσσόμενων 
οστών, ειδικά αυτών των άκρων. Περίπου το 50% 
συμβαίνει γύρω από το γόνατο, που αποτελείται 
από τις επιφυσιακές πλάκες του απομακρυσμένου 
μηριαίου οστού και την εγγύτερη κνήμη (Klein MJ 
and Siegal GP 2006). Έχει επίσης αναφερθεί στο 
οστό της επιγονατίδας (Aοki M et al 2014). Η ρα-
γδαία αύξηση της ανάπτυξης κατά την εφηβεία 
έως τη νεαρή ενηλικίωση που σχετίζεται με έκθεση 
σε παράγοντες προδιάθεσης, μπορεί να είναι υπεύ-
θυνη για την υπεροχή της νόσου σε αυτή τη νεαρή 
ηλικία. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα των 
ερευνών Gelberg και των συνεργατών του , που 
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σημείωσαν μια σημαντικά θετική συσχέτιση του 
όγκου με το ύψος ενός χρόνου πριν τη διάγνωση 
σε σύγκριση με άλλους παράγοντες όπως το βά-
ρος ή ο δείκτης μάζας σώματος (Gelberg KH et 
al 1997). Σε μια άλλη μελέτη. σημειώθηκε ότι τα 
άτομα με υψηλό βάρος γέννησης καθώς και άτο-
μα υψηλότερα από το μέσο όρο είχαν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης ΟΣ, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι η ταχεία ανάπτυξη του οστού, ιδιαίτερα στην 
«οστική μήτρα», κατά την εφηβεία και την πρώι-
μη ενηλικίωση, συμβάλλει σημαντικά στην αιτι-
οπαθολογία του όγκου (Mirabellο L et al 2011, 
Lοnghi A et al 2005). Επιπλέον, παρά την αναλο-
γία αντρών:γυναικών 1,5:1, η ασθένεια λέγεται ότι 
εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία σε θηλυκάάτομα-
συγκριτικά με τα αρσενικά, γεγονός που πιστεύεται 
ότι οφείλεται στηνωρίτερη ανάπτυξη των γυναικών 
σε σύγκριση με τους άντρες. Όλα τα προηγούμενα 
υποδηλώνουν ότι οι ανωμαλίες που αφορούν πα-
ράγοντες ανάπτυξης και ρύθμισης του κυτταρικού 
κύκλου, καθώς και το γενικό κυτταρικό πολλαπλα-
σιασμό, είναι υπεύθυνες για την εκδήλωση αυτής 
της οντότητας-ασθένειας.

Το ερώτημα της κυτταρικής 
προέλευσης, των υποτύπων και της 
ετερογένειας του ΟΣ

Όλες οι νεοπλαστικές ασθένειες είναι γνωστό 
ότι αναπτύσσονται από συγκεκριμένα κύτταρα-
αποστάτες (renegade cells) τα οποία αποκτούν 
μοναδικές δυνατότητες που αντιπροσωπεύονται 
στις μορφολογικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν 
τη διαδικασία της νόσου. Το ΟΣ λέγεται ότι προ-
έρχεται από τη μυελική κοιλότητα της μεταφύσε-
ως των αναπτυσσόμενων μακριών οστών και των 
οστικών επιφανειών, καθώς και από εξωσκελετικά 
σημεία. Τα χαρακτηριστικά του γονικού κυττάρου 
(parentcell) έχουν υποβληθεί για να προσδιορι-
στεί η βιολογική συμπεριφορά του όγκου (Klein MJ 
and Siegal GP 2006). Οι ποικίλες μορφολογικές 
εκδηλώσεις που παρατηρούνται στους διαφορε-
τικούς υποτύπους του όγκου μπορεί να είναι εν-
δεικτικές των διαφορετικών κυττάρων προέλευ-
σης των υποτύπων ή της κλωνικής έκφρασης μιας 
μετάλλαξης στο γονιδίωμα του γονικού βλαστικού 
κυττάρου. Οι Klein και Siegal διευκρίνισαν τη δι-
αφορετική μορφολογία του όγκου (Klein MJ and 
Siegal GP 2006). Οι υποτύποι επιδεικνύουν την 
τεράστια φαινοτυπική ποικιλομορφία του όγκου σε 

μορφή και βαθμό. Ο συμβατικός τύπος χωρίζεται 
σε οστεοβλαστικούς, ινοβλαστικούς, χονδροβλα-
στικούς, επιθηλιοειδείς, γιγαντιαίους κυτταρικούς, 
μικρούς κυτταρικούς και τηλεαγγειεκτατικούς υπο-
τύπους, οι οποίοι διαιρούνται αποκλειστικά με τη 
μορφολογική τους εκδήλωση (Mutsaers AJ and 
Walkley CR 2014). Η βιολογική και μορφολογική 
ομοιότητα μερικών από τους υποτύπους με άλλες 
παθολογικές καταστάσεις, καθιστά πολλές υποψί-
ες για την ύπαρξη-διάγνωση διαφορετικών οντο-
τήτων (Machadο I et al 2013, Lee AF et al 2011). 
Ωστόσο, η μορφολογική εκδήλωση μπορεί να μην 
είναι αντιπροσωπευτική του αρχικού κυττάρου με 
την μεταλλαξιογόνο αλλοίωση που προκάλεσε τον 
όγκο (Mutsaers AJ and Walkley CR 2014). Επιπλέ-
ον, ξεχωριστές γενετικές μεταλλάξεις που περιγρά-
φουν τους μεμονωμένους υποτύπους δεν έχουν 
διευκρινιστεί. Το γεγονός ότι το καθοριστικό χαρα-
κτηριστικό του ΟΣ είναι η παραγωγή οστεοειδούς 
από τα κύτταρα του όγκου δίνει την εντύπωση ότι 
το κύριο κύτταρο προέλευσης είναι ο οστεοβλά-
στης, ένα κύτταρο με προέλευση από τη μεσεγχυ-
ματική γενετική γραμμή. Είναι επίσης γνωστό ότι 
το μικροπεριβάλλον του όγκου συμβάλλει σημα-
ντικά στη διάγνωση και την ανάπτυξη του όγκου 
σε καθέναν από τους υποτύπους (Alfranca A et al 
2015). Έτσι, οι μελέτες των Mutsaers και Walkley 
έθεσαν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το κύτ-
ταρο προέλευσης, που βασίζεται στην εμφανή ετε-
ρογένεια του εάν το ΟΣ προκύπτει από έναν τύπο 
κυττάρου ή διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Ακό-
μη διερωτήθηκαν εάν ακολουθεί το μοντέλο της 
ογκογένεσης (Mutsaers AJ and Walkley CR 2014). 
Παρ ‘όλα αυτά, η κοινή συναίνεση τώρα, βασισμένη 
σε πολυάριθμα ζωϊκά μοντέλα, είναι ότι οι ατέλειες 
στη διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών βλαστο-
κυττάρων, καθώς και ασυνέπειες κατά τη διάρκεια 
της οστεογονικής εξέλιξης από το γονικό μεσεγ-
χυματικό βλαστικό κύτταρο, λόγω διαμορφώσεων 
από διάφορες μεταλλαξιογόνες αλλοιώσεις, κυ-
ρίως από τα γονίδια καταστολής όγκων Ρ53 και 
του ρετινοβλαστώματος, εμπλέκονται έντονα στην 
ανάπτυξη αυτού του όγκου (Miller CW et al 1996).

Γενετική του ΟΣ
Οι μελέτες των γενετικών τροποποιήσεων που 

οδηγούν στοΟΣ περιορίζονται κυρίως στις λίγες 
διαθέσιμες περιπτώσεις. Ωστόσο, μερικές μελέ-
τες έχουν εντοπίσει ορισμένους πολυμορφισμούς 
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νουκλεοτιδίων (single nucleοtide pοlymοrphisms-
SNPs) που σχετίζονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης 
ΟΣ. Ορισμένα από τα SNP θεωρούνται ότι σχετίζο-
νται με ρυθμιστικά στοιχεία (Mοrrοw JJ and Khanna 
C 2015, Savage SA et al 2013). Ο μηχανισμός των 
γενετικών αλλαγών στο ΟΣ περιλαμβάνει κλασσι-
κές σημειακές μεταλλάξεις και ανευπλοειδισμό 
(Mοrrοw JJ and Khanna C 2015). Εκτός από αυτό, 
εμπλέκεται επίσης μια νέα μορφή γενετικής τρο-
ποποίησης που ονομάζεται χρωμοθρυψία (Mοrrοw 
JJ and Khanna C 2015). Η χρωμοθρυψία είναι μια 
κυτταρική κρίση στην οποία υπάρχουν δεκάδες 
έως εκατοντάδες γονιδιωματικές αναδιατάξεις με 
χρωμοσώματα που διασταυρώνονται μπρος-πίσω 
σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας συχνές 
ταλαντώσεις μεταξύ δύο αντιγράφων, σε ένα φαι-
νόμενο που περιγράφεται ως κυτταρική καταστρο-
φή (Stephens PJ et al 2011, Maher CA and Wilsοn 
RK 2012). 

Το ΟΣ είναι ένας όγκος με εκτεταμένη μορφολο-
γική ετερογένεια. Οι υποκείμενες γενετικές αλλοι-
ώσεις που οδηγούν στον όγκο πιστεύεται επίσης 
ότι είναι εξαιρετικά ετερογενείς, καθιστώντας έτσι 
δύσκολη την κατανόηση της μοριακής παθογένειας 
της νόσου. Το ΟΣ συνδέεται με την αστάθεια των 
χρωμοσωμάτων, με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία 
των σημείων ελέγχου των κυτταρικών κύκλων και 
των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA. Ο όγκος 
συνδέεται επίσης με πολυάριθμες απώλειες ή πολ-
λαπλασιασμό πολλαπλών χρωμοσωματικών ανευ-
πλοειδών. Λέγεται ότι το χρωμόσωμα 1 είναι αυτό 
με το μεγαλύτερο «κέρδος», ενώ τα χρωμοσώμα-
τα 9, 10, 13 και 17 είναι τα περισσότερο«χαμένα». 
Επιπλέον, οι σημαντικές αλλοιώσεις που παρατη-
ρήθηκαν σε αυτόν τον όγκο είναι οι απαλοιφές των 
τμημάτων των χρωμοσωμάτων 3, 6, 9, 10, 13, 17 
και 18 με ενισχύσεις μερών των χρωμοσωμάτων 1, 
6, 8 και 17. Αυτές οι χρωμοσωμικές αλλαγές λέγε-
ται ότι κωδικοποιούν τους καταστολείς όγκων και 
τα ογκογονίδια (Mοrrοw JJ and Khanna C 2015). 
Το ΟΣ συνδέεται με ορισμένα γενετικά σύνδρο-
μα, τα οποία παρατίθενται στο σχήμα 1 (Calvert 
GT et al 2012). Σε αυτό το σχήμα, παρατηρούνται 
οι διάφορες χρωμοσωμικές θέσεις και μερικά συ-
στατικά της οδού του κυτταρικού κύκλου και οι 
ρυθμιστές στην ανάπτυξη αυτού του όγκου. Έτσι 
οι παράγοντες μεταγραφής όπως ο c-MYC και ο c-
FΟS παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένε-
ση [(Mοrrοw JJ and Khanna C 2015, Gamberi G et 
al 1998). Τα άλλα ογκογονίδια που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη του ΟΣ περιλαμβάνουν τα: CDC5L, 
ΜΑΡΚ7, ΜΕΤ, ΡΙΜ1, ΡΜΡ22, PRIM1, RUNX2 και 
VEGFA (Mutsaers AJ and Walkley CR 2014). 

Εκτός από τις άμεσες γενετικές τροποποιήσεις 
που αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης του ΟΣ, οι 
επιγενετικές αλλαγές έχουν επίσης αποδειχθεί ότι 
παίζουν κάποιον ρόλο. Επιγενετικές τροποποιήσεις 
είναι εκείνες οι μεταβολές στην έκφραση γονιδίων 
ή η φαινοτυπική εκδήλωση που δεν οφείλονται σε 
άμεσες αλλαγές στην αλληλουχία DNA. Αυτά πε-
ριλαμβάνουν διαδικασίες όπως η μεθυλίωση του 
DNA, η τροποποίηση των ιστονών, η αναδιαμόρ-
φωση των νουκλεοσωμάτων και τα διάφορα γε-
γονότα που προκαλούνται από το RNA (Mοrrοw JJ 
and Khanna C 2015, Li B and Ye Z 2014, Cui J et 
al 2011). Η p16 είναι μια πρωτεΐνη καταστο-
λής όγκων που παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση 
του κυτταρικού κύκλου με επιβράδυνση της εξέ-
λιξης των κυττάρων. Στα θηλαστικά, η μεθυλίωση 
της κυτοσίνης μέσα σε ένα γονίδιο μπορεί να αλ-
λάξει την έκφρασή της. Αυτό συμβαίνει συνήθως 
στις νησίδες κυτοσίνης-φωσφορικού-γουανίνης 
(CpG) ή σε θέσεις DNA με ≥ 200 ζεύγη βάσεων 
(basepair-bp), ποσοστό GC> 50% και παρατηρού-
μενη αναμενόμενη αναλογία CpG> 60%. Η μεθυ-
λίωση των νησίδωνCpG σε περιοχές του υποκινητή 
συσχετίζεται συχνά με την αποσιώπηση γονιδίων. 
Η ανώμαλη μεθυλίωση του DNA συμβαίνει στους 
περισσότερους καρκίνους, οδηγώντας σε σίγαση 
αρκετών ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Η υπερ-
μεθυλίωση έχει αναφερθεί για να μειώσει τη γο-
νιδιακή έκφραση στον τόπο p16ΙΝΚ4 (Mοrrοw JJ 
and Khanna C 2015). Η ειδική γιαλυσίνηαπομε-
θυλάση1 (Lysine-specific demethylase 1-LSD1), 
μία απομεθυλάση ιστόνης, έχει δειχθεί ότι υπε-
ρεκφράζεται στο ΟΣ και οι κυτταρικές σειρές που 
υποβάλλονται σε θεραπεία με τον αναστολέα της 
LSD1 παρουσιάζουν μειωμένη κυτταρική ανάπτυ-
ξη (Mοrrοw JJ and Khanna C 2015, Bennani-Baiti 
IM et al 2012). Η απομεθυλίωση των περιοχών 
του υποκινητή του γονιδίου TSSC3, ενός προ-απο-
πτωτικού γονιδίου, οδήγησε σε υπερέκφραση του 
γονιδίου, καταστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη κυτ-
ταρικών σειρών ΟΣ (Li Y et al 2014). Επίσης, σε 
μια έρευνα αναφέρεται, ότι η απομεθυλίωση των 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων στο ΟΣ μπορεί να 
μειώσει τη μεταστατική ικανότητα του όγκου (Mu X 
et al 2014, Zhοu C et al 2016). Προτείνεται επίσης 
ότι ορισμένα micrοRNAs (miRNAs) είναι δείκτες 
πρόγνωσης (Dοng J et al 2016).
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Σχήμα 1. Σύνδρομα προδιαθέσης για ανάπτυξη οστεοσαρκώματος και τα συσχετισμένα γονίδια (το φόντο του σχήματος είναι 
ένας κανονικός-φυσιολογικός καρυότυπος γυναίκας 46, ΧΧ). 17p13.1 (TP53): Σύνδρομο Li-Fraumeni. 13q14.2 (RB1): Ρετι-

νοβλάστωμα; 8q24.3 (REQ4): Σύνδρομο Rοthmund Thοmsοn. 8q24.3 (REQ4): Σύνδρομο Rapadilinο. 8p12 (WRN): Σύνδρομο 
Werner. 15q26.1 (BLM): Σύνδρομο Blοοm. Πολλαπλοί τόποι (RPS19, RPL5, RPL11, RPL35A, RPS24, RPS17, RPS7, RPS10, 

RPS26): Σύνδρομο Diamοnd-Blackfan.

Παράγοντες μεταγραφής στο ΟΣ
Οι παράγοντες μεταγραφής διευκολύνουν τη 

διαδικασία της μεταγραφής πληροφοριών από το 
DNA στο μονόκλωνο RNA με δέσμευση σε αλλη-
λουχίες του υποκινητή πάνω στο γονίδιο. Αυτή η 
διαδικασία παρακολουθείται προσεκτικά στα κύτ-
ταρα. Εντούτοις, ο ρυθμιστικός μηχανισμός διατα-
ράσσεται στα κύτταρα τουΟΣ. Τα πρωτο-ογκογονί-
διαc-FΟS και c-JUNκαι οι πρωτεΐνες τους FΟS και 
JUN αντίστοιχα, τα οποία είναι συστατικά του συ-
μπλέγματος πρωτεΐνης ενεργοποιητή 1 (activatοr 
prοtein 1 cοmplex), απορυθμίζονται (υπερλει-
τουργούν) σημαντικά στο ΟΣ. Αυτό το σύμπλοκο 
πρωτεΐνης είναι ένας παράγοντας μεταγραφής που 
ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, τη 
διαφοροποίηση και τον μεταβολισμό των οστών. 
Το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα έχει επίσης εμπλακεί 
στην τάση αυτών των όγκων προς εισβολή και με-

τάσταση (Wu JX et al 1990, Franchi A et al 1998). 
Ο ενδοπυρηνικός μεταγραφικός παράγοντας MYC, 
ο οποίος προάγει την ανάπτυξη και τον πολλαπλα-
σιασμό των κυττάρων, επίσης υπερεκφράζεται στο 
ΟΣ και σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στη συμ-
βατική χημειοθεραπεία (Gamberi G et al 1998, 
Shimizu et al 2010, Sciοnti I, et al 2008). Αναφέρ-
θηκε πρόσφατα ότι το αντιελμινθικό φάρμακο νι-
κλοσαμίδη έχει αντικαρκινική δράση στους ανθρώ-
πους: αναστέλλει τη μετανάστευση κυττάρων και 
τη σύγκλειση του τραύματος, προκαλεί απόπτωση 
και αναστέλλει την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου 
στα κύτταρα ΟΣ. Η νικλοσαμίδη αναφέρεται ότι 
αναστέλλει σημαντικά-ισχυρά τους μεταγραφικούς 
παράγοντεςE2F1, AP1 και c-MYC και να αναστέλ-
λει ήπια τουςHIF1α, TCF/LEF, CREB, NFκB, SMAD/
TGFβ και RBPJ/NΟTCH[35]. Αυτό υπογραμμίζει 
περαιτέρω το σημαντικό ρόλο των μεταγραφικών 
παραγόντων στην παθογένεση του ΟΣ.
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Αυξητικοί παράγοντες στο ΟΣ

Αυξητικοί παράγοντες όπως ο ινσουλινόμορ-
φος αυξητικός παράγοντας (insulin-like grοwth 
factοr-IGF), ο αυξητικός παράγοντας συνδετικού 
ιστού (cοnnective tissue grοwth factοr-CTGF) 
και ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού 
(transfοrming grοwth factοr-TGF) οδηγούν σε 
επιταχυνόμενο πολλαπλασιασμό κυττάρων. Οι 
υποδοχείς για αυτούς τους αυξητικούς παράγο-
ντες επίσης υπερεκφράζονται και ενεργοποιούνται 
στο ΟΣ. Επιπλέον, τα σήματα που είναι υπεύθυνα 
για τις κατάντη φαινοτυπικές εκδηλώσεις αυτών 
των υποδοχέων θεωρείται ότι ενισχύονται στο ΟΣ 
(Gamberi G et al 1998). 

Η μελέτη του Bianchiκαι των συνεργατών του, 
έδειξε με ανοσοϊστοχημικές μελέτες ότι το ΟΣ εκ-
φράζει αυξητικούς παράγοντες όπως οιNGF, TrKA, 
NT3, TrKC και VEGF στο κυτταρόπλασμα των νε-
οπλασματικών κυττάρων και εκφράζει έντονα το 
NT4 στο διαμέρισμα του πυρήνα (Bianchi E et al 
2013). Τα BDNF και TrKB έδειξαν ισχυρή έκφραση 
κυρίως στην εξωκυτταρική μήτρα. Βρήκαν επίσης 
ότι ο TGFβ εκφράστηκε έντονα στην εξωκυτταρική 
μήτρα και στο αγγειακό ενδοθήλιο, όπου προκά-
λεσε την ανάπτυξη του όγκου μέσω του υποδοχέα 
του ALK5 και την «προς τα κάτω» ενεργοποίηση 
(υπολειτουργία) του μεταγραφικού παράγοντα c-
MYC (Bianchi E et al 2013, Matsuyama S et al 
2003). Τα κύτταρα του ΟΣ λέγεται ότι επάγουν τον 
πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων 
προωθώντας έτσι τη νεοαγγειογένεση (de Nigris 
F et al 2013). Υπάρχει επίσης η πρόταση ότι το γο-
νίδιο HER2 μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
στην παθογένεση του ΟΣ και μπορεί να αποτελέσει 
ένα θεραπευτικό στόχο με βάση την επιτυχία που 
καταγράφεται στον καρκίνο του μαστού (Gill J et 
al 2014). Περαιτέρω, ο IGFBP3 εξασθένησε την 
ενεργοποίηση του αυξητικού παράγοντα TGF-β1 
στοERK1/2 και στο ΑΚΤ γονίδιο σε κύτταρα MG-63 
και ανέστειλε την πρόοδο και τον πολλαπλασιασμό 
του κυτταρικού κύκλου που προκλήθηκε από τον 
TGF-βΙ, με τη μεσολάβηση ενός διασταυρούμενου 
σήματος μεταξύ των οδών σηματοδότησης TGF-β 
και IGFσε κύτταρα MG-63 σε ΟΣ (Ο’Rear L et al 
2005, Schedlich LJ et al 2013). Αυτό υποδηλώνει 
ένα ρόλο για τον IGFBP3 ως πιθανό θεραπευτικό 
στόχο για το ΟΣ.

Ο ρόλος της αυτοφαγίας στο ΟΣ
Η αυτοφαγία είναι η διαδικασία με την οποία 

τα κύτταρα ανακυκλώνουν το κυτταρόπλασμα και 
απομακρύνουν τα περίσσεια ή ελαττωματικά οργα-
νίδια. Αυτή η διαδικασία συνήθως ενεργοποιείται 
σε κατάσταση ανεπαρκούς παροχής θρεπτικών ου-
σιών στο κύτταρο από το εξωκυτταρικό περιβάλ-
λον. Στη διαδικασία της αυτοφαγίας, οι εσωτερικές 
πρωτεΐνες και ορισμένα οργανίδια υποβαθμίζονται 
και επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή νέων 
κυτταρικών στοιχείων. Το συστατικό που πρόκειται 
να υποστεί τη διαδικασία της αυτοφαγίας περι-
κλείεται από μία δομή διπλής μεμβράνης γνωστή 
ως αυτοφαγόσωμα, η οποία θα συγχωνευθεί με 
το λυσσοσώμα για την τελική ενζυματική αποικο-
δόμηση του οργανικού ή κυτταρικού συστατικού 
(Mοnastyrska I and Kliοnsky DJ 2006). Η αυτο-
φαγία μπορεί να είναι τόσο ευεργετική ή επιζήμια 
στην νεοπλασματικό κύτταρο: μπορεί να δρα ως 
καταστολέας του όγκου, με το να εμπλέκεται σε 
τύπου II προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο σε 
καρκινικά κύτταρα και να περιορίσουν το μέγεθος 
του κυττάρου ή μπορεί να αφαιρέσει κατεστραμ-
μένο οργανίδιο από το οποίο που θα μπορούσαν 
να παράγουν ελεύθερες ρίζες με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν οι μεταλλάξεις. Από την άλλη πλευρά, 
μπορεί να επιτρέψει την επιβίωση των καρκινικών 
κυττάρων μέσα στο φτωχό σε θρεπτικά συστατικά 
περιβάλλον ενός όγκου, να προλάβει τον κυτταρι-
κό θάνατο και να προστατεύσει από ορισμένες θε-
ραπείες για τον καρκίνο (Shintani T and Kliοnsky 
DJ 2004). 

Η αυτοφαγία έχει αποδειχθεί ότι παίζει κάποιο 
ρόλο στην έκβαση του ΟΣ. Έχει αποδειχθεί ότι 
προσδίδει αντοχή στην ακτινοβολία στα κύττα-
ρα του ΟΣ λόγω επαγωγής υποξίας (Feng H et al 
2016). Η πρόληψη της αυτοφαγίας έχει αποδει-
χθεί ότι ενισχύει την ευαισθησία των κυτταρικών 
σειρών του ΟΣ στον αγωνιστή του υποδοχέα καν-
ναβινοειδών μέσω της επαγωγής της απόπτωσης 
(Zhang G et al 2016). Έχει επίσης αποδειχθεί ότι 
ενισχύει τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο 
τύπου 2 στο ΟΣ μετά την επαγωγή της από μερι-
κούς παράγοντες (Zhaο J et al 2015, Wang Y and 
Teng JS 2016).

Ένας ρόλος για την Απόπτωση
Η υγιής ιστική ακεραιότητα διατηρείται μέσω 
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της προσεκτικής ισορροπίας μεταξύ της κυτταρικής 
ανάπτυξης και του αντι-πολλαπλασιασμού μέσω 
της απόπτωσης, η οποία είναι μια μορφή προγραμ-
ματισμένου κυτταρικού θανάτου. Επομένως, η πα-
ρεμπόδιση της απόπτωσης και της μη ρυθμιζόμε-
νης αύξησης και η ανάπτυξη του μεσεγχυματικού 
ιστού κατά την ανάπτυξη των οστών σε παιδιά και 
νεαρούς ενήλικες, καθώς και η μεταλλαξιογόνος 
επαγωγή των οστικών ιστών σε μερικούς ενήλικες, 
είναι πιθανώς το κύριο αιτιολογικό υπόβαθρο για 
το ΟΣ. Ένας θεραπευτικός παράγοντας που μπο-
ρεί να προκαλέσει απόπτωση και να εξασθενήσει 
τις δραστηριότητες των σημάτων ανάπτυξης στα 
αναπτυσσόμενα οστά, μπορεί να είναι το κλειδί για 
τη θεραπεία αυτής της νόσου (Zhaο J et al 2015). 
Η αντίσταση του ΟΣ στη συμβατική θεραπεία μπο-
ρεί να αποδοθεί στους αντι-αποπτωτικούς παρά-
γοντες στον όγκο (Wang Y and Teng JS 2016). Σε 
μια άλλη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι η ανασταλτική 
στόχευση του PDCD4 ενός προ-αποπτωτικού κα-
ταστολέα του όγκου μέσω miR-202 «επιμόλυνσης-
προσθήκης» των κυτταρικών σειρών του ΟΣ, προ-
κάλεσε σημαντική αντίσταση στη χημειοθεραπεία, 
ενώ η αναστολή του miR-202 αύξησε την απόπτω-
ση, αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία του φαρμάκου 
(Lin Z et al 2016). Περαιτέρω, είναι σκόπιμο να 
σημειωθεί ότι τόσο οι μιτοχονδριακές όσο και οι μη 
μιτοχονδριακές οδοί αποπτωτικής επαγωγής έχουν 
αποδειχθεί ότι μειώνουν το πολλαπλασιαστικό δυ-
ναμικό των κυτταρικών γραμμών ΟΣ, τόσο στην 
πρωτοπαθή όσο και στη μεταστατική κατάσταση 
(Liang CZ et al 2012, Yu X et al 2015, Huang G et 
al 2014, Wu XY et al 2015). Επομένως, η αποπτω-
τική οδός μπορεί να αποτελέσει το μυστικό για την 
επαρκή καταπολέμηση αυτής της ασθένειας και 
μάλιστα και άλλων τύπων καρκίνου.

Θεραπευτικές προκλήσεις
Ο απώτερος στόχος οποιασδήποτε θεραπευτι-

κής προσπάθειας είναι να επιστρέψει στον ασθενή 
μια όσο το δυνατόν περισσότερο κανονική ζωή. Οι 
ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για τοΟΣ 
χρειάζεται να συμβιβαστούν με τη σημαντική τρο-
ποποίηση της κοινωνικής τους ζωής (Fauske L et al 
2015). Αυτές οι αλλοιώσεις είναι οι συνέπειες των 
διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών για τη νόσο. 
Εκτός από την επιθυμία διατήρησης της ζωής των 
ασθενών, είναι επίσης ανάγκη να αναπτυχθούν θε-
ραπευτικές επιλογές που θα μειώσουν ή θα εξα-

λείψουν το κοινωνικό και ψυχολογικό βάρος που 
επιβάλλει η ασθένεια. Η σημερινή θεραπεία τουΟΣ 
είναι μια επιτυχημένηιστορία που ξεκινά στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970. Πριν από αυτήν τη δεκα-
ετία, ο βασικός θεραπευτικός άξονας τουΟΣ ήταν 
ο ακρωτηριασμός. Ωστόσο, με την ανακάλυψη της 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας εκτός από τη χει-
ρουργική επέμβαση, το αποτέλεσμα του εντοπι-
σμένου όγκου βελτιώθηκε σημαντικά. Το ποσοστό 
επιβίωσης αυξήθηκε από λιγότερο από 20% σε 
πάνω από 70%. Οι ασθενείς ήταν επίσης σε θέση 
να έχουν χειρουργικές επεμβάσεις εξοικονόμησης 
των άκρων τους, σε σύγκριση με τον ακρωτηρια-
σμό του παρελθόντος (Jaffe N 2009, Jaffe N 2014). 

Παρόλα αυτά, η κύρια βάση για τη θλιβερή νο-
σηρότητα και θνησιμότητα του ΟΣ είναι οι μετα-
στάσεις που αναφέρθηκε ότι εμφανίζονται σε πάνω 
από το 80% των ασθενών, παρά τη χημειοθερα-
πεία και τη χειρουργική εκτομή του πρωτοπαθούς 
όγκου. Η κύρια θέση των μεταστατικών αποθέσε-
ων του όγκου είναι οι πνεύμονες. Η μετάσταση των 
όγκων είναι πρωταρχικά υπεύθυνη για τη στασιμό-
τητα στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στόχων 
για το ΟΣ σε διάστημα άνω των 30 ετών (Khanna 
C et al 2014). Ο βασικός άξονας της χημειοθερα-
πευτικής στρατηγικής για τη θεραπεία της νόσου 
ήταν τα διάφορα προεγχειρητικά και μετεγχειρη-
τικά πρωτόκολλα συνδυασμού μεθοτρεξάτης, δο-
ξορουβικίνης, σισπλατίνης, κυκλοφωσφαμίδης και 
ιφοσφαμίδης. Οι πρόοδοι στις χειρουργικές θερα-
πείες επικεντρώθηκαν στην πλήρη απομάκρυνση 
του νεοπλασματικού ιστού τόσο στην πρωτεύουσα 
θέση όσο και στις μεταστατικές θέσεις, διατηρώ-
ντας παράλληλα τον μη εμπλεκόμενο ιστό, κάτι 
που μείωσε την τάση για ακρωτηριασμό (Chen Y 
et al 2016). 

Η ακτινοθεραπεία έχει ελάχιστη επίδραση στην 
έκβαση των ασθενών με ΟΣ, καθώς ο όγκος έχει 
επισημανθεί ως ακτινοανθεκτικός. Ορισμένοι συγ-
γραφείς έχουν αποδώσει υποξικές αλλαγές ως τον 
κύριο λόγο για την αντίσταση του ΟΣ στην ακτι-
νοθεραπεία (Feng H et al 2016). Παρ ‘όλα αυτά, 
ο συνδυασμός ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας 
έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα σε μερικούς ασθενείς (Luetke A et al 
2014). 

Η κύρια επιδίωξη ενός νέου θεραπευτικού στό-
χου είναι η ανάπτυξη ενός «μαγικού μορίου» που 
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να μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη των καρκι-
νικών κυττάρων τόσο στην πρωτεύουσα θέση όσο 
και στην απομακρυσμένη μεταστατική περιοχή. Το 
ιδανικό μόριο πρέπει να είναι σε θέση να εξοντώ-
σει το νεοπλασματικό κύτταρο χωρίς παράπλευρες 
βλάβες στον παρακείμενο φυσιολογικό μη επιδε-
κτικό ιστό. Έχουν γίνει πολυάριθμες προσπάθειες 
για τον προσδιορισμό αυτού του νέου θεραπευ-
τικού στόχου. Παρ ‘όλα αυτά, η έλλειψη πλήρους 
διασαφήνισης των ακριβών παθογενετικών οδών 
στην αιτιολογία της νόσου παραμένει ο «αχίλλειος 
τένοντας»στον προσδιορισμό των δραστικών θε-
ραπευτικών στόχων.

IGFBP3: Ένας αντιπολλαπλασιαστικός 
παράγοντας

Το IGFBP3 είναι ένα μέλος μιας οικογένειας 
πρωτεϊνών έξι μελών (IGFBP1 έως IGFBP6) με 
πολυλειτουργικές ικανότητες. Έχουν εξαιρετικά 
διατηρημένες δομές και δεσμεύουν τους παράγο-
ντες IGF1 και IGF2 με υψηλή συγγένεια. Το γο-
νίδιο IGFBP3 κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη στο 
ανθρώπινο χρωμόσωμα 7, έχει τέσσερα εξώνια 
κωδικοποίησης πρωτεΐνης, με ένα πέμπτο εξώνιο 
στην 3’αμετάφραστη περιοχή (Cubbage ML et al 
1990). Ο IGFBP3 παράγοντας είναι ο πλέον άφθο-
νος από τους IGFBPs παράγοντες και είναι κυρίως 
γνωστός για τη μεταφορά και τη σταθεροποίηση 
του IGF στην κυκλοφορία. Οι IGFBP παράγοντες 
επίσης ελέγχουν τις κυτταρικές δραστηριότητες 
του IGF, ρυθμίζοντας έτσι τη μιτογόνο δράση του 
IGF στο εξωκυτταρικό περιβάλλον. Ο IGFBP3 εί-
ναι επίσης γνωστός ότι ασκεί κυτταρικές λειτουρ-
γίες ανεξάρτητες από τις οδούς IGF (Baxter RC 
2001). Αρκετές μελέτες έχουν διευκρινίσει το ρόλο 
των ανεξάρτητων από IGF δράσεων του IGFBP3 
(αντιπολλαπλασιαστικές και προ-αποπτωτικές ιδι-
ότητες) σε πολλές ανθρώπινες ασθένειες όπως ο 
καρκίνος και ο διαβήτης. Ορισμένες από τις μελέ-
τες κατέδειξαν την αλληλεπίδραση του IGFBP3 με 
κάποιες πρωτεϊνικές οδούς που εμπλέκονται στον 
έλεγχο του κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση. 

Η οδός IGFBP έχει αποδειχθεί ότι προάγει τον 
πολλαπλασιασμό και την επιβίωση τουΟΣ και άλ-
λων όγκων, όπως ο καρκίνος του μαστού και του 
προστάτη (Bhattacharyya N et al 2006, Leibοwitz 
BJ et al 2013). Η αυξημένη έκφραση του IGFBP3 
έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει σημαντικά στην 

εξαρτώμενη από την πρωτεΐνη p53 απόπτωση 
(Rajah R et al 1997). Η πρωτεΐνη p53 ενεργοποι-
εί τις αντιπολλαπλασιαστικές δραστικότητες του 
IGFBP3 σε απόκριση ερεθισμάτων βλάβης του 
DΝΑ, όπως πχ από ιονίζουσα ακτινοβολία. Έχει επί-
σης αποδειχθεί ότι ο IGFBP3 διαμεσολαβεί αντι-
πολλαπλασιαστικές δράσεις ανεξάρτητα από την 
p53. Η β-ιμπορτίνη (β Impοrtin) έχει αναφερθεί ότι 
είναι απαραίτητη για την πυρηνική μεταφορά του 
IGFBP3 (Schedlich LJ et al 2000). Παρ ‘όλα αυτά, 
η πλασματική μεμβράνη υποπτεύεται ότι αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στη μεταφορά της από το εξω-
κυτταρικό διαμέρισμα. Ένας πυρηνικός υποδοχέ-
ας ρητινοειδούς Χ έχει δειχθεί ότι είναι αναγκαίος 
για την απόπτωση που επάγεται από τον IGFBP3 
και οι συνδέτες RXR συντελούν επικουρικά με τον 
IGFBP3 στην πρόκληση της απόπτωσης (Baxter RC 
2015). 

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν 
ειδικοί υποδοχείς στην κυτταρική επιφάνεια-μεμ-
βράνη για τονIGFBP3 (Οh Y et al 1993). Παρ ‘όλα 
αυτά, ο μόνος υποδοχέας που έχει επιδείξει δρα-
στικότητα συνδέτη-υποδοχέα με τονIGFBP είναι ο 
υποδοχέας ΤGFβ τύπου 2 με επακόλουθη οδό με-
ταγωγής σήματος μέσωτων πρωτεϊνών SMAD.

IGFBP3 και οστό
Ο IGF αυξάνει τον σχηματισμό οστού ρυθμίζο-

ντας τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και 
την απόπτωση των οστεοβλαστών με δέσμευση 
του υποδοχέα IGF τύπου Ι. Οι IGFBP ρυθμίζουν 
τους IGF παρεμποδίζοντας τη δέσμευσή τους στον 
υποδοχέα και ελέγχοντας την ποσότητα τουIGF 
στην κυκλοφορία που είναι διαθέσιμη στους το-
πικούς ιστούς (Gοvοni KE et al 2005). Ο IGFBP3 
εκφράζεται στους ανθρώπινους οστεοβλάστες. 
Υπάρχει αναστολή της δράσης του υποδοχέα IGF 
τύπου Ι και απορρόφηση οστού, η οποία μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα της αναστολής του υποδοχέα 
IGF τύπου Ι εξαιτίας της υπερβολικής σύνδεσης-
δέσμευσης με την περίσσεια του IGFBP3 (Silha JV 
et al 2003). 

Το έργο των Ressler και των συνεργατών του, 
αποκάλυψε τον εντοπισμό του IGFBP3 στο κυτ-
ταρόπλασμα των κυττάρων του ΟΣ σε σύγκριση 
με τον πυρηνικό του εντοπισμό στα κύτταρα υγι-
ούς οστού (Ressler S et al 2009). Επιπλέον, οι 
Micutcοva και συν., με οπτική παρατήρηση, χρησι-
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μοποιώντας αμφότερα ομογενοποιημένη και ηλε-
κτρονική μικροσκοπία, σημείωσε τη συσσώρευση 
κυττάρων IGFBP3 στο κυτταρόπλασμα, με λίγα 
κυστίδια εντός του πυρήνα, παρά την επιβεβαίω-
ση της επιτυχούς απελευθέρωσης των κυστιδίων 
στο νουκλεοπλάσμα (Micutkοva L et al 2012). Πα-
ρατήρησαν ότι παρόλο που υπήρξε μεταφορά της 
πρωτεΐνης στον πυρήνα, φάνηκε να αποικοδομεί-
ται ταχέως στον πυρήνα, υποδηλώνοντας έτσι την 
ύπαρξη πρωτεόλυσης εξαρτώμενη από την ουβι-
κουιτίνη/πρωτεάσωμα (Micutkοva L et al 2012). 
Σε μια άλλη μελέτη, αποδείχτηκε ότι η εξαρτώμε-
νη από ουβικουιτίνης/πρωτεάσωμα πρωτεόλυση, 
ρυθμίζει άμεσα τον πυρηνικό IGFBP3. Παρατηρή-
θηκε ότι η αποικοδόμηση του IGFBP3 εξαρτάται 
από μια ενεργή ουβικουιτίνη-Ε1 λιγάση. Αναφέ-
ρεται, ότι ο συγκεκριμένος αναστολέας 26Sτου 
πρωτεασώματος, σταθεροποίησε αποτελεσματικά 
τον πυρηνικό IGFBP3 και ο χρόνος ημιζωής του 
πυρηνικού IGFBP3 μειώθηκε απότομα σε σχέση με 
το κυτοπλασμικό IGFBP3. Παρατηρήθηκε περαι-
τέρω ότι η πυρηνική IGFBP3 διατηρήθηκε μέσω 
μετάλλαξης δύο CΟΟH-τελικών υπολειμμάτων 
λυσίνης. Συνεπώς, προτάθηκε ότι εάν ο IGFBP3 
εκφράζεται στον πυρήνα, θα εμφανιστεί αποπτω-
τικός κυτταρικός θάνατος (Santer FR et al 2006). 
Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ένα ελάττωμα σε μία 
από τις πυρηνικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες IGFBP3 εντός του πυρήνα. Μια 
μελέτη για την αιτία αύξησης της πρωτεΐνης που 
εξαρτάται από την ουβικουιτίνη/πρωτεάσωμα στο 
ΟΣ σε σύγκριση με τα φυσιολογικά οστεοκύτταρα 
θα είναι απαραίτητη για να διαλευκάνουν την αι-
τία της ραγδαίας αποικοδόμησης του IGFBP3 στον 
πυρήνα. Ο εξωγενής IGFBP3 έχει παρατηρηθεί ότι 
αναστέλλει την ανάπτυξη κυττάρων σαρκώματος 
Ewing σημαντικά τόσο σε μονοστρωματικές συν-
θήκες όσο και σε συνθήκες ανεξάρτητες από αγκυ-

ροβόληση· μειώνει την κυτταρική κινητικότητα και 
αναστέλλει το μεταστατικό δυναμικό των κυττά-
ρων του οστεσαρκώματος μέσω μιας εξαρτώμενης 
από IGF οδού (Benini S et al 2006). Αυτό υποδη-
λώνει ότι ο ενδοπυρηνικός IGFBP3 μπορεί να είναι 
ένας ενεργός θεραπευτικός στόχος που λείπει από 
τη σημερινή θεραπεία του ΟΣ.

Συμπεράσματα
Στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει 
παρατηρηθεί μια καταθλιπτική στασιμότητα στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης τουοστεοσαρκώματος-
ΟΣ. Αυτός είναι ένας κακοήθης όγκος του οστού 
με κακή έκβαση, ειδικά μετά την εμφάνιση 
μετάστασης. Η ποικίλη μορφολογική παρουσίαση 
της νόσου δίνει την εντύπωση διαφορετικών 
οντοτήτων με κοινή ονοματολογία. Η παθογενετική 
οδός σχετίζεται με ανωμαλίες στον έλεγχο των 
κυττάρων, μαζί με άλλες γενετικές και επιγενετικές 
ανωμαλίες. Ορισμένες μοριακές ανωμαλίες 
σχετίζονται επίσης με τη νόσο. Όλοι οι μηχανισμοί 
έχουν έναν κοινό παρονομαστή ενθάρρυνσης του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και αναστολής 
του κυτταρικού θανάτου. Ο IGFBP3, ο οποίος 
σχετίζεται με αυξημένη απόπτωση, παρατηρείται 
ότι λείπει στον πυρήνα των κακοηθών κυττάρων 
ενώ υπάρχει στα υγιή κύτταρα. Έτσι, αυτό το μόριο 
μπορεί να είναι ένας πραγματικός θεραπευτικός 
στόχος στη θεραπεία αυτής της νόσου-οντότητας. 
Η έλλειψη γνώσης της παθογένειας της νόσου 
είναι ο κύριος λόγος για τη στασιμότητα στις 
θεραπευτικές προσπάθειες. Οι λίγες διαθέσιμες 
περιπτώσεις για μελέτη μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στην περαιτέρω γνώση της νόσου. 
Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες συνεργατικές 
προσπάθειες για να εξεταστεί λεπτομερέστερα 
αυτή η νόσος.
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