
189www.nuclmed.gr Hellenic Journal of Nuclear Medicine  •  Μάιος - Αύγουστος 2009

Περίληψη
Ο συμμεταφορέας NaI (ΣNaI) είναι μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεϊνη που εντοπίζεται στην πλαγιο-
βασική μεμβράνη των θυλακιωδών κυττάρων του θυρεοειδή, καθώς επίσης και άλλων φυσιολογι-
κών και παθολογικών ιστών όπως του μαζικού αδένα κατά την περίοδο της γαλουχίας, στον καλά δι-
αφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδή και στο αδενοκαρκίνωμα του μαστού. Χρησιμοποιεί την ηλε-
κτροχημική διαφορά που δημιουργείται από την αντλία Νa-Κ για να εισάγει ένα ιόν ιωδίου στον εν-
δοκυττάριο χώρο μαζί με δύο ιόντα νατρίου. Περιγράφεται η σημασία του ΣNaI στις διαγνωστικές 
και τις ερευνητικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής όπως στο μηχανισμό πρόσληψης του ραδιε-
νεργού ιωδίου στο φυσιολογικό θυρεοειδή, αλλά και στον καρκίνο του θυρεοειδή. Περιγράφεται επί-
σης η επίδραση του ΣΝaΙ στη θυρεοειδοτρόπο ορμόνη, στη θυρεοειδική υπεροξειδάση και στη θυ-
ρεοδεσμευτική σφαιρίνη. Τέλος αναφέρονται ερευνητικές εργασίες που μελετούν καινούριες προο-
πτικές εφαρμογών του ΣΝaΙ στη διάγνωση και τη θεραπεία θυρεοειδικών και άλλων παθήσεων.
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Εισαγωγή

Η  ικανότητα του θυρεοειδή αδένα να συγκεντρώνει και να διατηρεί το ιώδιο αποτέλε-
σε τη βάση για τη διάγνωση και τους θεραπευτικούς χειρισμούς τόσο στις καλοή-
θεις παθήσεις του θυρεοειδή όσο και στον θυρεοειδικό καρκίνο. Από το 1896 ο 

Baumann ανακάλυψε για πρώτη φορά ότι στον θυρεοειδή αδένα επιτυγχάνεται συγκέντρω-
ση ιωδίου 20-40 μεγαλύτερη από αυτή του πλάσματος σε φυσιολογικές συνθήκες [1]. Η ανα-
κάλυψη αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη πληθώρας μελετών και ερευνητικής 
δραστηριότητας πάνω στη φυσιολογία και παθολογία του θυρεοειδή, για να χρησιμοποιηθεί 
το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό της εκλεκτικής συγκέντρωσης ιωδίου στη χορήγηση ρα-
διενεργού ιωδίου για την απεικόνιση και τη θεραπεία διάφορων καρκίνων του αδένα. Το 
επόμενο κομβικό σημείο στην έρευνα στη θυρεοειδική λειτουργία αποτέλεσε η κλωνοποίη-
ση του συμμεταφορέα νατρίου-ιωδίου (ΣΝaΙ)-sodium iodide symporter (ΝΙS), το 1996 [2], η 
οποία προώθησε την κατανόηση της παθοφυσιολογίας του θυρεοειδή αδένα και χάραξε νέ-
ες προοπτικές στην έρευνα για τον καρκίνο, όχι μόνο στο θυρεοειδή αλλά μέσω επαγωγής 
του γονιδίου του ΣΝaΙ και σε εξωθυρεοειδικούς καρκίνους όπως του μαστού.

Το γονίδιο, η δομή και η λειτουργία του ΣNaΙ
Το ανθρώπινο γονίδιο του ΣNaI εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 19p12-13.2 και κωδικοποιεί μια 
γλυκοπρωτεϊνη η οποία αποτελείται από περίπου 643 αμινοξέα με μοριακό βάρος 70-90 
KDa [3] (Εικ. 1). Το γονίδιο αυτό αποτελείται από 15 εξόνια και από 14 ιντρόνια που μεταγρά-
φονται σε mRNA. Tο μόριο του ΣNaI διαθέτει 13 διαμεμβρανικά τμήματα με το αμινοτελικό 
άκρο του να καταλήγει εξωκυτταρικά και το καρβοξυτελικό ενδοκυτταρικά και περιέχεται 
στη βασική μεμβράνη του επιθηλιακού κυττάρου του θυρεοειδικού θυλακίου, στα κύτταρα 
του μαζικού αδένα κατά τη διάρκεια του θηλασμού, στο γαστρικό βλεννογόνο, στα κύτταρα 
των σιαλογόνων αδένων και ενδεχόμενα σε άλλους τύπους κυττάρων [4].
 Ο ΣNaI αντλεί την απαιτούμενη ενέργεια από μια Νa-Κ ΑΤΡάση για να μεταφέρει ενεργη-
τικά ένα ιόν Ι- και δύο ιόντα Νa+ στον ενδοκυττάριο χώρο και λειτουργεί παρά τη μεγάλη 
ηλεκτροχημική διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ανόργανου ιωδίου του πλάσματος και του 
οργανικοποιημένου ιωδίου του ενδοκυττάριου (Εικ. 2). 
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εται και δεν επηρεάζεται η λειτουργία του από την TSH.
 Είναι γνωστό ότι η λήψη μεγάλης ποσότητας ιωδίου οδη-
γεί σε παροδική ελάττωση της σύνθεσης των θυρεοειδικών 
ορμονών (φαινόμενο Wolff-Chaikoff ή φαινόμενο διαφυγής), 
η οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αποκαθίσταται 
στα φυσιολογικά επίπεδα. Η κλωνοποίηση του ΣNaI ερμήνευ-
σε ικανοποιητικά το φαινόμενο διαφυγής μέσω της διαπίστω-
σης ότι η αυξημένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιωδίου προ-
καλεί μείωση των επιπέδων του mRNA του ΣNaI μέσα σε 6 
ώρες και της πρωτεΐνης σε 24 ώρες [8]. Τα παραπάνω εξηγούν 
γιατί όταν χορηγούμε μεγάλες δόσεις ιωδίου από το στόμα 
για να εκδιώξουμε το ραδιενεργό ιώδιο που έλαβε ο θυρεοει-
δής αδένας σε ένα πυρηνικό ατύχημα, η θυρεοειδική λειτουρ-
γία κατά κανόνα δε διαταράσσεται.
 Η θυρεοσφαιρίνη δρα κατασταλτικά στα γονίδια που σχε-
τίζονται με τη λειτουργία του θυρεοειδή αδένα. Ωστόσο ο μη-
χανισμός καταστολής των επιπέδων του m RNA του ΣNaI δεν 
έχει πλήρως κατανοηθεί, συμφωνεί όμως με την παρατήρηση 
ότι στα μεγαλύτερα θυλάκια (που περιέχουν περισσότερη πο-
σότητα κολλοειδούς) παρατηρήθηκε ανοσοϊστοχημικά μι-
κρότερη έκφραση του ΣNaI [9].
  Οι κυτταροκίνες, όπως ο παράγων νεκρώσεως των όγκων 
tumor necrosis factor (TNF-α και -β), η ιντερφερόνη interferon 
(IFN-γ) και οι ιντερλευκίνες interleukin (IL-1 α, IL-1β και IL-6) απο-
δείχτηκε ότι αναστέλλουν την έκφραση του mRNA του ΣNaI 
και την πρόσληψη του ιωδίου στα ανθρώπινα θυρεοειδικά κύτ-
ταρα. Ο tumor growth factor (TGF-β), ένας ισχυρός αναστολέ-
ας της σύνθεσης του DNA και της ανάπτυξης του θυρεοειδικού 
κυττάρου, μειώνει την μέσω της TSH επαγόμενη λειτουργία 
του ΣNaI καθώς και την πρόσληψη του ιωδίου που ρυθμίζεται 
από την TSH. Ομοίως η IGF-1 ελαττώνει τα επίπεδα του mRNA 
του μέσω TSH επαγόμενου ΣNaI αν και έχει την αντίθετη επί-
δραση στα επίπεδα του mRNA της θυρεοσφαιρίνης και θυρεο-
ειδικής υπεροξειδάσης thyroid peroxidase (ΤΡΟ) [3]. Η Πυρηνι-
κή Ιατρική μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρό-
σληψη του ραδιενεργού ιωδίου στο θυρεοειδή αλλά και τα επί-
πεδα της TSH, της TPO και της σφαιρίνης που δεσμεύει τη θυ-
ροξίνη-thyroid binding globulin (ΤΒG) στον ορό των ασθενών. 
 Η οιστραδιόλη επιδρά έμμεσα στην αύξηση της TBG, αυ-
ξάνει άμεσα τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και ελαττώνει 

 Ο συμμεταφορέας αναστέλλεται από τα υπερχλωρικά άλα-
τα, νιτρώδη, βρωμιούχα, θειοκυανικά και σεληνοκυανικά ανιό-
ντα και το λίθιο. Τα υπερχλωρικά άλατα σε μεγάλες δόσεις μπο-
ρούν να αποκλείσουν τον αδένα σε περίπτωση που το άτομο 
μολυνθεί με ραδιενεργό ιώδιο. Στην ιδιότητα αυτή του υπερ-
χλωρικού καλίου (KClO4) στηρίχτηκε παλαιότερη δοκιμασία 
κατά την οποία, μετά την γνωστή δοκιμασία πρόσληψης του 
ραδιενεργού ιωδίου-131 (131I) από το θυρεοειδή αδένα, δίνεται 
από το στόμα 0,5-1g σκόνης KClO4 που έχει σαν αποτέλεσμα 
την απομάκρυνση του 131I από το θυρεοειδή αδένα. Συγκεκρι-
μένα, 30min μετά το ΚClO4 η αποβολή του 131I από το θυρεοει-
δή δεν υπερβαίνει το 10% σε φυσιολογικές καταστάσεις [5]. Τα 
νιτρώδη και βρωμιούχα μπορούν να αναστείλουν τη λειτουρ-
γία του ΣNaI αν βρίσκονται σε αυξημένες ποσότητες στις τρο-
φές. Τα θειοκυανικά και σεληνοκυανικά ανιόντα δε μεταφέρο-
νται στο θυρεοειδή αδένα αλλά αναστέλλουν το ΣΝaΙ. Το λίθιο 
επίσης μπορεί να συμμεταφερθεί με το ιώδιο στο κυτταρόπλα-
σμα αλλά κατά 10-20% σε μικρότερα επίπεδα από το Νa+.

Παράγοντες που ρυθμίζουν την έκφραση του 
ΣNaI

H θυρεοειδοτρόπος ορμόνη-thyroid stimulating hormone 
(TSH) συνιστά το βασικό ορμονικό ρυθμιστή της θυρεοειδι-
κής λειτουργίας μέσω της ενεργοποίησης της αδενυλικής κυ-
κλάσης (cAMP). Σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας του 
αδένα η ΤSH επάγει την έκφραση και λειτουργία του ΣNaI με 
δυο μηχανισμούς. Ο πρώτος αφορά την ενεργοποίηση της 
μεταγραφής του γονιδίου που κωδικοποιεί τον ΣNaI [6]. Ο 
δεύτερος μηχανισμός επάγει τη δραστηριότητα της ΝIS πρω-
τεΐνης μέσω μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων οι οποίες 
είναι απαραίτητες στη διακίνηση του ΣΝαΙ στην κυτταρική 
μεμβράνη [7]. Στη νόσο του Graves ο ΣNaI ενεργοποιείται από 
τα αντισώματα που διεγείρουν τους υποδοχείς της ΤSH (TSH 
receptor-stimulating antibodies). Στους λοιπούς ιστούς που 
εκφράζεται ο ΣΝaΙ, δηλαδή στο μαστό, στο γαστρικό βλεννο-
γόνο και στους σιαλογόνους αδένες, το ιώδιο συγκεντρώνε-
ται σε μικρότερη ποσότητα από το θυρεοειδή, δεν αποθηκεύ-

Εικόνα 1. Σχηματικό μοντέλο της δομής του ΣΝaΙ.

Εικόνα 2. Η διακίνηση του ΣΝaΙ μεταξύ του εξωκυτταρίου και του ενδο-
κυτταρίου χώρου.

Εξωκυττάριος χώρος

Ενδοκυττάριος χώρος
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αυξημένη ή φυσιολογική ποσότητα ΣΝaΙ mRNA, η πρωτεΐνη 
εντοπιζόταν στον ενδοκυττάριο χώρο και όχι στην κυτταρική 
μεμβράνη [3]. Η ελαττωμένη παραγωγή ΣΝaΙ mRNA μπορεί να 
οφείλεται σε αλλαγές στην έκφραση και τη λειτουργία μετα-
γραφικών παραγόντων, οι οποίες σχετίζονται με ενεργοποίηση 
πρώτο-ογκογονιδίων όπως είναι το RAS ή το RET [3]. Το RAS και 
το RET προκαλούν μείωση των επιπέδων του μεταγραφικού 
παράγοντα Pax-8 και απενεργοποίηση του μεταγραφικού πα-
ράγοντα TTF-1 [12]. Ελαττωμένα ενδοπυρηνικά επίπεδα Raf-1 
επίσης προκαλούν ελάττωση της έκφρασης του ΣΝaΙ [13]. Δια-
ταραχές στην διακίνηση των πρωτεϊνών στον ενδοκυττάριο 
χώρο, στην στόχευση πρωτεϊνών για την κυτταρική μεμβράνη 
καθώς και στην πολικότητα του κυττάρου είναι μηχανισμοί που 
εξηγούν τα ελαττωμένα επίπεδα της ΣΝaΙ πρωτεΐνης στην κυτ-
ταρική μεμβράνη [4, 13]. Μεταλλάξεις στο πρώτο ογκογονίδιο 
BRAF μπορεί να είναι μερικά υπεύθυνες για αυτό [3]. Η κυτταρι-
κή έκφραση του ΣΝaΙ στον καρκίνο του θυρεοειδή συμβαδίζει 
με το βαθμό διαφοροποίησής του [11], με χαμηλότερα επίπεδα 
έκφρασης να εμφανίζονται σε πιο επιθετικούς όγκους [3]. Οι 
όγκοι που εκφράζουν το ΣΝaΙ επίσης έχουν καλύτερη ανταπό-
κριση στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο [11]. Οι μεταστάσεις 
γενικά εμφανίζουν μειωμένη έκφραση ΣΝαΙ σε σχέση με την 
πρωτοπαθή εστία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια διαδικασία 
απώλειας της διαφοροποίησης [11,12]. Τέλος θα πρέπει να ανα-
φερθεί ότι η έκφραση του TSH-R και της θυρεοσφαιρίνης-
thyroglubin-Tg διατηρείται στα κακοήθη κύτταρα σε παρόμοια 
επίπεδα με το φυσιολογικό ιστό, γεγονός που έρχεται σε αντί-
θεση με τις μεγάλες διακυμάνσεις της έκφρασης του ΣΝaΙ [12].

Στον καρκίνο του μαστού

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει την έκφραση του ΣΝaΙ στον 
καρκίνο του μαστού σε ποσοστό 76% με 88% [3, 4], είτε στο 
κυτταρόπλασμα είτε στη μεμβράνη (Εικ. 4). Από την άλλη 
πλευρά το 87% των δειγμάτων φυσιολογικού μαζικού αδένα 
είναι αρνητικά (εξαιρώντας την περίοδο του θηλασμού) [3]. Η 
παρατήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική, αν λάβει κανείς υπό-
ψη ότι η έκφραση του HER-2-neu, του υποδοχέα δηλαδή του 
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ενός πολύ σημαντι-
κού εργαλείου στην πρόγνωση και την αντιμετώπιση του καρ-
κίνου του μαστού, εμφανίζεται στο 37% των όγκων [4]. Όγκοι 
που εκφράζουν το HER-2-neu είναι πιο πιθανό να εκφράζουν 

την μεταγραφή του γονιδίου του ΣNaI στα θυρεοειδικά θυλα-
κιώδη κύτταρα και συνεπώς μειώνει την πρόσληψη ιωδίου, 
φαινόμενο που πιθανότατα ερμηνεύει την μεγαλύτερη επί-
πτωση της βρογχοκήλης στις γυναίκες [9]. 

Το ΣNaI και άλλοι ιστοί

Κατά τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου ερευνητικά διαπιστώ-
νεται ότι ο ΣNaI απορροφάται εκτός από το θυρεοειδή αδένα 
και από ποικίλους άλλους ιστούς, όπως τους σιαλογόνους και 
δακρυϊκούς αδένες, το γαστρικό βλεννογόνο, τα χοριοειδή 
πλέγματα, το ακτινωτό σώμα στον οφθαλμό, το δέρμα, τον 
πλακούντα, το μαζικό αδένα κατά το θηλασμό και το θύμο 
αδένα. Η παραπάνω διαπίστωση ερμηνεύει τις παρενέργειες 
της χορήγησης ραδιενεργού ιωδίου στο διαφοροποιημένο 
καρκίνο του θυρεοειδή από το γαστρεντερικό σύστημα, 
όπως τη γαστρίτιδα από φλεγμονώδη αντίδραση στην ακτι-
νοβολία του γαστρικού βλεννογόνου, ανορεξία λόγω ατροφί-
ας, και σπάνια μεγαλοβλαστική αναιμία εξαιτίας της ελλείψε-
ως του ενδογενή παράγοντα, τα οποία όμως μπορούν να 
προληφθούν με τη χορήγηση των αναστολέων της αντλίας 
πρωτονίων proton-pump inhibitors (PPI) χωρίς να επηρεαστεί 
η βιοδιαθεσιμότητα του ιωδίου [10].
 Η μεταφορά του ιωδίου στο θυρεοειδή και στους εξωθυ-
ρεοειδικούς ιστούς μέσω του ΣΝaΙ παρουσιάζει ομοιότητες 
όπως τον αποκλεισμό της μεταφοράς από τα υπερχλωρικά 
άλατα και τα θειοκυανικά ανιόντα καθώς και τη διατήρηση της 
ηλεκτροχημικής διαφοράς συγκεντρώσεως του ιωδίου με το 
πλάσμα στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο στους εξωθυρεοειδικούς 
ιστούς η μεταφορά του ιωδίου δεν εξαρτάται από την TSH και 
το ιώδιο δεν υφίσταται οργανικοποίηση, με την εξαίρεση πι-
θανώς του μαζικού αδένα κατά τη γαλουχία, όπου το ανόργα-
νο ιώδιο οξειδώνεται από την υπεροξειδάση και δεσμεύεται 
από την καζεΐνη και άλλες πρωτεΐνες του γάλακτος [3].

Η έκφραση του ΣΝaΙ σε κακοήθεις όγκους

Στον καρκίνο του θυρεοειδή

Η πρόσληψη του ιωδίου είναι μικρότερη στον καρκίνο του θυ-
ρεοειδή σε σχέση με τον φυσιολογικό ιστό [4]. Επίσης είναι ανά-
λογη του βαθμού διαφοροποίησης του όγκου [3, 11]. Επιπλέον 
ο χρόνος ημίσειας ζωής του ιωδίου στον 
ενδοκυττάριο χώρο στα κακοήθη κύττα-
ρα ως προς τα φυσιολογικά, είναι μικρό-
τερος (3-5 προς 6-8 ημέρες) [12]. Αρκετές 
μελέτες έχουν καταδείξει ότι η έκφραση 
του ΣNaI στο θυρεοειδικό καρκίνο εμφα-
νίζει υψηλή διακύμανση, με ένα ποσο-
στό έως 80% των βιοψιών να εμφανίζει 
φυσιολογική ή και αυξημένη ποσότητα 
ΣΝaΙ mRNA [3, 4] (Εικ. 3). Παρατηρείται 
αυξημένη ετερογένεια στην έκφραση 
του ΣΝaΙ ακόμη και ανάμεσα σε κύτταρα 
του ίδιου όγκου [4, 11]. Διάφοροι μηχανι-
σμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι σε πολλούς όγκους με 

Εικόνα 3. Έκφραση του ΣΝaΙ σε Α φυσιολογικό θυρεοειδικό ιστό και C σε θηλώδες θυρεοειδικό 
καρκίνωμα- ανοσοϊστοχημική μελέτη (Riesco-Eizaguirre G, Santisteban P. Eur J Endocrinol 2006; 
155: 495-512- Ref No 3).
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 Το ρετινοϊκό οξύ χρησιμοποιείται μαζί με μια ανθρακυκλί-
νη στη θεραπεία της οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας. 
Είναι ανάλογο της βιταμίνης Α και δρα σε ενδοπυρηνικούς 
υποδοχείς. Το ρετινοϊκό οξύ στα θυρεοειδικά κύτταρα αυξάνει 
την παραγωγή του ΣΝaΙ mRNA τόσο in vitro όσο και in vivo και 
προκαλεί αύξηση της πρόσληψης του ραδιενεργού ιωδίου σε 
ποσοστό 20%-50% των ασθενών, αλλά το μέγεθος του όγκου 
δεν μειώνεται παρά μόνο στο 11%-16% των ασθενών [3, 11] In 
vitro μελέτες έχουν δείξει αύξηση του ΣΝaΙ mRNA και της πρό-
σληψης ραδιενεργού ιωδίου αλλά όχι της πρωτεΐνης [13]. Η 
φορσκολίνη, ένας ενεργοποιητής της αδενυλικής κυκλάσης 
[13], και το διβουτυλικό cAMP προσομοιάζουν την δράση της 
TSH στον θυρεοειδή [11]. In vitro η αδενοσίνη οδηγεί σε αύξη-
ση του ΣΝaΙ (του mRNA και της πρωτεΐνης) καθώς και στην αυ-
ξημένη πρόσληψη του ραδιενεργού ιωδίου [13].
 Υπάρχουν πολλές άλλες μελέτες που αφορούν την επί-
δραση ορμονών, χημειοθεραπευτικών, φαρμάκων και άλλων 
ουσιών στον ΣΝaΙ που όμως δεν κατέληξαν σε σαφή πρακτι-
κά αποτελέσματα. 

Στον καρκίνο του μαστού

Προσπάθειες επαγωγής του γονιδίου του ΣNaI στον καρκίνο 
του μαστού έχουν γίνει in vitro σε ανθρώπινες κυτταρικές σει-
ρές καρκινικών κυττάρων του μαστού και in vivo σε πειραμα-
τόζωα που έλαβαν ως ξένο μόσχευμα τις κυτταρικές αυτές 
σειρές. Οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για την επαγω-
γή ήταν ορμόνες σαν την προλακτίνη και την οξυτοκίνη [13] 
καθώς και το ρετινοϊκό οξύ είτε σαν all-trans-retinoic acid είτε 
σαν 9-cis-retinoic acid είτε τέλος αγωνιστές της β/γ ισομορ-
φής του RAR όπως το μόριο AGN190168 [3, 13]. In vivo ο συν-
δυασμός all-trans-retinoic acid και δεξαμεθαζόνης είχε ως 
αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του ΣNaI mRNA και πρω-
τεΐνης καθώς και της πρόσληψης του ραδιενεργού ιωδίου από 
τα καρκινικά κύτταρα σε σχέση με τη χρήση μόνο του ρετινο-
ϊκού οξέος [3, 13]. Η χρήση του ρετινοϊκού οξέως σε συνδυα-
σμό με την ισοβουτυλμεθυλξανθίνη-έναν αναστολέα της φω-
σφοδιεστεράσης-είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της έκφρα-
σης του ΣΝaI και της εντόπισης της πρωτεΐνης στην κυτταρι-
κή μεμβράνη [3]. 

Η γονιδιακή θεραπεία
Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για μεταφορά του γονιδίου 
του ΣΝaΙ τόσο σε μη διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοει-
δή όσο και σε εξωθυρεοειδικές κακοήθειες προκειμένου να 
επεκταθούν οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές του 
ραδιενεργού ιωδίου, στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 
του μαστού, στο γλοίωμα, στο ηπάτωμα, στο μη μικροκυττα-
ρικό καρκίνο του πνεύμονα, στον καρκίνο του προστάτη 
κ.α.[3]. Ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι, όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω, η αυξημένη έξοδος του ιωδίου από τα 
καρκινικά κύτταρα [3]. Για το σκοπό αυτό δόθηκαν άλατα λιθί-
ου, δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε ιώδιο, προκλήθηκε κα-
ταστροφή του θυρεοειδή, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ορ-
γανικοποίησης του ιωδίου με συμμεταφορά γονιδίου ή με την 
ενεργοποίηση ειδικών προαγωγέων όπως είναι το ειδικό προ-
στατικό αντιγόνο-prostate specific antigen (PSA) για τον καρ-

και το ΣΝaΙ [13]. Παρότι όμως ο ΣΝaΙ εκφράζεται στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων, η πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου από 
τα κακοήθη κύτταρα είναι μη σημαντική, με ένα ποσοστό 17% 
των πρωτοπαθών όγκων να εμφανίζουν αξιόλογη πρόσληψη 
ενώ και από τους όγκους που είναι ΣΝaΙ θετικοί, μόνο ένα 25% 
προσλαμβάνει σημαντικά το ραδιενεργό ιώδιο [14].
 Η ενεργοποίηση της κινάσης της 3 φωσφοϊνοσιτόλης σχε-
τίζεται με αύξηση της μεταγραφής του γονιδίου του ΣΝaΙ αλ-
λά και με μείωση της γλυκοζυλίωσης της πρωτεΐνης και μειω-
μένη μεταφορά της στην κυτταρική μεμβράνη [14]. Η ενεργο-
ποίηση αυτή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα δράσης πρώτο-
ογκογονιδίων σαν το HER-2-neu ή το Src αλλά και μεταλλάξε-
ων στην p110α υπομονάδα του ενζύμου [14]. 

Σε άλλες κακοήθειες

Στον καρκίνο του στομάχου η έκφραση του ΣNaI είναι ελαττω-
μένη ή απούσα σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό [15]. Επίσης, 
σε γειτονικές στον όγκο καλοήθεις ιστολογικά περιοχές, η έκ-
φραση του σχετίζεται αντίστροφα με την απόσταση του κυτ-
τάρου από την κακοήθη μάζα [15]. Επιπλέον δεν παρατηρείται 
έκφραση ΣNaI σε περιπτώσεις εντερικού τύπου μεταπλασίας 
γαστρικού ή οισοφαγικού βλεννογόνου [15], σε δυσπλαστικούς 
γαστρικούς αδένες και σε μη αδενοκαρκινώματα όπως οι γα-
στρεντερικοί στρωματικοί όγκοι gastrointestinal stomal tumors 
(GIST) [15]. Η αναγνώριση της πρωτεΐνης ΣNaI με ανοσοϊστοχη-
μεία έχει προταθεί σαν μέσο διάκρισης φυσιολογικού από κα-
κοήθη γαστρικό ιστό σε βιοψίες [15, 16]. Σε αδενοκαρκινώματα 
του πνεύμονα η έκφραση του ΣΝaΙ είναι αυξημένη, καθιστώ-
ντας το σπινθηρογράφημα με ραδιενεργό ιώδιο μια ακόμη πι-
θανή διαγνωστική μέθοδο [17]. Σε μια μελέτη 139 πρωτοπα-
θών βρογχογενών καρκινωμάτων με ανοσοϊστοχημεία ο ΣNaI 
εκφραζόταν στο 54% των περιστατικών με την πλειονότητα 
αυτών να είναι αδενοκαρκινώματα [17]. Στην ίδια μελέτη ο ΣNaI 
κυρίως εκφράζεται στους παραπάνω όγκους όταν οι όγκοι αυ-
τοί δεν εκφράζουν το μεταφορέα 1 της γλυκόζης (Glut1), [17]. 

Η αύξηση της έκφρασης του ΣNaI  
σε κακοήθειες

Στον καρκίνο του θυρεοειδή

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ΣΝaΙ στην ενδοκυττά-
ρια μεταφορά του ιωδίου, αρκετές προσπάθειες γίνονται για 
την επαγωγή της έκφρασής του στον καλά διαφοροποιημένο 
θυρεοειδικό καρκίνο. Ο ποιο κοινός τρόπος είναι η χρήση της 
ενδογενούς ή της ανθρώπινης ανασυνδυασμένης-human 
recombinant TSH (hrTSH). Αποσύροντας τη θεραπεία ορμονι-
κής υποκατάστασης με θυροξίνη Τ4 αυξάνουμε την ενδογενή 
TSH, για να αυξηθεί έτσι η πρόσληψη του ραδιενεργού ιωδίου 
από τον καρκινικό ιστό τόσο για διαγνωστικούς όσο και για 
θεραπευτικούς σκοπούς. Η hrTSH έχει τα ίδια αποτελέσματα 
και ενδεχόμενα να προκαλεί αύξηση στην ανάπτυξη των με-
ταστατικών εστιών. Αρκετοί εναλλακτικοί τρόποι επαγωγής 
της έκφρασης του ΣΝaΙ έχουν χρησιμοποιηθεί σε in vitro και 
in vivo μοντέλα όπως επίσης και σε κλινικές μελέτες, καθώς οι 
γνώσεις για την πρωτεΐνη και τη ρύθμιση της παραγωγής της 
έχουν πολλαπλασιαστεί [13]. 
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Brief Review

Sodium-iodine symporter in thyroid, normal 
and cancer tissues and its relation to nucleαr 

medicine and to gene cloning treatment

Christos Foujilas, Chrysanthi Marakaki, Nikolaos Sirmos

Abstract

Sodium iodide symporter (NIS) is a transmembrane glucoprotein 
located in the basolateral membrane of the follicular thyroid cells, 
as well as in other normal and abnormal tissues such as the lactat-
ing mammary gland, well differentiated thyroid carcinoma and 
breast adenocarcinoma. It uses the electrochemical gradient gen-
erated by the Na-K ATPase to import an iodide molecule to the in-
tracellular space along with two sodium molecules. The impor-
tance of NIS to diagnostic and research activities of Nuclear Medi-
cine such as the radioiodine uptake, serum levels of TSH, TPO and 
TBG and thyroid diseases, especially cancer are described. NIS gene 
cloning in 1996 opened new prospective in diagnosis and treat-
ment of thyroid and other diseases. 
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[

κίνο του προστάτη και ιϊκοί προαγωγείς όπως του κυτταρο-
μεγαλοϊού-cytomegalovirus για το ηπατοκυτταρικό και το 
παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα [3]. 
 Μια άλλη λύση είναι η χρήση του ρηνίου-188 ενός ισοτό-
που που εκπέμπει σωματίδια β, αντί του 131I αφού το 188Re πα-
ρουσιάζει μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής και έχει μεγαλύ-
τερη ακτίνα δράσης, με αποτέλεσμα να μπορεί να μεταφέρει 
μεγαλύτερες δόσεις ακτινοβολίας στον όγκο [11]. Το 188Re έχει 
χρόνο ημίσειας ζωής 16,7 ώρες και ακτίνα δράσης 23-32mm 
[3] σε αντίθεση με το 131I που έχει χρόνο ημίσειας ζωής 3-5 
ημέρες και ακτίνα δράσης 2-3mm [12].
 Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι το πώς μπορούμε 
να παρέμβουμε στην μετά μεταγραφική τροποποίηση και 
στην ενδοκυττάρια διακίνηση της πρωτεΐνης [12]. Το ρετινοϊ-
κό οξύ χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω αύξηση της έκ-
φρασης του ΣΝaΙ σε κυτταρικές σειρές προστατικού αδενο-
καρκινώματος στα οποία είχε εισαχθεί το γονίδιο, με καλά 
αποτελέσματα [18]. Άλλοι χρησιμοποίησαν σε παρόμοια πει-
ράματα δεξαμεθαζόνη με επίσης καλά αποτελέσματα [19].
 Συμπερασματικά, οι γνώσεις μας και η έρευνα σχετικά με 
το ΣNaI αφορούν το λεπτομερή μοριακό χαρακτηρισμό του, 
την κατανόηση της ρύθμισης της έκφρασης και λειτουργίας 
του θυρεοειδή αδένα και την πρόσληψη του ραδιενεργού ιω-
δίου στον καρκίνο του θυρεοειδή. Περιγράφονται επίσης, οι 
καινοτόμες ερευνητικές και κλινικές ιατρικές μελέτες και 
εφαρμογές που αφορούν τη συμβολή του ΣΝaΙ στη θεραπεία 
και άλλων κακοήθων παθήσεων.
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