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ΕΙΑΓΩΓΗ_ 
Δφο ομάδεσ ενηφμων με αντίκετεσ δράςεισ ρυκμίηουν τθν 
ακετυλίωςθ των ιςτονών: 

- Ακετυλοτρανςφεράςεσ (HAT): Μεταφζρουν τθν ακετυλομάδα 
από το ακζτυλο-ςυνζνηυμο Α ςε ειδικά υπολείματα τθσ λυςίνθσ 
των ιςτονών. 

- Αποακετυλάςεσ (HDAC): Καταλφουν τθν αφαίρεςθ των 
ακετυλομάδων ώςτε οι ιςτόνεσ να αποκτιςουν ξανά το κετικό 
τουσ φορτίο. 
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18 Είδθ ςτον άνκρωπο. 

 

Κλαςικζσ (I, II, IV): 

Εξαρτώμενεσ από Zn. 

 

 Sirtuins (III): 

Εξαρτώμενεσ από NAD+. 

 

Σάξθ Ι HDAC-1, -2, -3, -8 

Σάξθ ΙΙ IIa: HDAC-4, -5, -7, -9 

IIb: HDAC-6, -10 

Σάξθ ΙΙΙ SIRT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Σάξθ ΙV HDAC-11 



Περιγραφι τθσ δράςθσ των HDACI ωσ νζα αντικαρκινικι κεραπεία για τον καρκίνο του παγκρζατοσ. 

ΚΟΠΟ_ 

Οι κάτωκι HDAC εμφανίηουν ποικίλθ δράςθ ζναντι του καρκίνου του παγκρζατοσ, ενίοτε ςυνεργικι με άλλεσ ουςίεσ. 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ_ 

TRICHOSTATIN A (TSA) (pan-HADCI) 
• Increased p21 and p27 levels, decreased cyclin B1 levels and induction of 
G2/M-phase cell cycle arrest 
• Increased levels of BIM, decreased levels of MCL1, 
BCL(W), BCL(XL) and induction of caspase-dependent apoptosis 
• E-cadherin expression in mesenchymal cells 
• Synergistic action with oxaliplatin, gemcitabine, bortezomib, gefitinib and 
CPT11 

SK-7041 (class 1 HADCI) 
• Increased p21 levels, decreased cyclin B1 levels and induction of G2/M-
phase cell cycle arrest 
• Induction of apoptosis 
• Decreased levels of BCL(XL) and MCL1 

 

PANOBINOSTAT (LBH-589) (pan-HADCI) 
• Increased p21 and p27 levels, decreased cyclin B1 levels and induction of 
G2/M-phase cell cycle arrest 
• Induction of apoptosis 
• Down-regulation of CHK1 
• Inhibition of PI3K/mTOR pathway 
• Synergistic action with gemcitabine 

SODIUM BUTYRATE (class 1 HADCI) 
• Induction of FAS-mediated apoptosis 
• Decreased levels of BCL(XL) 
• Synergistic action with gemcitabine 

 

SUBEROYLANILIDE HYDROXAMIC ACID (SAHA) (pan-HADCI) 
• Increased p21 levels, decreased cyclin B1 levels and induction of G2/M-
phase cell cycle arrest 
• Induction of apoptosis 
• Synergistic action with gemcitabine and SANT-1 

FR901228 (class 1 HADCI) 
• Increased p21 levels and induction of G2/M-phase cell cycle arrest 
• Induction of caspase-dependent apoptosis 
• Decreased levels of surviving 

 
BELINOSTAT (PDX-101) (pan-HADCI) 
• Increased p21 levels 
• Induction of apoptosis 
• Inhibition of PI3K/mTOR pathway 
• Synergistic action with gemcitabine 

VALPROIC ACID (VPA) (class 1 HADCI) 
• E-cadherin expression in mesenchymal cells 
• Synergistic action with etoposide 

 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ_ 

Αυξθμζνθ ζκφραςθ των HDAC ςχετίηεται με πολφ ςθμαντικζσ 
κλινικοπακολογικζσ παραμζτρουσ, όπωσ: 
 
- Χαμθλότερο ιςτοπακολογικό ςτάδιο 
- Μικρότερο μζγεκοσ  όγκου 
- Απουςία μεταςτάςεων 
- Επιβίωςθ 

Τα ανωτζρω ευριματα υποςτθρίηουν το ρόλο των HDAC ςτουσ βιολογικοφσ μθχανιςμοφσ που ελζγχουν τθν 
πρόοδο τθσ νεοπλαςίασ του παγκρζατοσ.  

 

Ο ρόλοσ των HDACΙ ςτο αδενοκαρκίνωμα του παγκρζατοσ καταδεικνφει τθν ανάγκθ για περαιτζρω μελζτθ και 
ζρευνα για πικανι χριςθ και κατοχφρωςθ νζων κεραπευτικών πρωτοκόλλων. 

 

Δφο HDACI (vorinostat και romidepsin) ζχουν ιδθ εγκρικεί ωσ αντικαρκινικά φάρμακα 

(zolinza και istodax αντίςτοιχα) για αιματολογικζσ κακοικειεσ. 

 


