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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.
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