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Έρεη παξαηεξεζεί όηη πξωηνγελείο θαξθίλνη πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα όξγαλα, π.ρ. 

πξνζηάηε, καζηνύ, θ.ά, κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κεηαζηαηηθνύο θαξθίλνπο ζηα νζηά, 

αιιά ν κεραληζκόο ηεο  κεηάζηαζεο δελ έρεη αθόκε δηεπθξηληζζεί. Σηελ παξνύζα 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία  κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier 

(FT_IR) γηα ηελ κειέηε ηεο κεηάζηαζεο θαξθίλνπ ζηα νζηά από πξωηνγελή θαξθίλν ηνπ 

πλεύκνλα θαη επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ κεραληζκνύ κεηάζηαζεο. 

Από ηελ ζύγθξηζε ηωλ FT-IR θαζκάηωλ θαξθηληθώλ νζηώλ κε ηα αληίζηνηρα θάζκαηα 

πγηώλ νζηώλ θαίλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηαηλίεο απνξξόθεζεο ηωλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ νκάδωλ ηωλ βηνινγηθώλ κνξίωλ εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο. 

Από ηελ αύμεζε ηεο έληαζεο ηωλ  ηαηληώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δνλήζεηο ηάζεο ηωλ  

νκάδωλ vCH3 θαη vCH2 ζηελ πεξηνρή 3000-2850 cm
-1 

θαίλεηαη όηη ηα θαξθηληθά νζηά 

είλαη πην πινύζηα ζε νξγαληθά ζπζηαηηθά, ζε αληίζεζε πξνο ηα πγηή νζηά πνπ έρνπλ 

πεξηζζόηεξε αλόξγαλε κάδα. Από ην απνηέιεζκα απηό ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ν 

θαξθίλνο πξνθαιεί νζηεόιπζε ηνπ νζηνύ. Σηελ πεξηνρή 1700–1500 cm
-1 

πνπ απαληώληαη 

νη δνλήζεηο ηωλ Amide I θαη Amide II, δηαπηζηώλεηαη όηη ζηα θαξθηληθά νζηά 

κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο δείρλνληαο θαηαζηξνθή ηεο δεπηεξνηαγνύο 

δνκήο ηεο πξωηεΐλεο, ε νπνία από α-έιηθα απνθηά  ηπραία δνκή. 

Ιδηαίηεξε ήηαλ ε κείωζε ηωλ εληάζεωλ ηωλ ηαηληώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο 1200-

900 cm
-1

 θαη 650-500 cm
-1 

πνπ απνξξνθά ν πδξνμπαπαηίηεο, όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ν 

βηνινγηθόο πδξνμπαπαηίηεο όρη κόλνλ κεηώλεηαη αιιά κεηαβάιιεηαη θαη ε κνξηαθή ηνπ 

δνκή.  

Σπκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί όηη κε ηελ ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία 

απνδεηθλύεηαη όηη ε νζηεόιπζε είλαη ην θπξηόηεξν απνηέιεζκα ηεο κεηάζηαζεο ηνπ 

θαξθίλνπ ηωλ νζηώλ, ελώ παξάιιεια ε κεηαβνιή ηωλ κνξηαθώλ δηακνξθώζεωλ ηωλ 

πξωηεϊλώλ ζπλδέεηαη κε ηελ αζζέλεηα. 


