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Eνα εµβόλιο που θα µπο-
ρούσε να καταπολεµά 
επτά στους δέκα προχω-

ρηµένους καρκίνους επινόησαν 
επιστήµονες από τις ΗΠΑ. Σε 
πειράµατα που πραγµατοποίη-
σαν διαπίστωσαν ότι συρρικνώ-
νει κατά 80% τους καρκινικούς 
όγκους του µαστού και εκτιµούν 
πως θα είναι εξίσου αποτελε-
σµατικό εναντίον των καρκίνων 
του προστάτη, του παγκρέατος, 
του παχέος εντέρου και των 
ωοθηκών. Πιστεύουν, µάλιστα, 
πως ακόµα και όγκοι οι οποίοι 
αντιστέκονται στα καλύτερα αντι-
καρκινικά φάρµακα, θα µπορού-
σαν να είναι ευάλωτοι σε αυτό.

Τα έως τώρα πειράµατα έχουν 
πραγµατοποιηθεί σε ποντίκια, 
αλλά οι ερευνητές ελπίζουν πως 
σύντοµα θα αρχίσουν οι δοκι-
µές σε ανθρώπους. Αν όλα πάνε 
καλά, το εµβόλιο – το οποίο εί-
ναι το πρώτο που δείχνει να κα-
ταπολεµά τον καρκίνο – θα µπο-
ρούσε να διατεθεί στο εµπόριο 
σε λίγα χρόνια.

Η ιδιαιτερότητα του εµβολίου 
είναι ότι δεν επιτίθεται στα καρ-
κινικά κύτταρα, όπως κάνουν 
τα ογκολογικά φάρµακα, αλλά 
οξύνει την ικανότητα του ανοσο-
ποιητικού συστήµατος να τα κα-
ταπολεµά. Το εµβόλιο δεν είναι 
το πρώτο που δοκιµάζεται – ο το-
µέας αυτός αποτελεί αντικείµενο 
ερευνών εδώ και πολλά χρόνια, 
αλλά έως τώρα οι περισσότερες 
προσπάθειες «σκόνταφταν» στο 
ενδεχόµενο να καταστραφούν 
και υγιείς ιστοί µαζί µε τους καρ-
κινικούς. Για να ξεπεράσουν 
αυτό τον σκόπελο, επιστήµονες 
από το Πανεπιστήµιο της Τζόρ-
τζια και την Κλινική Μάγιο, στο 
Ρότσεστερ της Μινεσότα, εστί-
ασαν τις προσπάθειές τους σε 
µία πρωτεΐνη η οποία λέγεται 
MUC1 και παράγεται σε µεγα-
λύτερες συγκεντρώσεις στα καρ-

κινικά κύτταρα απ’ ό,τι στα υγιή. 
Επιπλέον, η πρωτεΐνη αυτή πε-
ρικλείεται από σάκχαρα µε πολύ 
ιδιαίτερο σχήµα.

Το νέο εµβόλιο αξιοποιεί αυτά 
τα δύο χαρακτηριστικά, για να 
«εκπαιδεύσει» το ανοσοποιητι-
κό σύστηµα να αναγνωρίζει τα 
«αφύσικα» σάκχαρα και να εξα-
πολύει τις δυνάµεις του για να τα 
καταστρέψει – καταστρέφοντας 
έτσι και τον καρκινικό όγκο.

Όπως εξήγησε η δρ Σάντρα 
Γκέντρελ, καθηγήτρια Βιοχηµεί-
ας & Μοριακής Βιολογίας στην 
Κλινική Μάγιο, όταν ένα φυσιο-
λογικό κύτταρο γίνεται καρκινι-
κό, τα σάκχαρα στην επιφάνειά 
του αποκτούν ένα χαρακτηριστι-
κό σχήµα. Επειδή, όµως, τα καρ-
κινικά κύτταρα είναι «απόγονοι» 
των φυσιολογικών, το ανοσο-
ποιητικό σύστηµα δεν αναγνω-
ρίζει τα σάκχαρά τους ως ξένα 
και έτσι δεν τους επιτίθεται.

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η MUC1 
Οι επιστήµονες προσπαθούν 

εδώ και δεκαετίες να κάνουν 
το ανοσοποιητικό σύστηµα να 

ενεργοποιείται όταν «βλέπει» τα 
ελαττωµατικά σάκχαρα του καρ-
κίνου – και όπως γράφουν οι 
επιστήµονες στο τρέχον τεύχος 
της επιθεώρησης «Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences» (PNAS), επιτέλους τα 
κατάφεραν. «Το εµβόλιο που 
επινοήσαµε ενεργοποιεί µια 
πολύ ισχυρή ανοσοποιητική 
αντίδραση», είπε ο δρ Γκέερτ-
Γιαν Μπουνς, καθηγητής Χη-
µείας και ερευνητής στο Κέντρο 
Καρκίνου του Πανεπιστηµίου 
της Τζόρτζια. 

«Ενεργοποιεί όλες τις δυνά-
µεις του ανοσοποιητικού συστή-
µατος, συρρικνώνοντας έτσι τους 
καρκινικούς όγκους κατά 80%». 
Η πρωτεΐνη MUC1 υπάρχει στο 
90% των καρκίνων του µαστού, 
του παγκρέατος, των ωοθηκών, 
στο 90% των περιπτώσεων 
πολλαπλού µυελώµατος και στο 
60% των καρκίνων του προστά-
τη. Συνολικά, υπάρχει σε υψηλά 
επίπεδα σε επτά στους δέκα καρ-
κίνους που είναι αρκετά επιθε-
τικοί ώστε να απειλούν τη ζωή, 
σύµφωνα µε τους ερευνητές.

«Σούπερ» εµβόλιο στοχεύει 
7 στους 10 επικίνδυνους καρκίνους




