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ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2019 

Δύο αμερικανοί ερευνητές, ο Γουίλιαμ Κέιλιν και ο Γκρέγκ Σεμέντσα, μαζί με τον 
γεννημένο στη Βρετανία, Πίτερ Ράτκλιφ, τιμήθηκαν με το Νόμπελ Φυσιολογίας και 
Ιατρικής 2019. 

Σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Καρολίνσκα εξήγησε ότι η συγκεκριμένη έρευνα 
αποτελεί τη βάση της κατανόησης του πώς τα επίπεδα οξυγόνου μέσα στο σώμα 
επιδρούν στις μεταβολικές διαδικασίες των κυττάρων και επηρεάζουν τις 
φυσιολογικές λειτουργίες. Βασική φυσιολογική απόκριση στην υποξία (δηλαδή στις 
χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγονου) είναι η αύξηση των επιπέδων της ορμόνης 
ερυθροποιητίνης (ΕΡΟ), η οποία οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (ερυθροποίηση). Η σημασία του ορμονικού ελέγχου της 
ερυθροποίησης ήταν ήδη γνωστή στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο αυτή η διαδικασία ελεγχόταν από το οξυγόνο παρέμεινε ένα μυστήριο. Οι 
παραπάνω επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ανίχνευση των επιπέδων του οξυγόνου 
επιτρέπει στα κύτταρα να προσαρμόζουν το μεταβολισμό τους σε χαμηλά επίπεδα 
οξυγόνου: για παράδειγμα στους μύες μας κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης. 
Άλλα παραδείγματα προσαρμοστικών διεργασιών που ελέγχονται από την ανίχνευση 
οξυγόνου περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων και την 
παραγωγή ερυθροκυττάρων. Η ανίχνευση των επιπέδων του οξυγόνου έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ουσιαστική για τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος, κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου για τον έλεγχο του φυσιολογικού 
σχηματισμού αιμοφόρων αγγείων και της ανάπτυξης του πλακούντα. Η ανίχνευση 
οξυγόνου είναι σημαντική σε μεγάλο αριθμό ασθενειών. Για παράδειγμα, οι ασθενείς 
με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια συχνά υποφέρουν από σοβαρή αναιμία λόγω 
μειωμένης έκφρασης ΕΡΟ. Η ΕΡΟ παράγεται από νεφρικά κύτταρα και είναι 
απαραίτητη για τον έλεγχο του σχηματισμού ερυθροκυττάρων. Επιπλέον, ο 
ρυθμιζόμενος  από το οξυγόνο μηχανισμός έχει σημαντικό ρόλο στον καρκίνο. Ο 
μηχανισμός που ρυθμίζεται από την παρουσία οξυγόνου χρησιμοποιείται για την 
ενίσχυση του σχηματισμού αιμοφόρων αγγείων και την τροποποίηση του 
μεταβολισμού για τον αποτελεσματικό πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. 
Το υψόμετρο, η σωματική άσκηση και η αναιμία είναι όλοι παράγοντες που 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των όγκων εκείνων, η αύξηση των 
οποίων εξαρτάται από την παροχή οξυγόνου στο αίμα, ιδιαίτερα ορισμένων 
καρκίνων που αναπτύσσονται γρήγορα, όπως ο καρκίνος του ήπατος, και 
καταναλώνουν τόση ενέργεια ώστε καίνε όλο το οξυγόνο που είναι διαθέσιμο γύρω 
τους. 
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Γίνονται σημαντικές προσπάθειες από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις 
φαρμακευτικές εταιρείες για τη δημιουργία φαρμάκων ικανών να επεμβαίνουν σε 
διαφορετικά στάδια μιας παθολογίας είτε ενεργοποιώντας είτε εμποδίζοντας τον 
μηχανισμό πρόσληψης του οξυγόνου.  

Οι τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν φέτος από ένα σύνολο 633 υποψηφιοτήτων. 

Την περασμένη χρονιά το ίδιο βραβείο είχαν λάβει δύο ανοσολόγοι, ο Αμερικανός 
Τζέιμς Άλισον και ο Ιάπωνας Τασούκου Χόνζο, χάρη στις ανακαλύψεις τους για το 
πώς η χρήση του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στη 
θεραπεία κατά του καρκίνου. 

 

 

Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.nobelprize.org 

 


