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Περίληψη:
Eισαγωγή: Οι μεταλλάξεις του KRAS στην παθογέννεση του
κολοορθικού καρκίνου έχουν πρόσφατα ερευνηθεί παγκοσμίως και αποτελoύν φαινόμενο διαφόρων περιβαλοντικών παραγόντων(διατροφικοί, χημικοί,φυσικοί κ.τ.λ).
Σκοπός: Σύγκριση της συχνότητας των μεταλλάξεων του
KRAS σε αριθμό ασθενών μόνιμων κατοίκων σε σχέση με τα
αναφερόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία .
Μέθοδος: Έγινε έλεγχος των μεταλλάξεων του KRAS σε 41
δείγματα ασθενών με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο, καθώς επίσης και συσχέτιση των μεταλλάξεων με την εντόπιση της πρωτοπαθούς εστίας του εντέρου.
Αποτελέσματα: H συχνότητα των KRAS μεταλλάξεων ανευρέθει σε ποσοστό 49% (20 από τους 41 ασθενείς εμφανίζουν μετάλλαξη στο εξώνιο 2 η 3 του KRAS). Σε σύγκριση
με τα αναφερόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία , αλλά και με
ποσοστά επιδημιολογικών δεδομένων άλλων περιοχών της
Μεσογείου το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο.
Το δείγμα των ασθενών αναμένεται να εμπλουτίζεται συνεχώς με την καταγραφή όλων των εμφανιζόμενων νέων περιστατικών. Σκοπός η χαρτογράφηση των μεταλλάξεων και
της συχνοτητά τους, σε όλα τα διαμερίσματα του νομού .

Λέξεις Κλειδιά:
Συχνότητα KRAS, Επιδερμικός υποδοχέας
αυξητικού παράγοντα, Μεταστατικός καρκίνος του παχέος εντέρου, έλεγχος κατάστασης KRAS, Βιοδείκτες, Μόνιμοι κάτοικοι .

Συμπέρασμα: Το υψηλό ποσοστό των KRAS μεταλλάξεων
στο συγκεκριμένο δείγμα ασθενών κατοίκων του νομού
Κερκύρας αναμένεται να επιβεβαιωθεί με νεότερα δεδομένα.
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Εισαγωγή
Το KRAS
Η GΤΡάση KRAS επίσης γνωστό ως V- Ki- RAS2 Kirsten
ομόλογο ογκογονίδιο του ιού του σαρκώματος αρουραίου ή KRAS, είναι μία πρωτεΐνη που στον άνθρωπο κωδικοποιείται από το γονίδιο KRAS1,2. Η πρωτεΐνης του φυσιολογικού γονιδίου KRAS εκτελεί μία ουσιώδη λειτουργία
στην κανονική σηματοδότηση των ιστών και η μετάλλαξη του γονιδίου KRAS αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την
ανάπτυξη πολλών καρκίνων3. Όπως και, άλλα μέλη της
οικογένειας Ras ( H-Ras , Ν- Ras ), η πρωτεΐνη KRAS είναι
μια GΤΡάση και είναι έναs πρώιμος παράγοντας σε πολλά μονοπάτια μεταγωγής σήματος. Το KRAS είναι συνήθως δεμένο με κυτταρικές μεμβράνες, λόγω της παρουσίας μίας ομάδας ισοπροπενυλ επί C - άκρο του.

Εικόνα 1.
Το KRAS δεσμεύεται με GTP και διασπά το τερματικόφωσφορικό του νουκλεοτιδίου μετατρέποντάςGDP.

Λειτουργία
Το KRAS ενεργεί ως μοριακός διακόπτης on / off. Μόλις ενεργοποιηθεί , στρατολογεί και ενεργοποιεί πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη διάδοση του αυξητικού παράγοντα και του σήματος πολλών « υποδοχέων »,
όπως c- Raf και ΡΙ 3 - κινάση .Το KRAS δεσμεύεται με GTP
στην ενεργή κατάσταση και διαθέτει μία ενδογενή ενζυμική δραστικότητα που διασπά το τερματικό φωσφορικό
του νουκλεοτιδίου, μετατρέποντάς το σε GDP [είκονα 1].
Με την μετατροπή του GTP σε GDP το KRAS είναι απενεργοποιημένο . Ο ρυθμός μετατροπής είναι συνήθως
αργός, αλλά μπορεί να επιταχυνθεί δραματικά με μία
βοηθητική πρωτεΐνη της τάξης της GΤΡάσης, πρωτεΐνη
ενεργοποίησης
( GAP ), για παράδειγμα RasGAP4. Με τη σειρά του το
KRAS μπορεί να συνδεθεί με τις πρωτεΐνες της τάξης του
νουκλεοτιδίου της γουανίνης Exchange Factor ( GEF ), για
παράδειγμα SOS1, η οποία αναγκάζει την απελευθέρωση
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του δεσμευμένου νουκλεοτιδίου. Στη συνέχεια, το k-ras
δεσμεύει GTP από το κυτταρόπλασμα και το GEF απελευθερώνεται από ras-GTP.
Άλλα μέλη της οικογένειας Ras περιλαμβάνουν: HRAS
και NRAS. Αυτές οι πρωτεΐνες ρυθμίζονται κατά τον ίδιο
τρόπο και φαίνεται να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη θέση δράσης τους εντός του κυττάρου.
Κλινική σημασία
Στο KRAS μία απλή αντικατάσταση αμινοξέος, και
συγκεκριμένα μία απλή υποκατάσταση νουκλεοτιδίου,
είναι υπεύθυνη για μια μετάλλαξη ενεργοποίησης. Η
πρωτεΐνη μετασχηματισμού, που ακολουθεί, εμπλέκεται σε διάφορες κακοήθειες, συμπεριλαμβανομένου του
αδενοκαρκινώματος πνεύμονα, βλεννώδες αδένωμα,
πορογενές καρκίνωμα του παγκρέατος και ορθοκολικό
καρκίνωμα5.
Οι σωματικές μεταλλάξεις KRAS έχουν βρεθεί σε υψηλά ποσοστά σε λευχαιμίες , καρκίνο του παχέος εντέρου6,
παγκρεατικό καρκίνο7 και τον καρκίνο του πνεύμονα 8.
Στον καρκίνο του παχέος εντέρου
KRAS μεταλλάξεις ανιχνεύονται περίπου στο 35-40 %
του συνόλου των ορθοκολικού καρκινώματος πρώιμου
σταδίου ( CRC )9, αλλά και μεταστατικού,10 γεγονός που
υποδηλώνει ότι η KRAS πρωτεΐνες είναι σημαντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη των όγκων. Περισσότερες από
54 μεταλλάξεις του KRAS επηρεάζουν τα κωδικόνια 12
και 13 ( 80 % και 20 % , αντιστοίχως)11, και η G12D είναι η
πιο κοινή αλλαγή αμινοξέος που προκύπτει από τέτοιες
μεταλλάξεις10. Σε αντίθεση, πολύ χαμηλότερα ποσοστά
μετάλλαξης έχουν βρεθεί σε Ν -ras (1-3 % των δειγμάτων
που αναλύθηκαν CRC )12, ενώ μη ενεργοποιητικές μεταλλάξεις έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής για H-ras σε CRC13.
Η ανίχνευση των μεταλλαγμένων KRAS σε αμφότερα
πρώιμα και όψιμα στάδια CRC υποδηλώνει ότι, όπως
στον καρκίνο του παγκρέατος , KRAS μεταλλάξεις μπορεί
να είναι πρώιμα γεγονότα στην ανάπτυξη του όγκου14,15.
Αν και ακόμα αμφιλεγόμενη, έχει προταθεί από την άποψη αυτή ότι, σε μερικά CRCs, οι KRAS μεταλλάξεις μπορεί
να συμβούν ως πρώιμα γεγονότα στο σχηματισμό ανώμαλων κρυπτικών εστιών που θα μπορούσε αργότερα να
εξελιχθούν σε υπερπλαστικούς πολύποδες και τελικά σε
CRC16. Ωστόσο ,σε αντίθεση με παγκρεατικά καρκινώματα, όπου KRAS μεταλλάξεις είναι διαδεδομένες, πολλές
άλλες γενετικές αλλοιώσεις, εκτός από KRAS μεταλλάξεις, μπορεί να συμβούν στον CRC, το οποίο θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για την έναρξη και την εξέλιξη του
όγκου σε αυτή την περίπτωση17.
Αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν καταγράψει συσχέτιση μεταξύ μεταλλάξεων του KRAS και κακή πρόγνωση των επιθετικών καρκινωμάτων του παχέος εντέρου18.
Άλλες μελέτες επίσης αναφέρουν ότι το ποσοστό για
μετάλλαξη του KRAS ενισχύεται σε ασθενείς με πνευμονικές μεταστάσεις 19 και ότι η παρουσία των μεταλλάξεων
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του KRAS σε ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο με μετάσταση στο ήπαρ είναι προβλεπτική κακής πρόγνωσης 20.
Ανάλυση της κατάστασης μεταλλάξεων των γονιδίων ras έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ σημαντική για την
επιλογή των θεραπευτικών προσεγγίσεων σε CRC. ΄Έτσι,
για τους όγκους με υψηλά επίπεδα έκφρασης του EGFR
και WT KRAS, σημαντικό κλινικό όφελος προέρχεται
(35% συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης) από τη θεραπεία
με ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του EGFR
(cetuximab, panitumumab), ενώ μηδενικό όφελος παρατηρείται σε ασθενείς που φέρουν μεταλλαγμένο KRAS 21.
Επιπλέον, στο ελεύθερο νόσου διάστημα ή στη συνολική
επιβίωση δείχνει καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς
WT KRAS σε σχέση με εκείνους που φέρουν ογκογόνες
μεταλλάξεις. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά είναι
ελπιδοφόρα για τους ασθενείς με WT KRAS, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι φτωχά22,23.
Μεταλλαξιογόνα του KRAS
Οι μεταλλάξεις του KRAS απαντώνται συχνά και πιθανά ανάλογα με την έκθεση σε τοπικά ή επαγγελματικά
καρκινογόνα.
Η αλκυλγουανίνη, Ν1-αλκυλαδενίνη, και παράγωγα
αθενοκυκλικών ενώσεων (εποξείδια και εποξειδικά χημικά), με ταυτόχρονες μεταλλάξεις του KRAS και ρ53, έχουν
ανιχνευθεί σε ζώα ή / και εργαζόμενους, που εκτίθενται
σε αρκετές από αυτές τις χημικές ουσίες. Η ταξινόμηση
αυτών στις χημικές καρκινογόνες ουσίες από το IARC και
NTP έγιναν με βάση ζωϊκά και ανθρώπινα στοιχεία και τα
αποτελέσματα των μηχανιστικών μελετών. Μείωση της
επαγγελματικής και περιβαλλοντικής έκθεσης σε αυτές
τις χημικές ουσίες σίγουρα μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στον άνθρωπο32.
Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πολλαπλές κατηγορίες καρκινογόνων ουσιών,στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα βενζο(α)πυρένια, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες και οι νιτροζαμίνες. Οι περισσότερες
από αυτές τις ενώσεις ασκούν γονιδιοτοξικές επιδράσεις
με σχηματισμό προϊόντων προσθήκης DNA και την παραγωγή δραστικών ελευθέρων ριζών οξυγόνου, προκαλώντας μεταλλάξεις σε ζωτικής σημασίας γονίδια, όπως
KRAS και ρ53 25.
Η νιτροζαμίνη 4 - (μεθυλονιτροσαμίνη ) -1- (3-πυριδυλ)-1-βουτανόνη (ΝΝΚ), ένα σημαντικό καρκινογόνο,
βρέθηκε στα προϊόντα καπνού, και προκαλεί μεταλλάξεις γονιδίου στο KRAS, σε καρκίνο του πνεύμονα27.
Η έκθεση σε μονού τοιχώματος νανοσωλήνες άνθρακα
(SWCNT) και νανοΐνες άνθρακα (CNF), και όχι έκθεση
σε αμίαντο, αύξησε την συχνότητα εμφάνισης της K-ras
ογκογονίδιο μετάλλαξης στον πνεύμονα26. Καπνός του
τσιγάρου στις γυναίκες διεγείρει το μεταβολισμό του Ε
(2) προς τους γονιδιοτοξικούς μεταβολίτες, 4-OHE (1) και
4-OHE (2,) τα οποία αλληλεπιδρούν με το DNA σε γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο, συμπεριλαμβανομένου του

ογκοκατασταλτικού γονιδίου, ρ53, και του πρωτο-ογκογονιδίου KRAS, δύο γονίδια, που μεταλλάσσονται συχνά
σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα28.
Η συχνότητα μετάλλαξης του γονιδίου KRAS είναι
στο 25% στον καρκίνο πνεύμονα μη-επαγγελματικής έκθεσης (HLC), ενώ στο 44,4% που σχετίζονται με έκθεση
στον αμίαντο HLC33.Το οξείδιο του αιθυλενίου είναι ένα
πολυεστιακό καρκινογόνο σε πειραματόζωα με τρωκτικά
και ταξινομείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο στην
Τοξικολογία. Υπάρχει ισχυρή υποψία για την ανάπτυξη
μεταλλάξεων του KRAS που προκαλείται από οξείδιο
του αιθυλενίου στους πνεύμονες και νεοπλάσματα της
μήτρας. Αυτό υποδηλώνει ότι το οξείδιο του αιθυλενίου
στοχεύει συγκεκριμένα το γονίδιο KRAS σε πολλαπλούς
ιστούς και ότι το γεγονός αυτό είναι σημαντικό στην πρόκληση ογκογένεσης29.
Σε πειραματικά μοντέλα καρκινογένεσης ο ρόλος της
ενεργοποίησης ras έχει πλέον μελετηθεί λεπτομερώς:
στο δέρμα, θύμο, μαστικό αδένα και ήπαρ. Η ενεργοποίηση των τριών διαφορετικών μελών της οικογένειας ras
συνδέεται με συγκεκριμένους τύπους όγκων, καρκινογόνους παράγοντες και καρκινογόνα στάδια, γεγονός που
υποδηλώνει ότι οι πρωτεΐνες ras μπορεί να εμπλέκονται
σε διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες31. Το 1-amino
-2,4-dibromoanthraquinone (ADBAQ) είναι μία βαφή
ανθρακινόνης, και ένα ισχυρό καρκινογόνο σε πειραματόζωα. Σε μία μελέτη διάρκειας 2 ετών με τη διατροφική έκθεση σε 10.000 ή 20.000 ppm ADBAQ, αυξημένη
συχνότητα προστομάχου και όγκων του πνεύμονα παρατηρήθηκε στα ποντίκια B6C3F1. Ανευρέθησαν επίσης
γενετικές αλλοιώσεις στα πρωτο-ογκογονίδια H-ras και
KRAS30.
Επαγγελματική έκθεση σε διαλύτες υδρογονάνθρακα
(αλειφατικές, αρωματικές, βενζόλιο, άλλοι οργανικοί διαλύτες) έχει βρεθεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εξωκρινούς καρκίνου του παγκρέατος (EPC), την κακοήθεια με την υψηλότερη επικράτηση των μεταλλάξεων
του KRAS34.
Μεταλλάξεις KRAS σε εξωκρινή καρκίνο του παγκρέατος (EPC) είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες
από ό, τι περιπτώσεις άγριου τύπου να έχουν εκτεθεί
σε βαφές και οργανικές χρωστικές ουσίες. Υπήρξε κάποια ένδειξη με ασθενέστερες συσχετίσεις μεταξύ των
μεταλλάξεων του KRAS και της επαγγελματικής έκθεσης
σε μόλυβδο, PAHs, βενζο [α] πυρένιο, βενζίνης, νικέλιο,
εισπνευστική έκθεση στο χρώμιο και καθιστική εργασία.
Η επίδραση με τις ενώσεις του χρωμίου ήταν ισχυρότερη
για τις G σε Τ μεταστροφές, ένα εύρημα συμβατό με πειραματικές μελέτες σχετικά με το φάσμα μετάλλαξης για
το χρώμιο35.
Οργανοχλωριούχες ενώσεις όπως, ρ, ρ’-DDT, ρ, ρ’-DDE
και μερικά από τα PCB (πολυχλωριωμένα διφαινύλια) θα
μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην παθογένεση του εξωκρινούς παγκρεατικού καρκίνου, μέσω της
ενεργοποίησης του KRAS. Τα αποτελέσματα απαιτούν

Συχνότητα μεταλλάξεων του KRAS σε πληθυσμό ασθενών με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο,
κατοίκων του Νομού Κερκύρας
επαλήθευση, αλλά δείχνουν νέους ρόλους στις οργανοχλωριούχες ενώσεις στην ανάπτυξη διαφόρων καρκίνων
στον άνθρωπο36.
Στον ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC), μετάλλαξη
στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο ρ53, κωδικόνιο 249, σχετίζεται με έκθεση σε AFB (1) και μεταλλάξεις στο KRAS
ογκογονίδιο σχετίζονται με την έκθεση σε βινυλοχλωρίδιο37. Παρατηρήθηκαν επίσης KRAS -2 πρότυπο μετάλλαξης στο οξείδιο του χλωροαιθυλενίου, ένας από τις
καρκινογόνους μεταβολίτες του βύνιλοχλωριδίου (VC),
όπου αναλύονται σε ζωικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα
υποδηλώνουν ότι το VC είχε άμεσες τοξικές επιδράσεις,
όχι μόνο σε ενδοθηλιακά κύτταρα, αλλά και σε ηπατοκύτταρα, όπως περιγράφηκε προηγουμένως μόνο σε ζωϊκά μοντέλα38.
Γονική έκθεση σε υδρογονάνθρακες στην εργασία ή
τη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων σχετίζονται με
ras μεταλλάξεις γονιδίων στα κύτταρα λευχαιμίας των
παιδιών με ΟΛΛ. Η μητρική έκθεση σε διαλύτες και πλαστικά υλικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πλαστικών υλών μετά την εγκυμοσύνη είχαν σχέση με KRAS
μεταλλάξεις39.
MGMT είναι μια πρωτεΐνη επιδιόρθωσης του DNA,
που αφαιρεί προσαγωγές από τη θέση Ο6 της γουανίνης
στο DNA. Υπερμεθυλίωση του γονιδίου MGMT, ένα φαινόμενο που συχνά εμφανίζεται σε κύτταρα καρκίνου του
παχέος εντέρου, οδηγεί σε αποσιώπηση του γονιδίου,
και σε μετάλλαξη του k-ras με μετατροπές του ζεύγους
γουανίνης-κυτοσίνης σε ζεύγος αδενίνης-θυμίνης42.
Οι γενετικές αλλοιώσεις επίσης σε σποραδικά ορθοκολικά καρκινώματα δε σχετίζονται με το οικογενειακό
ιστορικό και επομένως, η διατροφή, το περιβάλλον και
ή παράγοντες του τρόπου ζωής μπορούν να συμβάλλουν στην απόκτηση της KRAS μεταλλάξης γονιδίου, που
εμπλέκεται στα πρώτα στάδια της καρκινογένεσης41. Σε
μέλετη Ιρακινών ασθενών με κολοορθικό καρκίνο(CRC)
το 48% εμφανίζουν σποραδικές μεταλλάξεις, με σχετικά
υψηλότερες συχνότητες στις G> T μεταστροφές και Gly>
Val κωδικόνιο 12 αντικαταστάσεις, σε σχέση με αυτές
που συναντώνται σε ομολόγους τους στις ανεπτυγμένες
χώρες24.

Μέθοδος
Εξετάσαμε τα αποτελέσματα σε 43 δείγματα, από
41ασθενείς με μετασταστικό κολοορθικό καρκίνο στους
οποίους είχε γίνει έλεγχος μεταλλάξεων του KRAS, προκειμένου να λάβουν στοχευμένη θεραπεία με αντί EGRF
μονοκλωνικό αντίσωμα για προχωρημένη νόσο στο παρελθόν. ΄Όλοι οι ασθενείς είναι κάτοικοι του νομού Κέρκυρας και κατά προσέγγιση εκτίθενται σε παρόμοιους
φυσικούς, χημικούς, διατροφικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες και κατ’ επέκταση σε πιθανά κοινά τοπικά καρκινογόνα. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών τη
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στιγμή της λήψης του δείγματος της βιοψίας ήταν 61,5
έτη.Το 49 % (20 ασθενείς) ήταν γυναίκες και το 51 % (21
ασθενείς) ήταν άνδρες. Για όλους τους ασθενείς τα δείγματα ιστού ήταν σε κύβο παραφίνης. Το 95,35% (41/43)
των δειγμάτων αφορούσαν τον πρωτοπαθή όγκο ενώ το
4,65%(2/43) ήταν από μεταστατικές εστίες (υποτροπή
πυέλου, εγκεφαλική μετάσταση) στις οποίες είχε γίνει
επανάληψη ελέγχου KRAS status [πίνακας 1].

Πίνακας 1.
Εντοπίσεις της πρωτοπαθούς εστίας στους ασθενείς που ελέγχθηκαν για kras μετάλλαξη.

Αποτελέσματα
Από όλα τα δείγματα, που εξετάσθηκαν το 49 % (σε
19 ασθενείς) έδειξαν μετάλλαξη στο εξώνιο 2 κωδικόνιο
12 η/και13 του KRAS πρωτοογκογονιδίου και αντιστρόφως το 51 %( σε 21 ασθενείς) έδειξε άγριου τύπου (μη
μεταλλαγμένο).Τα αποτελέσματα του ποσοστού αυτού
σε μικρό δείγμα τοπικού πληθυσμού είναι από τα υψηλότερα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.

Συμπεράσματα
Μελέτες από διάφορες χώρες έχουν αναλύσει τη συχνότητα του τύπου Κ-ras μετάλλαξη σε καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτές οι μελέτες διεξήχθησαν στο Ηνωμένο
Βασίλειο, την πρώην Γιουγκοσλαβία, Τσεχική Δημοκρατία, η Νορβηγία ,Ελβετία, το Μεξικό, ΗΠΑ και Ολλανδία40.
Σε μια μελέτη από τη Σαρδηνία, συνολικά, το ποσοστό μεταλλάξεων KRAS του όγκου ήταν 30% (145/478
θετικές περιπτώσεις). Η γεωγραφική κατανομή των μεταλλάξεων ήταν διαφορετική στο εσωτερικό του νησιού:
87/204 (43%) στη Βόρεια Σαρδηνία, έναντι 58/274 (21%)
στη Μέση-Νότια Σαρδηνία.
Η συχνότητα των μεταλλάξεων του KRAS σε ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο κατοίκων του
νησιού της Κέρκυρας είναι αρκετά υψηλή παρά το σχετι-

34

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014, Τόμος 10, Τεύχος 1

κά μικρό δείγμα. Το υψηλό ποσοστό KRAS μεταλλάξεων
στο συγκεκριμμένο δείγμα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί
με τη συνεχή καταγραφή όλων των νέων περιστατικών
μεταστατικού κολορθικού καρκίνου στα οποία επιβάλλεται και γίνεται έλεγχος μεταλλάξεων προκειμένου να
λάβουν θεραπεία για μετασταστική νόσο. Σκοπός της
καταγραφής και της πιθανά αυξημένης συχνότητας των
μεταλλάξεων του k-ras είναι η συσχέτιση τους, ως δείκτη
έκθεσης του τοπικού πληθυσμού σε ακαθόριστα κοινά
καρκινογόνα (διατροφικά, χημικά, φυσικά). Τα καρκινογόνα αυτά πιθανά σχετίζονται και με το είδος και τη
συχνότητα των μεταλλάξεων. Με το συνεχή εμπλουτισμό
του αριθμού του δείγματος ασθενών αναμένεται να γίνει χαρτογράφηση των μεταλλάξεων και της συχνοτητάς
τους στα διάφορα διαμερίσματα του νομού.

Summary

The frequency of KRAS mutations in a population of patients with metastatic colorectal cancer, inhabitants of
the Prefecture of island Corfu
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Method: A total of 41 specimens of patients with
metastatic colorectal cancer were analysed for KRAS mutations and these mutations were correlated with the
anatomical site of the primary tumor .
Results: KRAS mutations were found in 49% (20 out
of 41 patients have a mutation in exon 2 or 3 of KRAS)
.Based on reports in published literature, and epidemiological data in mediterranean region , this frequency
is significantly high.
The number of patients is expected to increase with
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