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Ερευνητές της Σχολής Ιατρικής του αμερικανικού 
πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, υπό τον καθηγητή 
Γιάννη Λάμπρη, ανακάλυψαν ότι ορισμένες 
πρωτεΐνες του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί, 
αντί να καταπολεμήσουν, να βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη των καρκινικών όγκων.  
 
Οι ερευνητές, όπως αναφέρουν σε εργασία τους στο 
περιοδικό "Nature Immunology", διαπίστωσαν ότι η 
πρωτεϊνη C5a, που παράγεται στη διάρκεια της 
αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος σε 
έναν όγκο, βοηθά τους όγκους να δημιουργούν 

μοριακές "ασπίδες" κατά της επίθεσης των 
κυττάρων Τ του ανοσοποιητικού.  
Κανονικά, η πρωτεϊνη C5a είναι μέρος των αμυντικών μηχανισμών του ανθρώπου κατά 
των παθογόνων οργανισμών. Πολλές θεραπείες του καρκίνου στοχεύουν ακριβώς στο να 
ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και τις πρωτεϊνες του για να καταπολεμήσουν τον 
όγκο.  
 
Όμως, αντίθετα με ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα, όπως δήλωσε ο κ.Λάμπρης, υπό 
ορισμένες συνθήκες, που εξαρτώνται από το συγκεκριμένο καρκινικό όγκο και το 
περιβάλλον όπου αναπτύσσεται, μπορεί το ανοσοποιητικό σύστημα να τον βοηθήσει να 
μεγαλώσει.  
 
Οι ερευνητές επίσης διαπίστωσαν ότι μπλοκάροντας τον υποδοχέα της πρωτεϊνης C5a 
στις επιφάνειες των κυττάρων, επιβραδύνουν την ανάπτυξη του καρκινικού όγκου με 
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τον ίδιο ρυθμό που επιτυγχάνεται μέσω του φαρμάκου χημειοθεραπείας Paclitaxel. Η 
ανακάλυψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε νέα φάρμακα κατά του καρκίνου, με πολύ 
λιγότερες παρενέργειες από ό,τι η χημειοθεραπεία.  
 
Ο δρ Λάμπρης δήλωσε ότι η ιατρική έρευνα προσανατολίζεται στην υιοθέτηση 
ανοσοποιητικών θεραπειών και εμβολίων κατά του καρκίνου, που όμως συχνά 
αποτυγχάνουν. Η νέα έρευνα προτείνει ένα διαφορετικό πιθανό μηχανισμό υπερπήδησης 
αυτού του προβλήματος. Η ομάδα του δρος Λάμπρη εργάζεται ήδη σε νέες μελέτες για 
την πρακτική εφαρμογή της ανακάλυψης. 
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

         

Set as 
favorite 

Trackback(0)
TrackBack URI for this entry 

Comments (0)
Subscribe to this comment's feed 

Show/Hide comments
 
Write comment

Show/Hide comment form

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an 
account yet.
 

Newer news items:

●     15/10/2008 00:11 - Η μόδα πολεμά τον καρκίνο του στήθους

●     14/10/2008 15:01 - Παράγοντες κινδύνου για κάταγμα
●     14/10/2008 15:01 - Θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
●     14/10/2008 15:01 - Χιλιάδες κατάγματα κάθε χρόνο λόγω οστεοπόρωσης

●     10/10/2008 12:31 - Η μουσική αυξάνει τη φυσική αντοχή

Older news items:

●     09/10/2008 23:49 - Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
●     09/10/2008 11:23 - Αυστραλία: 29 γυναίκες τεκνοποίησαν με το σπέρμα ενός άνδρα

●     09/10/2008 00:00 - Προτιμά τις γυναίκες η αρθρίτιδα
●     08/10/2008 18:09 - Νέα στοιχεία για το μεταβολικό σύνδρομο
●     08/10/2008 18:07 - DNA με πατρώνυμο

< October 2008 >

Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

http://news.ert.gr/en/health/news/11384-nea-eyrimata-gia-tin-anaptyksi-tou-karkinou.htm (2 of 3) [10/30/2008 3:04:31 PM]

http://reddit.com/
http://del.icio.us/
http://www.joomlavote.com/
http://www.google.com/bookmarks/
https://favorites.live.com/
https://www.facebook.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://myweb2.search.yahoo.com/
http://joomladigger.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://news.ert.gr/component/jomcomment/trackback/11384/com_content.html?lang=en
http://news.ert.gr/component/jomcomment/trackback/11384/com_content.html?lang=en
http://news.ert.gr/component/jomcomment/feed/11384/com_content.html?lang=en
http://news.ert.gr/component/jomcomment/feed/11384/com_content.html?lang=en
http://news.ert.gr/en/health/news/11153-i-moda-polema-ton-karkino-tou-stithous.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11197-paragontes-kindynou-gia-katagma.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11198-therapeytiki-antimetopisi-tis-osteoporosis.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11196-xiliades-katagmata-kathe-xrono-logo-osteoporosis.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11382-i-mousiki-ayksanei-ti-fysiki-antoxi.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11403-pagkosmia-imera-psyxikis-ygeias.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11452-aystralia-29-gynaikes-teknopoiisan-me-to-sperma-enos-andra.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11465-protima-tis-gynaikes-i-arthritida.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11481-nea-stoixeia-gia-to-metaboliko-syndromo.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11482-dna-me-patronymo.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11384-nea-eyrimata-gia-tin-anaptyksi-tou-karkinou.htm?option=com_content&catid=38&id=11384&lang=en&view=article&Itemid=59&month=9&year=2008
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-26.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11384-nea-eyrimata-gia-tin-anaptyksi-tou-karkinou.htm?option=com_content&catid=38&id=11384&lang=en&view=article&Itemid=59&month=11&year=2008
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-27.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-2.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-3.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-4.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-5.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-6.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-7.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-8.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-9.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-10.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-11.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-12.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-13.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-14.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-15.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-16.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-17.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-18.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-19.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-20.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-21.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-22.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-23.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-24.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-25.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-1758.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-23549.htm
http://news.ert.gr/en/blog-calendar-33242.htm


Νέα ευρήματα για την ανάπτυξη του καρκίνου - ΕΡΤonline Ειδήσεις

<< Previous pageNext page >>

Last Updated ( Friday, 10 October 2008 12:28 ) 

  

Greece 

Απαγωγή μάνας με το 
βρέφος της στη Λάρισα 
Τη μάνα μαζί με το μόλις 
τριών μηνών αγοράκι της, 
με σκοπό να το πουλήσουν 

σε άτεκνο ζευγάρι, 
απήγαγαν 14...

World 

Koνγκό: λεηλασία 
νοσοκομείων και 

εκτοπίσεις πληθυσμών  
Διαστάσεις ανθρωπιστικής 
κρίσης τείνει να πάρει η 
έκρυθμη κατάσταση που 
επικρατεί στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του...

Economy 

BIAMYΛ: στοιχεία από 
το Υπ. Απασχόλησης  
Στο θέμα της ΒΙΑΜΥΛ 
αναφέρεται ανακοίνωση 

της υφυπουργού 
Απασχόλησης Σοφίας 
Καλαντζάκου, η οποία 

αναφέρει...

Culture 

Προβολή του έργου του 
Καζαντζάκη και στο 

Ιράκ  
Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων 

Νίκου Καζαντζάκη 
καλωσόρισε στους κόλπους 
της άλλο ένα νέο μέλος, 
αυτή τη φορά από...

Health 

Σωτήρια τα 
βλαστοκύτταρα 
Ένας στους τρείς 

ασθενείς , που χρειάζεται 
να υποβληθεί σε αλλογενή 

Μεταμόσχευση 
Αιμοποιητικών Κυττάρων 

για...

Peculiar 

Τρελός ...δικαστής τον 
βάφτισε  

Δικαστήριο της Ρώμης 
απαγόρευσε σε ένα ζευγάρι 
από τη Γένοβα να βαφτίσει 
το γιο του "Παρασκευά", 

μετέδωσε το...

Technology 

Εικονική παγκόσμια 
βιβλιοθήκη 

Τα υφιστάμενα δίκτυα 
συλλογής, αποθήκευσης 
και διανομής σε πολλούς 
επιστημονικούς τομείς 

κρίνονται...

Life Trends 

Δύσκολοι καιροί για 
πρίγκιπες 

Ο Σκοτ Ντέιβιντ, 
χρηματιστής και ιδιοκτήτης 
Μπέντλεϊ, λέει ότι ακόμη 
και οι άνθρωποι του Σίτι 

του Λονδίνου...

 

The copyright for these pages belongs to ERT SA and reproduction of part or all of the contents 
in any form is prohibited without written permission from ERT's Multimedia Department 

For more information contact webmaster@ertonline.gr

 
 

http://news.ert.gr/en/health/news/11384-nea-eyrimata-gia-tin-anaptyksi-tou-karkinou.htm (3 of 3) [10/30/2008 3:04:31 PM]

http://news.ert.gr/en/health/news/11115-anthygieina-trefontai-oi-ellines.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/11501-xondroi-kai-ousies-gia-tin-epoulosi-ton-oston.htm
http://news.ert.gr/en/greece/index.php
http://news.ert.gr/en/greece/society/14886-apagogi-manas-me-to-brefos-tis-sti-larisa.htm
http://news.ert.gr/en/greece/society/14886-apagogi-manas-me-to-brefos-tis-sti-larisa.htm
http://news.ert.gr/en/world/index.php
http://news.ert.gr/en/world/news/14887-kongko-leilasia-nosokomeion-kai-ektopiseis-plithysmon.htm
http://news.ert.gr/en/world/news/14887-kongko-leilasia-nosokomeion-kai-ektopiseis-plithysmon.htm
http://news.ert.gr/en/world/news/14887-kongko-leilasia-nosokomeion-kai-ektopiseis-plithysmon.htm
http://news.ert.gr/en/economy/index.php
http://news.ert.gr/en/economy/news/14889-biamyl-stoixeia-apo-to-yp.-apasxolisis.htm
http://news.ert.gr/en/economy/news/14889-biamyl-stoixeia-apo-to-yp.-apasxolisis.htm
http://news.ert.gr/en/culture/index.php
http://news.ert.gr/en/culture/news/14866-proboli-tou-ergou-tou-kazantzaki-kai-sto-irak.htm
http://news.ert.gr/en/culture/news/14866-proboli-tou-ergou-tou-kazantzaki-kai-sto-irak.htm
http://news.ert.gr/en/culture/news/14866-proboli-tou-ergou-tou-kazantzaki-kai-sto-irak.htm
http://news.ert.gr/en/health/index.php
http://news.ert.gr/en/health/news/14867-sotiria-ta-blastokyttara.htm
http://news.ert.gr/en/health/news/14867-sotiria-ta-blastokyttara.htm
http://news.ert.gr/en/peculiar/index.php
http://news.ert.gr/en/peculiar/news/14705-trelos-.dikastis-ton-baftise.htm
http://news.ert.gr/en/peculiar/news/14705-trelos-.dikastis-ton-baftise.htm
http://news.ert.gr/en/technology/index.php
http://news.ert.gr/en/technology/news/14745-eikoniki-pagkosmia-bibliothiki.htm
http://news.ert.gr/en/technology/news/14745-eikoniki-pagkosmia-bibliothiki.htm
http://news.ert.gr/en/life-trends/index.php
http://news.ert.gr/en/life-trends/news/14859-dyskoloi-kairoi-gia-prigkipes.htm
http://news.ert.gr/en/life-trends/news/14859-dyskoloi-kairoi-gia-prigkipes.htm
mailto:webmaster@ertonline.gr
http://www.ertonline.gr/

	news.ert.gr
	Νέα ευρήματα για την ανάπτυξη του καρκίνου - ΕΡΤonline Ειδήσεις


	AGAJJLICANNEEHPPAPKECIMBKNGLEHDK: 
	form1: 
	x: 
	f1: Search...
	f2: any
	f3: 
	f4: newest
	f5: search
	f6: 99999999
	f7: com_search


	form2: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: com_user
	f7: login
	f8: L2VuL2hvbWUuaHRt
	f9: 1

	f4: Login
	f5: 




