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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Νεότερα δεδομένα
για τους γαστρο-εντερο-παγκρεατικούς
ενδοκρινικούς όγκους. Εισαγωγικά σχόλια
Μ.Μ. Βασλαματζής1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι αποτελούν ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων με κοινή προέλευση, αλλά
ποικίλη βιολογική συμπεριφορά. Οι θεραπευτικοί χειρισμοί στην προχωρημένη νόσο είναι περιορισμένοι και αφορούν επεμβατικές, όπως η χειρουργική και ο χημειοεμβολισμός, ή φαρμακευτικές
μεθόδους, όπως η χρήση των αναλόγων σωματοστατίνης, η ιντερφερόνη και η κυτταροτοξική
χημειοθεραπεία. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις συνεισφέρουν στην ανακούφιση της συμπτωματικής
μεταστατικής νόσου, ωστόσο οι περιπτώσεις αντικειμενικών ανταποκρίσεων είναι ασυνήθεις. Για το
λόγο αυτό, το ενδιαφέρον έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια στην αναζήτηση μοριακών θεραπευτικών στόχων με τη βοήθεια των νέων φαρμάκων, τα οποία εισήχθησαν στη θεραπευτική φαρέτρα
του κλινικού ογκολόγου. Πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα παρατηρούνται με τους αναστολείς της
αγγειογένεσης. Απαιτούνται περαιτέρω καλά σχεδιασμένες μελέτες για την αποσαφήνιση του ρόλου
των νέων παραγόντων μοριακών στόχων στη θεραπευτική των νευροενδοκρινικών όγκων. Βήμα
xxxxxx
Κλινικής Ογκολογίας 2008, 9 (1):19-21.
xxxxxxxxx
Οι γαστρο-εντερο-παγκρεατικοί ενδοκρινικοί όγκοι
είναι σχετικώς σπάνιοι όγκοι με συχνότητα διαγνώσεως 2-3/100000 κατ’ έτος1. Ο όρος Karzinoid πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1907 από τον Oberndorfer,
ο οποίος περιέγραψε μια ομάδα εντερικών όγκων
με λιγότερο επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με τα
αδενοκαρκινώματα του οργάνου2. O Oberndorfer, στην
μελέτη του δεν φαίνεται ότι αναγνώρισε τα ενδοκρινικά
χαρακτηριστικά αυτών των όγκων, χαρακτηριστικά τα
οποία είχαν περιγραφεί το 1838 από τον Merling σε
όγκο σκωληκοειδούς αποφύσεως3.
Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”. Αλληλογραφία: Μιχάλης Μ. Βασλαματζής, Ογκολογικό Τμήμα
Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”, Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, 106 76, τηλ: 2107201823, φαξ: 2107243482,
e-mail: pvk300@otenet.gr

Η δυσκολία σε ευρέως αποδεκτή ιστολογική ταξινόμηση των όγκων αυτών αποτέλεσε μεγάλο εμπόδιο
στην κατανόηση και θεραπεία τους. Είναι χαρακτηριστικό, ότι επί σειρά ετών η ετερογενής ομάδα των
«καρκινοειδών» όγκων εκτιμάτο ως ενιαία οντότητα,
παρά τις διαφορές σε βιολογικό επίπεδο, κλινική
συμπεριφορά και ανταπόκριση στην θεραπεία. Στην
αποσαφήνιση των δυσχερειών συνέβαλε η ταξινόμηση της WHO το 2000, η οποία καθιέρωσε κλινικά
και προγνωστικά ενδιαφέροντα και χρήσιμα κριτήρια,
βασισμένα στην διαφοροποίηση των κυττάρων, στην
λειτουργικότητά τους, στον δείκτη πολλαπλασιασμού
των και στην αγγειακή και λεμφαγγειακή διήθηση4.
Η εξέλιξη των απεικονιστικών τεχνικών και κυρίως
της αξονικής, της μαγνητικής τομογραφίας και του
ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος συνεισέφερε
σημαντικότατα στην αύξηση της ευαισθησίας αναδείξεως των παγκρεατικών ενδοκρινικών όγκων και των
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καρκινωμάτων του γαστρικού σωλήνα5. Η ένταξη στις
διαγνωστικές εξετάσεις του indium-111 octreotide scan
αποδείχθηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη στην ανίχνευση των
γαστρο-εντερο-παγκρεατικών ενδοκρινικών όγκων
με έκφραση υποδοχέων σωματοστατίνης τύπου 2. Η
θεραπευτική προοπτική εφαρμογής του indium-111
octreotide scan είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα6. Η
προσθήκη στην κλινική πράξη της gallium-68 DOTA
octreotide Positron Emission Tomography και η ευρύτερη χρησιμοποίησή της αναμένεται να προσφέρει
σημαντικά στην αντιμετώπιση των ασθενών με τα
νοσήματα αυτά7.
Η γονιδιακή μελέτη των ενδοκρινικών όγκων απέδειξε παράγοντες οικογενειακού κινδύνου και συσχέτιση με άλλα νεοπλάσματα ήπιας (γενικώς) κακοήθους
διαδρομής, όπως το ΜΕΝ1, αλλά και συνύπαρξη
γαστρο-εντερο-παγκρεατικών ενδοκρινικών όγκων
με γενετικά νοσήματα, όπως το σύνδρομο Von-Hippel-Lindau, η νευροϊνωμάτωση τύπου 1 και η οζώδης
σκλήρυνση. Επί πλέον, ο ρόλος ορισμένων γονιδίων,
όπως του p53 ή των σηματοδοτούντων τις οδούς της
τυροσινικής κινάσης ή των επαγόντων απόπτωση
νεοπλασματικών κυττάρων μέσω υποξίας, μελετάται
εντατικά και ήδη φαίνεται να συσχετίζεται με την εξέλιξη
του κακοήθους φαινοτύπου8.
Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την θεραπεία
εκλογής και την μόνη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
ίαση. Εντούτοις, οι ασθενείς με γαστρο-εντερο-παγκρεατικούς ενδοκρινικούς όγκους διαγιγνώσκονται
συνήθως καθυστερημένα και έχοντες μεγάλο φορτίο ή
μεταστατική νόσο. Σήμερα φαίνεται ότι και οι ασθενείς
της κατηγορίας αυτής ωφελούνται, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν σε επιθετικές εγχειρήσεις με
αφαίρεση ≥90% του όγκου της νόσου9.
Όταν η νόσος είναι ανεγχείρητη, υπό τους παραπάνω όρους, ο αντικειμενικός θεραπευτικός στόχος
έχει δύο σκέλη: να ελέγξει τις εκδηλώσεις του συνδρόμου, το οποίο οφείλεται στην παραγωγή και έκκριση
ορμονών εκ του όγκου και να αναστείλει ή/και να
περιορίσει την εξέλιξη του όγκου ή να επάγει (άλλοτε
άλλου βαθμού) την υποστροφή του. Τα ανάλογα της
σωματοστατίνης αποτελούν την standard θεραπεία
για τον έλεγχο του ορμονικού συνδρόμου, ενώ ο θεραπευτικός ρόλος τους σε μη λειτουργικούς όγκους
αποτελεί αντικείμενο ερεύνης σε μελέτες με τυχαία
κατανομή ασθενών, μολονότι περίπου γνωρίζουμε με
βεβαιότητα ότι τα σχετικά αποτελέσματα από την χρήση
τους δεν είναι ικανοποιητικά: Η αντινεοπλασματική
τους δράση με υποστροφή των όγκων δεν εξικνείται
σε >8% των περιπτώσεων, ενώ σταθεροποιούν τη
νόσο σε όχι περισσότερο του 30-50% των ασθενών.
Η Ιnterferon προκαλεί βιοχημικές ανταποκρίσεις σε
ποσοστό 40-70%, αλλά η χρήση της περιορίζεται

πολύ από την τοξικότητά της10,11.
Ο ρόλος της χημειοθεραπείας στην αντιμετώπιση των γαστρο-εντερο-παγκρεατικών ενδοκρινικών
όγκων, ήταν έως πρόσφατα τουλάχιστον αμφισβητούμενος. Τελευταία όμως υπάρχουν πολλές αποδείξεις,
ότι χημειοθεραπεία με βάση την streptozo(to)cin σε
μεταστατικούς ή τοπικοπεριοχικά προχωρημένους
όγκους, παγκρεατικής προελεύσεως επάγει ποσοστά
συνολικών ανταποκρίσεων 35-55%, αλλά δεν έχει
θεραπευτική αξία για όγκους προερχόμενους από
το αρχέγονο μέσο και τελικό έντερο, στους οποίους
οι προκαλούμενες ανταποκρίσεις είναι <25%. Πτωχά
διαφοροποιημένοι όγκοι πρέπει να αντιμετωπίζονται
με συνδυασμούς βασισμένους στην cisplatin. Εντούτοις, μολονότι τα ποσοστά συνολικών ανταποκρίσεων
στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ καλά (ανέρχονται
μέχρι 60%), οι υποτροπές της νόσου είναι εξαιρετικά
συνήθεις12,13.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν μεταστατικές εντοπίσεις στο ήπαρ, λόγω της κακής προγνώσεως με την
οποία συνοδεύονται. Για την αντιμετώπισή τους έχουν
χρησιμοποιηθεί ο διαρτηριακός χημειοεμβολισμός,
η καταστροφή τους με ραδιοκύματα και τελευταία ο
συνδυασμός χειρουργικής εξαιρέσεως των βλαβών
και καταστροφής τους με ραδιοκύματα14.
Τελευταίως, η θεραπευτική χρησιμοποίηση του
131
I metaiodobenzylguanidine (MIBG) scan -ιδίως σε
όγκους προερχόμενους από το μέσο έντερο, αποδείχθηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη. Πρέπει, εντούτοις, να
σημειωθεί ότι, ενώ όγκοι της κατηγορίας αυτής έχουν
παθολογικό MIBG scan σε >70% των περιπτώσεων,
εν τούτοις σε ασθενείς με παγκρεατικής προελεύσεως
όγκους η εξέταση είναι θετική σε <10%. Το διαγνωστικό
indium-111 octreotide scan αποδεικνύεται παθολογικό
σε >80% των περιπτώσεων και η θεραπευτική του
χρήση μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική επιλογή15. Η
θεραπευτική εφαρμογή στην κλινική πράξη του Yttrium-90 DOTA octreotide ή του Lutetium-177 DOTA
octreotide φαίνεται να συνοδεύoνται από ποσοστά
συνολικών ανταποκρίσεων 25-30% και σταθεροποιήσεως της νόσου 50-60%16,17.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν το σημαντικότατο
επιστημονικό ενδιαφέρον για τους γαστρο-εντεροπαγκρεατικούς ενδοκρινικούς όγκους, το οποίο εξελίσσεται ταχύτατα στους τομείς οι οποίοι αναφέρθηκαν.
Δεδομένου αυτού επιτρέψτε μου να συγχαρώ την
Συντακτική Επιτροπή του «Βήματος Κλινικής Ογκολογίας» για την ανάληψη της πρωτοβουλίας οργανώσεως αυτής της γραπτής στρογγύλης τράπεζας
και να θεωρήσω ιδιαιτέρως τιμητική την ανάθεση της
στο πρόσωπό μου. Στο τραπέζι συνέγραψαν γνωστοί για την επιτυχή ενασχόλησή τους επιστήμονες,
τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή
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τους και την παράδοση των λίαν εμπεριστατωμένων
κειμένων τους στον προκαθορισμένο χρόνο. Στους
αναγνώστες των κειμένων και δη στους νεωτέρους
εξ ημών, ειλικρινώς εύχομαι να βρούνε ενδιαφέρον
κατά την μελέτη των εισηγήσεων.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τον Διευθυντή Σύνταξης του «Βήματος Κλινικής Ογκολογίας» και στενότατο προσωπικό μου φίλο, από 34
ετών..., κ. Χαρ. Γ. Ανδρεάδη, για την σημαντικότατη
βοήθεια, τις υποδείξεις του και την κατανόησή του
σε επί μέρους πολλά, ειδικά προβλήματα, για την
διαμόρφωση του τελικού κειμένου.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα:
Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά
Πηνελόπη Αργυρίου1, Δήμητρα Ροντογιάννη2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Διάχυτο Νευροενδοκρινικό Σύστημα (ΔΝΣ) περιλαμβάνει στοιχεία του κεντρικού και περιφερικού
νευρικού συστήματος, νευροενδοκρινικά όργανα καθώς και ένα μεγάλο αριθμό ευρέως κατανεμημένων κυττάρων σε ιστούς και όργανα Η ταξινόμηση των ενδοκρινών όγκων κατά WHO περιλαμβάνει
νεοπλάσματα προερχόμενα από ενδοκρινείς αδένες, όπως τα φαιοχρωμοκυττώματα των επινεφριδίων, τα αδενώματα της υπόφυσης, νεοπλάσματα προερχόμενα από στοιχεία των νεύρων, όπως
τα παραγαγγλιώματα, τα γαγγλιονευρώματα και τα νευροβλαστώματα ή από στοιχεία του διάχυτου
ΔΝΣ, όπως οι νευροενδοκρινικοί όγκοι του πνεύμονα του γαστρεντερικού σωλήνα και του παγκρέατος (γαστρο-εντερο-παγκρεατικά νεοπλάσματα -GPET). Η ταξινόμηση των νεοπλασμάτων αυτών,
σύμφωνα με τις κατά WHO προτάσεις, βασίζεται στην κυτταρική μορφολογία, στις μιτώσεις και νεκρώσεις για τα πνευμονικά νεοπλάσματα, στην εντόπιση, το μέγεθος, την αγγειακή διήθηση και την
κυτταρική μορφολογία στα νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα και του παγκρέατος. Η μελέτη
των διαφόρων βιολογικών και γενετικών χαρακτηριστικών των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε πληρέστερες και πλέον αναπαραγώγιμες ταξινομήσεις των μελλοντικά.
xxxxxx
Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (1):22-35.
xxxxxxxxx
Εισαγωγή
Τα κύτταρα του Διάχυτου Νευροενδοκρινικού Συστήματος (ΔΝΣ) αποτελούν ετερογενή πληθυσμό, ο
οποίος εντοπίζεται σε διάφορους ιστούς και όργανα
(ενδοκρινείς αδένες ή όργανα με ενδοκρινή-παρακρινή λειτουργία) και εμφανίζει κοινά μορφολογικά και
βιοχημικά χαρακτηριστικά1,2. Ο όρος «Νευροενδοκρινικό Σύστημα» χρησιμοποιείται εν μέρει λόγω της
ομοιότητας των κυττάρων αυτών με τους νευρώνες,
όσον αφορά στους κυτταροχημικούς χαρακτήρες και
την παραγωγή πεπτιδίων και αμινών. Πολλά από τα
κύτταρα του ΔΝΣ έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν και να αποκαρβοξυλιώνουν πρόδρομα αμινών
συμπεριλαμβανομένων της 3-4 δεϋδροξυφαινυλαλαΠαθολογοανατόμος, 2Διευθύντρια Παθολογοανατομικού
Τμήματος ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αλληλογραφία: Δήμητρα
Ροντογιάννη, Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, 106 76
1

νίνης (L-Dopa) και 5-υδροξυτρυπτοφάνης (5-ΗΤΡ)
(κύτταρα APUD)2,3.
Ιστογένεση
Το ΔΝΣ περιλαμβάνει στοιχεία του κεντρικού και
περιφερικού νευρικού συστήματος, νευροενδοκρινικά
όργανα, όπως η υπόφυση, αθροίσεις νευροενδοκρινικών κυττάρων, όπως τα παγκρεατικά νησίδια και τα
νευροεπιθηλιακά σωμάτια στο βρογχικό δένδρο, καθώς
και ένα μεγάλο αριθμό ευρέως κατανεμημένων κυττάρων σε ιστούς και όργανα, όπως ο γαστρεντερικός
σωλήνας, το βρογχοπνευμονικό δένδρο, ο θυρεοειδής
αδένας, το δέρμα, ο προστάτης αδένας κ.ά.
Τα νευροενδοκρινικά κύτταρα του βρογχοπνευμονικού δένδρου θεωρούνται σήμερα ότι είναι ενδοδερμικής προέλευσης, εφόσον προέρχονται από
τον αρχέγονο οισοφάγο όπως και τα επιθηλιακά
κύτταρα της αναπνευστικής οδού. Ενδοδερμικής
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προέλευσης θεωρούνται, επίσης, και τα ενδοκρινικά
κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα, καθώς και η
ενδοκρινής και η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος.
Αντίθετα, τα θυλακιώδη κύτταρα και τα κύτταρα C του
θυρεοειδούς αδένα -παρά την στενή ατομική τους
σχέση- θεωρείται ότι έχουν διαφορετική εμβρυολογική
προέλευση προερχόμενα από το ενδόδερμα και το
νευροεξώδερμα αντίστοιχα2-4.
Τα κύτταρα του ΔΝΣ διαχωρίζονται σε κύτταρα τα
οποία δημιουργούν αδένια και σε κύτταρα τα οποία
κατανέμονται διάσπαρτα σε ιστούς. Στα κύτταρα της
πρώτης ομάδας ανήκουν οι τύποι των κυττάρων
της αδενοϋπόφυσης, του παραθυρεοειδούς αδένα,
των παραγαγγλίων και της μυελώδους μοίρας των
επινεφριδίων. Τα κύτταρα της δεύτερης ομάδας, τα
διάσπαρτα διάχυτα κατανεμημένα νευροενδοκρινικά
κύτταρα, αποικίζουν το δέρμα, τους πνεύμονες, τον
θυρεοειδή αδένα, τον θύμο αδένα, τον γαστρεντερικό
σωλήνα, το πάγκρεας, το χοληφόρο δένδρο, καθώς
και το ουρογεννητικό σύστημα4.
Φυσιολογία νευροενδοκρινικών κυττάρων
Τα νευροενδοκρινικά κύτταρα τα οποία απαντώνται
κατανεμημένα στους ιστούς είναι στην πλειονότητα
τους ενδοεπιθηλιακά ρυθμιστικά κύτταρα με υβριδικούς επιθηλιακούς και ενδοκρινικούς χαρακτήρες
και δενδριτικές αποφυάδες με νευρογενή χαρακτηριστικά. Διαιρούνται σε δύο υποτύπους, ανοικτού (ο
ένας πόλος του κυττάρου επικοινωνεί με τον αυλό
των αδενικών σχηματισμών) και κλειστού τύπου. Η
ανάλυση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει
νευροενδοκρινικά κοκκία, τα οποία αντιστοιχούν σε
μεγάλη ποικιλία εκκριτικών προϊόντων, πεπτιδίων
και αμινών. Μερικά από τα πεπτίδια εμφανίζονται με
ειδικό πρότυπο κατανομής στα φυσιολογικά νευροενδοκρινικά κύτταρα. Η ινσουλίνη, επί παραδείγματι,
απαντά αποκλειστικά στα β κύτταρα των νησιδίων
Langerhans του παγκρέατος και η γαστρίνη ανευρίσκεται μόνο στα G κύτταρα του πυλωρικού άντρου
και στο δωδεκαδάκτυλο3,4.
Πολλά πεπτίδια απαντούν σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, καθώς επίσης και σε νευρώνες όπου
λειτουργούν ως νευρομεταβιβαστές. Η σωματοστατίνη,
επί παραδείγματι, αν και ανιχνεύτηκε αρχικά στην υπόφυση ανευρέθηκε επίσης στο γαστρεντερικό σωλήνα,
στα δ κύτταρα του παγκρέατος, στα C κύτταρα του
θυρεοειδούς αδένα και στα νευροενδοκρινικά κύτταρα
του βρογχικού δένδρου. Η ορμόνη ACTH παράγεται
από την υπόφυση, αλλά απαντά επίσης στα C
κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα, στα G κύτταρα του
πυλωρικού άντρου και στα νευροενδοκρινικά κύτταρα
του βρογχικού βλεννογόνου.

Τα νευροενδοκρινικά κύτταρα του προστάτου
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολύπλοκης λειτουργίας των νευροενδοκρινικών κυττάρων.
Τα κύτταρα αυτά παράγουν πεπτίδια της ομάδας
των χρωμογρανινών, της ομάδας της καλσιτονίνης,
μπομπεσίνη και πεπτίδιο που απελευθερώνει γαστρίνη, σωματοστατίνη και πρωτεΐνη σχετιζόμενη με
παραθορμόνη. Επιπλέον, παρόλο που δεν φέρουν
υποδοχέα ανδρογόνων εκφράζουν υποδοχέα για
την καλσιτονίνη, ενώ ταυτόχρονα την παράγουν δημιουργώντας έτσι αυτοκρινή για τα ίδια κύτταρα, αλλά
και παρακρινή λειτουργία στα γειτονικά επιθηλιακά
ή ακόμη και στα κύτταρα του παρακειμένου στρώματος δια μέσου των δενδριτικών αποφυάδων. Τέλος,
φαίνεται ότι υπόκεινται σε ρύθμιση από τις νευρικές
απολήξεις. Τα ανοικτού τύπου κύτταρα έχουν επιπλέον
την ικανότητα να λαμβάνουν πληροφορίες δια μέσου
ευαίσθητων υποδοχέων επιφανείας για την σύσταση
του περιεχομένου του αυλού των αδενικών οργάνων.
Με τον τρόπο αυτό το νευροενδοκρινικό κύτταρο, δια
μέσου μηνυμάτων στα παρακείμενα επιθηλιακά κύτταρα, ρυθμίζει τα προϊόντα έκκρισης συμμετέχοντας
στην εξωκρινή λειτουργία του οργάνου.
Βασικές αρχές ταξινόμησης των νευροενδοκρινικών
όγκων
Η ταξινόμηση των ενδοκρινών όγκων κατά WHO
περιλαμβάνει νεοπλάσματα προερχόμενα από ενδοκρινείς αδένες, όπως τα φαιοχρωμοκυττώματα των
επινεφριδίων, τα αδενώματα της υπόφυσης, νεοπλάσματα προερχόμενα από στοιχεία των νεύρων, όπως
τα παραγαγγλιώματα, τα γαγγλιονευρώματα και τα
νευροβλαστώματα ή από στοιχεία του ΔΝΣ, όπως οι
νευροενδοκρινικοί όγκοι του πνεύμονα του γαστρεντερικού σωλήνα και του παγκρέατος (γαστρο-εντεροπαγκρεατικά νεοπλάσματα - GPET)(Πίνακας 1)5.
Τα νεοπλάσματα τα προερχόμενα από κύτταρα
του ΔΝΣ τα οποία αναγνωρίζονται από την κατά WHO
ταξινόμηση συνίστανται σε ενδοκρινή (νευροενδοκρινή)
και μικτά ενδοκρινή –εξωκρινή νεοπλάσματα.
Για τα γαστρο-εντερο-παγκρεατικά νεοπλάσματα
-GPET- εφαρμόζεται ένα γενικό σχήμα ταξινόμησης
τριών κατηγοριών για όλες τις ανατομικές περιοχές:
1. Καλά διαφοροποιημένοι ενδοκρινείς όγκοι με
καλοήθη ή αβέβαιη βιολογική συμπεριφορά,
2. Καλά διαφοροποιημένα ενδοκρινή καρκινώματα
χαμηλού βαθμού κακοηθείας, και,
3. 	Χαμηλής διαφοροποίησης ενδοκρινή καρκινώματα
υψηλού βαθμού κακοηθείας.
Λόγω της εξαιρετικά επιθετικής τους βιολογικής
συμπεριφοράς τα νεοπλάσματα της 3ης ομάδας δι-
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Πίνακας 1. Σύστημα νευροενδοκρινικών κυττάρων και ταξινόμηση όγκων
Διάταξη νευροενδοκρινικών κυττάρων

Όγκοι

Σε αδενικούς σχηματισμούς
Υπόφυση

Αδένωμα

Παραθυρεοειδείς αδένες

Αδένωμα/καρκίνωμα

Παραγάγγλια

Παραγαγγλίωμα

Μυελός επινεφριδίων

Φαιοχρωμοκύττωμα

Διάχυτα διεσπαρμένα
Γαστροεντερικός σωλήνας

Νευροενδοκρινής όγκος/καρκίνωμα

Ενδοκρινές πάγκρεας

Νευροενδοκρινής όγκος/καρκίνωμα

Χοληφόρα

Νευροενδοκρινής όγκος/καρκίνωμα

Αναπνευστική οδός

Καρκινοειδές, νευροενδοκρινές καρκίνωμα

Θύμος

Καρκινοειδές

C-κύτταρα θυρεοειδούς

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς

Ουρογεννητικό σύστημα

Καρκίνωμα

Δέρμα

Καρκίνωμα Merkel

αφέρουν σημαντικά από τα νεοπλάσματα της 1η και
2ης ομάδας και απαιτούν διαφορετική θεραπευτική
προσέγγιση.
Οι συνήθεις ιστοπαθολογικές και κυτταρολογικές
εκτιμήσεις του πρότυπου ανάπτυξης και των κυτταρολογικών χαρακτηριστικών των καλά διαφοροποιημένων νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων είναι μικρής
διαγνωστικής αξίας για την εκτίμηση της λειτουργικής
συμπεριφοράς και του βαθμού κακοηθείας. Αντίθετα, τα
χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα, τα οποία αποτελούνται από κύτταρα με ικανού
βαθμού κυτταρική ατυπία, υψηλό μιτωτικό δείκτη και
τα οποία φέρουν μικρό αριθμό εκκριτικών κοκκίων
είναι νεοπλάσματα με υψηλό βαθμό κακοήθειας. Τα
νεοπλάσματα αυτά απαντούν στους πνεύμονες, αλλά
επίσης στον οισοφάγο, στο στόμαχο, στη λήκυθο του
Vater, στο παχύ έντερο, στον τράχηλο της μήτρας και
στον προστάτη. Εν αντιθέσει με τους καλά διαφοροποιημένους νευροενδοκρινικούς όγκους, τα χαμηλής ή
πτωχής διαφοροποίησης αυτά νεοπλάσματα συνήθως
δεν εκδηλώνονται σαν ορμονικά σύνδρομα5.
Μικτά εξωκρινή νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα έχουν περιγραφεί ιδιαίτερα στην σκωληκοειδή
απόφυση ως καρκινοειδή με καλυκοειδή κύτταρα.
Αδενοκαρκινώματα με διάσπαρτα νευροενδοκρινικά
κύτταρα σε αυξημένο αριθμό έχουν πρόσφατα αναφερθεί με διάφορες εντοπίσεις, όπως στο στόμαχο, στο
πάγκρεας, στο παχύ έντερο και στον προστάτη5,6.
Ως μικτά νεοπλάσματα ορίζονται τα νεοπλάσματα
στα οποία τα εξωκρινή και ενδοκρινή στοιχεία ευρίσκονται σε άμεση και στενή ανάπτυξη. Επιπλέον, η
ενδοκρινής συνιστώσα αποτελεί τουλάχιστον το ένα

τρίτο έως το ήμισυ περίπου του κυτταρικού πληθυσμού.
Οι περιορισμοί αυτοί σαφώς διαφοροποιούν τον μικτό
αυτό τύπο των νεοπλασμάτων από καρκινώματα
με διάσπαρτα διάχυτα αναπτυσσόμενα νευροενδοκρινικά κύτταρα και από όγκους ανεπτυγμένους
με συνάφεια (collision). Γενικά, τα μικτά ενδοκρινή
(νευροενδοκρινή)-εξωκρινή νεοπλάσματα πρέπει να
διαχωρίζονται από τα αμιγή νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα, καθόσον η βιολογική τους συμπεριφορά
φαίνεται να προσδιορίζεται από την διαφοροποίηση
της εξωκρινούς συνιστώσας.
Διαγνωστική εφαρμογή δεικτών νευροενδοκρινικής
προέλευσης και διαφοροποίησης
Η δυνατότητα προσδιορισμού των νευροενδοκρινικών κυττάρων με δείκτες οδήγησε στον ακριβή
χαρακτηρισμό των νευροενδοκρινικών όγκων, καθώς
και στην αποκάλυψη νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης σε νεοπλάσματα χαμηλής διαφοροποίησης με
ιστολογικά κριτήρια4-7. Η αναγνώριση της νευροενδοκρινικής φύσεως των κυττάρων και κατ’ επέκταση
των νευροενδοκρινικών όγκων επιτυγχάνεται με τις
εξής μεθόδους: Ιστοχημικές χρώσεις, ανοσοϊστοχημικές -δείκτες νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης,
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, εντόπιση m-RNA (In Situ
υβριδισμός – ISH).
Α. Ιστοχημικές χρώσεις: Η χρώση Grimelius αποκαλύπτει τα αργυρόφιλα και η χρώση Masson
Fontana τα αργενταφινικά κοκκία.
Β. Ανοσοϊστοχημικοί μέθοδοι: Οι δείκτες της
νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης διαιρούνται

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά ———————————————————— 25

σε τέσσερις κατηγορίες:
Β1. Δείκτες κυτταρικής μεμβράνης: Περιλαμβάνουν
την ειδική των νευρώνων ενολάση (NSE),
την πρωτεΐνη προϊόν του γονιδίου 9.5 (PGP
9.5), το αντίσωμα έναντι του αντιγόνου CD56
(Μόριο Νευρωνικής Προσκόλλησης –NCAM)
και τον δείκτη VMAT-2 (Vesicular Monoamine
Transporter-2). Οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν
υψηλή ευαισθησία, αλλά σχετικά μικρή ειδικότητα, διότι αν και εκφράζονται συχνά σε
ενδοκρινή νεοπλάσματα, εν τούτοις αρκετοί
από αυτούς (όπως η NSE και η PGP 9.5) εκφράζονται και σε άλλους όγκους με νευρογενή
ή μελανοκυτταρική διαφοροποίηση, καθώς και
σε άλλους όγκους μη ενδοκρινείς.
Β2. 	Δείκτες σχετιζόμενοι με μικρά κυστίδια: Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν την συναπτοφυσίνη
και την πρωτεΐνη των συναπτικών κυστιδίων
2(SV-2), έχουν υψηλότερη ειδικότητα σε σχέση με τους προηγούμενους και διατηρούν
υψηλή ευαισθησία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι
στην εξακρίβωση ενδοκρινών νεοπλασμάτων
με μικρή περιεκτικότητα σε εκκριτικά κοκκία,
καθόσον εκφράζονται ανεξάρτητα από την
παρουσία ή μη εκκριτικών κοκκίων.
Β3. 	Δείκτες σχετιζόμενοι με εκκριτικά κοκκία: Στους
δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται οι χρωμογρανίνες Α, Β και C, καθώς και το αντιγόνο CD57
(Leu-7). Oι δείκτες αυτοί έχουν επίσης υψηλή
ειδικότητα, αλλά η ευαισθησία τους είναι χαμηλή, καθόσον η έκφραση τους διαφέρει μεταξύ
των διαφόρων τύπων των νευροενδοκρινικών
κυττάρων και επίσης εξαρτάται από την παρουσία ενδοκυτταροπλασματικών εκκριτικών
κοκκίων. Ως εκ τούτου, δεν παρατηρείται ανοσοθετικότητα στα χαμηλής διαφοροποίησης
νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα.
Β4. 	Δείκτες ειδικών πεπτιδικών ορμονών, όπως η
σεροτονίνη, η σωματοστατίνη και η γαστρίνη.
Οι δείκτες αυτοί είναι μικρής διαγνωστικής
αξίας στην διερεύνηση της νευροενδοκρινικής φύσεως ενός όγκου, εκτός εάν πρόκειται
για διερεύνηση υπερεκκριτικού συνδρόμου
γνωστού κλινικά ή βιοχημικά. Επιπλέον, είναι
εξαιρετικά ειδικοί στις περιπτώσεις που τα νεοπλασματικά κύτταρα παράγουν την αντίστοιχη πεπτιδική ορμόνη, την αποθηκεύουν στο
κυτταρόπλασμα τους και μάλιστα σε μορφή η
οποία να αντιδρά με το αντίστοιχο πεπτίδιο. Η
δυνατότητα παραγωγής μίας ορμόνης από τα
κύτταρα ενός όγκου ανεξαρτήτως του ποσού
που αποθηκεύεται εντός τους είναι δυνατόν
να διερευνηθεί με τη μέθοδο του in situ υβρι-

δισμού, η οποία ανιχνεύει πεπτιδικό mRNA.
Κατά τη διαγνωστική πρακτική πρέπει να γίνεται
συνδυασμός της ευαισθησίας και ειδικότητας των
ανοσοϊστοχημικών δεικτών και είναι γνωστό ότι η
αρνητική ή θετική ανοσοαντίδραση ενός μόνον δείκτη
δεν είναι επαρκής για την διάγνωση.
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
Το φάσμα των υπερπλασιών των νευροενδοκρινικών κυττάρων του πνεύμονα και των νεοπλασμάτων
τους είναι μεγάλο. Η νευροενδοκρινική υπερπλασία
είτε με εικόνα γραμμοειδούς κατανομής, είτε με σχηματισμό νευροεπιθηλιακών σωματίων, είτε, τέλος,
με τη μορφή ογκιδίων (tumorlets) μπορεί να είναι
αντιδραστικής φύσεως, να συσχετίζεται με ίνωση
του παρεγχύματος αποτέλεσμα υποξίας ή να είναι
ιδιοπαθής. Εάν συνοδεύει καρκινοειδή και κυρίως με
μορφή ογκιδίων θεωρείται ότι αποτελεί προδιηθητική
νεοπλασία8.
Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι του πνεύμονα περιλαμβάνουν: 1) το χαμηλής κακοηθείας καρκινοειδές,
2) το ενδιάμεσου βαθμού κακοηθείας άτυπο καρκινοειδές και 3) τους δύο υψηλής κακοηθείας όγκους τo
μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινικό καρκίνωμα και
το μικροκυτταρικό καρκίνωμα.
Η ορολογία καρκινοειδές προτιμάται από την ταξινόμηση της WHO 2004 σε σχέση με τους όρους
καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινικό καρκίνωμα
ως επικρατέστερη στην κλινική ορολογία9.
Νευροενδοκρινική διαφοροποίηση είναι δυνατόν να συμβεί, επίσης, σε σπάνιους πνευμονικούς
όγκους, όπως το πνευμονικό βλάστωμα, ο πρωτογενής
νευροεξωδερματικός όγκος και οι δεσμοπλαστικοί
στρογγυλοκυτταρικοί όγκοι.
Στην ταξινόμηση των πνευμονικών όγκων κατά
WHO 2004:
1.	Τα τυπικά και άτυπα καρκινοειδή κατηγοροποιούνται
με τον όρο καρκινοειδή,
2.	Τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινικά καρκινώματα
θεωρούνται ως υπότυπος των μεγαλοκυτταρικών
καρκινωμάτων, και,
3.	Τα μικροκυτταρικά νευροενδοκρινικά καρκινώματα
αποτελούν ανεξάρτητη κατηγορία9-12 (Πίνακας 2).
Οι τέσσερις αυτοί τύποι χαρακτηρίζονται ιστολογικά από νευροενδοκρινικούς μορφολογικούς χαρακτήρες διαφόρου βαθμού διαφοροποίησης. Οι χαρακτήρες
αυτοί είναι: α) Tο οργανοειδές ή δοκιδώδες πρότυπο
ανάπτυξης, όπως φαίνεται από την πασαλλοειδή
διάταξη των περιφερικών κυττάρων στην περιφέρεια των νησιδίων του όγκου, και β) Η δημιουργία
ροζεττών. Οι δομικοί αυτοί χαρακτήρες είναι γενικά
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Πίνακας 2. Φάσμα νευροενδοκρινών υπερπλασιών και νεοπλασμάτων του πνεύμονα
Ι. Υπερπλασία νευροενδοκρινικών κυττάρων και ογκίδια (tumorlets)
Α) Υπερπλασία νευροενδοκρινικών κυττάρων
		 1. Σχετιζόμενη με ίνωση και/ή μη με φλεγμονή
		 2. Παρακείμενη καρκινοειδούς
		 3. Διάχυτη ιδιοπαθής νευροενδοκρινική νεοπλασία με ή χωρίς ίνωση των αεροφόρων οδών και απόφραξη
Β) Ογκίδια (tumorlets) (0,5εκ)
ΙΙ. Eπιθηλιακοί όγκοι με νευροεδοκρινική μορφολογία
1. Τυπικά καρκινοειδή
2. Άτυπα καρκινοειδή
3. Μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινικά καρκινώματα
4. Μικροκυτταρικά καρκινώματα
III. Μη μικροκυτταρικά καρκινώματα με νευροενδοκρινική διαφοροποίηση

πλέον σαφείς στο τυπικό και άτυπο καρκινοειδές σε
σχέση με τους υψηλού βαθμού κακοηθείας όγκους,
κατά τους οποίους τα δομικά αυτά χαρακτηριστικά
διατηρούνται ελάχιστα.
Αν και είναι εννοιολογικά παραδεκτό να θεωρούνται
οι νευροενδοκρινικοί όγκοι σαν ένα φάσμα, γίνεται
προφανές, επί τη βάσει ιστολογικών, ανοσοϊστοχημικών και μοριακών μελετών, ότι το τυπικό και
άτυπο καρκινοειδές, καθώς και τα μεγαλοκυτταρικά
νευροενδοκρινικά και μικροκυτταρικά καρκινώματα
είναι διαφορετικοί όγκοι11,12. Ως τυπικά καρκινοειδή
ορίζονται οι νευροενδοκρινικοί όγκοι μεγέθους ≥0,5εκ.
με λιγότερες από 2 μιτώσεις ανά 2mm2 (σε 10 Ο.Π.x40)
και με απουσία νεκρώσεων, ενώ ως άτυπα καρκινοειδή, αντίστοιχα, οι νευροενδοκρινικοί όγκοι με 2
έως 10 μιτώσεις ανά 2mm2 (σε 10 Ο.Π.x40) και/ή με
νεκρώσεις. Η ανοσοϊστοχημεία είναι θετική για τους
νευροενδοκρινικούς δείκτες CD56, χρωμογρανίνη
και συναπτοφυσίνη σε όλες τις περιπτώσεις9,10,13,14.
Τόσο τα τυπικά, όσο και τα άτυπα καρκινοειδή είναι
δυνατόν να απαντούν κεντρικά, αλλά και περιφερικά,
η χαρακτηριστική όμως ανάπτυξη τους είναι ενδοβρογχική. Εν αντιθέσει με τα υψηλής κακοηθείας
νευροενδοκρινικά καρκινώματα, τα καρκινοειδή δεν
απαντούν σε συνδυασμό με άλλα καρκινώματα επί
πλέον, οι όγκοι αυτοί δεν σχετίζονται ισχυρά με το
κάπνισμα. Η σαφής διάγνωση και η ταξινόμηση των
τυπικών καρκινοειδών και άτυπων καρκινοειδών δεν
είναι πάντοτε δυνατή στο υλικό των μικρών βιοψιών,
καθώς η μιτωτική δραστηριότητα και η νέκρωση είναι
δυνατόν να ποικίλλουν σε διαφορετικές περιοχές ενός
όγκου. Προτείνεται η διάγνωση στο υλικό μικρών
βιοψιών να δίνεται ως καρκινοειδές και η πλήρης
ταξινόμηση να παραπέμπεται σε υλικό μεγάλης βιοψίας ή χειρουργικού παρασκευάσματος.
Τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινικά καρκινώματα
είναι νευροενδοκρινικοί όγκοι με μορφολογικά κριτήρια,
τα οποία εμφανίζουν περισσότερες από 10 μιτώσεις

ανά 2mm2 (σε 10 Ο.Π.x40) και κυτταρολογικούς χαρακτήρες παρόμοιους με εκείνους του μεγαλοκυτταρικού
καρκινώματος, αποτελούνται, δηλαδή, από μεγάλα σε
μέγεθος κύτταρα πολυγωνικού σχήματος με άφθονο
πρωτόπλασμα και προέχον πυρήνιο. Στοιχεία νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης πρέπει να αναζητούνται
με συμπληρωματικές μεθόδους μελέτης. Τέτοια μέθοδος είναι η ανοσοϊστοχημεία με τη χρήση ειδικών
δεικτών νευροενδοκρινικής προέλευσης, όπως είναι η
χρωμογρανίνη και η συναπτοφυσίνη. Ταξινομούνται
ως μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινικά καρκινώματα
μόνον τα μεγαλοκυτταρικά εκείνα καρκινώματα τα
οποία εμφανίζουν νευροενδοκρινική μορφολογία
(οργανοειδές πρότυπο ανάπτυξης -ροζέττες) και
ανοσοϊστοχημική έκφραση χρωμογρανίνης ή συναπτοφυσίνης ή και των δύο9-11. Πρέπει να σημειωθεί
ότι 20% περίπου των συνήθων αδενοκαρκινωμάτων, καρκινωμάτων από το πλακώδες επιθήλιο ή και
μεγαλοκυτταρικών καρκινωμάτων εκφράζει θετική
ανοσοθετικότητα με τους νευροενδοκρινικούς δείκτες
σε περιορισμένο ποσοστό κυττάρων. Τα καρκινώματα
αυτά θεωρούνται ως μη μικροκυτταρικά καρκινώματα
με νευροενδοκρινική διαφοροποίηση. Προς το παρόν,
δεν έχει διευκρινισθεί αν τα καρκινώματα αυτά έχουν
χειρότερη πρόγνωση ή ανταποκρίνονται διαφορετικά
στη χημειοθεραπεία σε σχέση με τα συνήθη, καθόσον
οι μέχρι τώρα δημοσιεύσεις εμφανίζουν αντικρουόμενα
αποτελέσματα10-12,15,16.
Τα μικροκυτταρικά καρκινώματα είναι νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα με περισσότερες από 10 μιτώσεις
ανά 2mm2 (σε 10 Ο.Π.x40) αποτελούμενα από μικρά
κύτταρα με ελάχιστο κυτταρόπλασμα, δυσδιάκριτα
κυτταρικά όρια, λεπτοκοκκιώδη πυρηνική χρωματίνη
και δυσδιάκριτα ή απόντα πυρήνια. Τα κύτταρα είναι
στρογγυλά, ωοειδή και ατρακτόμορφα. Οι πυρήνες
εμφανίζονται επιμηκυσμένοι με αλληλοεπικάλυψη
και οι νεκρώσεις είναι τυπικά εκτεταμένες (Εικόνα 1).
Αποτελούν περίπου 20% των πνευμονικών καρκινω-
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Εικόνα 1. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος A: Περιβρογχική ανάπτυξη Β: Ιστολογική εικόνα, αιματοξυλίνηηωσίνηΧ40

μάτων και η πλειοψηφία τους εμφανίζεται ως κεντρικοί
παραπυλαίοι όγκοι με εκτεταμένη νέκρωση και λεμφαδενοπάθεια του μεσοθωρακίου. Μικρό ποσοστό (5%)
των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων παρουσιάζεται
ως περιφερική δίκην νομίσματος σκίαση. Μόνον 10%
των περιπτώσεων παρατηρούνται εντοπισμένα στο
πνεύμονα κατά την διάγνωση. Ενδοπνευμονικά, ο
όγκος τυπικά επεκτείνεται κατά μήκος των βρόγχων
(Εικόνα 2), υποβλεννογονίως και κυκλοτερώς, με
συχνή συμμετοχή λεμφαγγείων. Το μικροκυτταρικό
καρκίνωμα είναι διάγνωση που τίθεται με το απλό
μικροσκόπιο. Η ανοσοϊστοχημεία είναι θετική για
τούς νευροενδοκρινικούς ιχνηθέτες όπως το αντιγόνο
CD56, τη χρωμογρανίνη και τη συναπτοφυσίνη στις
περισσότερες περιπτώσεις. Σημειώνεται, ότι ποσοστό
λιγότερο του 10% των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων
είναι αρνητικό για όλους τους νευροενδοκρινικούς δείκτες. Ο θυρεοειδικός μεταγραφικός παράγοντας TTF-1
εκφράζεται έως και στο 90% των περιπτώσεων.
Η κυτταρογενετική ανάλυση αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό πρότυπο χρωμοσωμικών ασταθειών με

Εικόνα 2. Καρκινοειδές βρόγχου. Α: Ενδοβρογχική ανάπτυξη . Β: Ιστολογική εικόνα Αιματοξυλίνη-Ηωσινη Χ20 Γ:
Ανοσοθετικότητα στην χρωμογρανίνη Χ40)

υψηλή επίπτωση των ελλείψεων στα χρωμοσώματα
3ρ, 4, 5d, 10d, 13q και 17ρ, 19 και 20q9,10,17.
Σχετικά με την ιστογένεση του μικροκυτταρικού
καρκινώματος, παρά το γεγονός ότι το προγονικό του
κύτταρο δεν είναι γνωστό, είναι πιθανή η ύπαρξη ενός
πολυδύναμου βρογχικού πρόδρομου κυττάρου το
οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί σε καθένα από τους
κύριους ιστολογικούς τύπους πνευμονικού καρκίνου.
Ωστόσο, μέσα στο φάσμα των νευροενδοκρινικών
όγκων, υπάρχει στενότερη μορφολογική και γενετική
ομοιότητα μεταξύ του νευροενδοκρινικού καρκινώματος
από μεγάλα κύτταρα και του μικροκυτταρικού καρκινώματος, παρά του μικροκυτταρικού καρκινώματος με το
τυπικό ή το άτυπο καρκινοειδές. Τα μεγαλοκυτταρικά
νευροενδοκρινικά και μικροκυτταρικά καρκινώματα
είναι εξαιρετικά επιθετικά νεοπλάσματα με κακή πρόγνωση. Αν και οι δύο υψηλής κακοηθείας αυτοί όγκοι
εμφανίζουν πολλές ομοιότητες, τα μεγαλοκυτταρικά
νευροενδοκρινικά διατηρούνται στην ταξινόμηση του
2004 ως ξεχωριστή οντότητα στην κατηγορία των
μεγαλοκυτταρικών καρκινωμάτων, καθόσον επί του
παρόντος δεν ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία
με τον ίδιο τρόπο όπως τα μικροκυτταρικά καρκινώματα. Ως εκ τούτου, η χειρουργική αντιμετώπιση
είναι η θεραπεία εκλογής για τα μεγαλοκυτταρικά
νευροενδοκρινικά καρκινώματα10,11.
To μικτό μικροκυτταρικό καρκίνωμα είναι μικροκυτταρικό καρκίνωμα, το οποίο συνδυάζεται με ένα
επιπλέον στοιχείο που αφορά σε οποιονδήποτε από
τους ιστολογικούς τύπους του μη-μικροκυτταρικού
καρκινώματος, συνήθως αδενοκαρκινώματος, πλακώδους καρκινώματος ή μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος και λιγότερο συχνά ατρακτοκυτταρικού ή
γιγαντοκυτταρικού καρκινώματος..
Όσον αφορά στη σταδιοποίηση του μικροκυτταρικού καρκινώματος, η τάση εκτεταμένης διασποράς
κατά τη διάγνωση οδήγησε στη σταδιοποίηση του ως
περιορισμένη ή εκτεταμένη νόσος και όχι στη χρήση
του συστήματος ΤΝΜ11,12.
Σχετικά με τη μοριακή γενετική των νευροενοκρινικών όγκων του πνεύμονα, τα μικροκυτταρικά
καρκινώματα και τα πνευμονικά καρκινοειδή είναι
κλασσικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι και διαθέτουν όλα
τα χαρακτηριστικά των νευροενδοκρινικών κυττάρων.
Ωστόσο, παρότι το μικροκυτταρικό καρκίνωμα έχει
υψηλή συσχέτιση με το κάπνισμα, δεν συμβαίνει το
ίδιο με το καρκινοειδές. Αυτοί οι δυο νευροενδοκρινικοί
όγκοι μοιράζονται ορισμένες μοριακές ανωμαλίες,
έχουν όμως και αρκετές διαφορές. Τα μικροκυτταρικά
καρκινώματα έχουν υψηλότερη συχνότητα μεταλλάξεων του p53, ενώ τα καρκινοειδή χαρακτηρίζονται από
μεταλλάξεις στο γονίδιο MEN118. Τα μικροκυτταρικά και
τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινικά καρκινώματα
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εμφανίζουν διαταραχή της οδού του ρετινοβλαστώματος και συγκεκριμένα απώλεια έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου RB. Αντίθετα, οι διαταραχές του
αναστολέα της πρωτεΐνης p16 και κυκλίνης D1 είναι
γεγονότα τα οποία εμφανίζονται συχνότερα στα μη
μικροκυτταρικά καρκινώματα. Επίσης, και οι δύο τύποι
εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε βαρείς καπνιστές. Γενετικές ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν και
μεταξύ των μικροκυτταρικών και μη μικροκυτταρικών
καρκινωμάτων. Οι περισσότερες από τις διαφορές
αυτές δεν είναι απόλυτες του ιστολογικού τύπου του
καρκινώματος. Οι απόλυτες διαφορές ανάμεσα στις
δύο κύριες κατηγορίες πνευμονικού καρκινώματος
είναι σχετικά λίγες και περιλαμβάνουν την παρουσία
μεταλλάξεων του γονιδίου Ras και υπερέκφρασης
του Cox-2 στα μη μικροκυτταρικά, ενώ ενίσχυση
του γονιδίου MYC και μεθυλίωση της κασπάσης-8,
ενός αντιαποπτωτικού γονιδίου – κλειδί, συμβαίνουν
χαρακτηριστικά στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Παρότι η απώλεια ελέγχου του κυτταρικού κύκλου είναι
χαρακτηριστικό του καρκινώματος, ο μηχανισμός με
τον οποίο η απώλεια αυτή συμβαίνει στις δυο κύριες
κατηγορίες των καρκινωμάτων του πνεύμονος, είναι
πολύ διαφορετικός. Η αδρανοποίηση του γονιδίου
του ρετινοβλαστώματος (RB) και η υπερέκφραση του
Ε2F1 είναι σχεδόν γενικό φαινόμενο στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα . Τα περισσότερα μικροκυτταρικά
καρκινώματα του πνεύμονος, καθώς και τα πλακώδη
καρκινώματα, εμφανίζουν απώλεια μεγάλων τμημάτων
του 3p σε αλληλόμορφες θέσεις, ενώ τα περισσότερα
αδενοκαρκινώματα και προ-νεοπλασματικές προ-διηθητικές αλλοιώσεις έχουν μικρότερης έκτασης περιοχές
απώλειας τμημάτων 3 p σε αλληλόμορφες θέσεις. Οι
μεταλλάξεις του γονιδίου p53 είναι η πιο συχνή γενετική
ανωμαλία που αναγνωρίζεται στα καρκινώματα του
ανθρώπου και είναι περισσότερο συνήθεις στα μικροκυτταρικά παρά στα μη μικροκυτταρικά καρκινώματα.
Οι μεταλλάξεις αποτελούν τον συνηθέστερο μηχανισμό
απορρύθμισης της λειτουργίας ενός γονιδίου. H πλέον
συχνή αλλαγή η οποία σχετίζεται με το κάπνισμα στο
πνευμονικό καρκίνωμα είναι η αντικατάσταση της G
από T, η οποία έχει ανευρεθεί στους καπνιστές και
ποτέ στους μη καπνιστές. Πολλές άλλες αλλαγές
συμβαίνουν συχνά στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα,
όπως η αυξημένη λειτουργία του προ-αποπτωτικού
μορίου Bcl-2, η ενεργοποίηση αυτοκρινών οδών (πεπτίδια ομοιάζοντα με την μπομπεσίνη), η αυξημένη
λειτουργία της τελομεράσης, απώλεια αλυσίδων της
λαμινίνης 5 και αναστολέων μεταλλοπρωτεϊνασών
του στρώματος, καθώς και η έκφραση αγγειακών
αυξητικών παραγόντων10,11,18-20.
Ειδικές προνεοπλασματικές αλλαγές που σχετίζονται με το μικροκυτταρικό καρκίνωμα δεν έχουν

αναγνωριστεί και λίγα είναι γνωστά για τις μοριακές
αλλαγές που προηγούνται αυτού του όγκου, παρά το
γεγονός ότι συχνές απώλειες αλληλόμορφων έχουν
αναγνωριστεί σε ιστολογικά φυσιολογικό ή υπερπλαστικό βρογχικό επιθήλιο παρακείμενο διηθητικών
όγκων9,11.
Η ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων με συστοιχίες cDNA μπορεί να αναγνωρίσει δείκτες για το μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Δεδομένων των ιστολογικών
και ανοσοϊστοχημικών χαρακτηριστικών της νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης δεν αποτελεί έκπληξη ότι
πολλοί από τους δείκτες γονιδιακής έκφρασης είναι
νευροενδοκρινικά γονίδια, συμπεριλαμβανομένων της
χρωμογραγίνης Β και C και της l αμινοξυ-δεκαρβοξυλάσης. Πειραματικές μελέτες γονιδιακής έκφρασης
στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα συμπεριλαμβάνουν
ανάλυση των πρωτοπαθών όγκων με ολιγονουκλεοτιδικές συστοιχίες, ανάλυση των πρωτοπαθών όγκων
με συστοιχίες cDNA και ανάλυση κυτταρικών σειρών
με ολιγονουκλεοτιδικές συστοιχίες. Είναι εντυπωσιακό
ότι και οι τρεις μελέτες ταυτοποιούν ομάδες αλληλεπικαλυπτόμενων γονιδίων10,11,19.
Όσον αφορά στην πρόγνωση των μικροκυτταρικών
καρκινωμάτων, επιβαρυντικοί κλινικοί προγνωστικοί
παράγοντες θεωρούνται το εκτεταμένο στάδιο της
νόσου, η κακή φυσική κατάσταση (performance status)
και τα αυξημένα επίπεδα LDH ορού ή αλκαλικής
φωσφατάσης. Κανένας ιστολογικός ή γενετικός παράγοντας δεν σχετίζεται με την πρόγνωση. Ένα μικρό
ποσοστό όγκων περιορισμένου σταδίου μπορούν να
αφαιρεθούν επιτυχώς9-11.
ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ (Ενδοκρινικά-Νευροενδοκρινικά
Καρκινώματα Χαμηλής Διαφοροποίησης)
Κρίνεται σκόπιμη ιδιαίτερη αναφορά στα εξωπνευμονικά μικροκυτταρικά καρκινώματα, τα οποία,
όπως είναι πλέον γνωστό, αναπτύσσονται σε διάφορα όργανα. Το δέρμα, ο οισοφάγος, ο λάρυγγας,
οι σιελογόνοι αδένες, ο θύμος αδένας, ο τράχηλος
της μήτρας, η ωοθήκη, ο μαστός, ο προστάτης και η
ουροδόχος κύστη είναι από τα πλέον συχνά αναφερόμενα όργανα21,22. Η ομοιότητα των καρκινωμάτων
αυτών σε μορφολογία, σε ανοσοφαινοτυπικό επίπεδο, καθώς και στην απάντηση στην θεραπεία σε
σύγκριση με τα αντίστοιχα του πνεύμονα είναι μεγάλη.
Γενικά αναφέρεται ότι τα εξωπνευμονικά μικροκυτταρικά καρκινώματα δεν έχουν όλα την ίδια βιολογική
συμπεριφορά, η οποία μάλλον σχετίζεται με το όργανο ανάπτυξης. Τα νευροενδοκρινικά καρκινώματα
χαμηλής διαφοροποίησης των σιελογόνων αδένων
επί παραδείγματι φαίνεται να έχουν καλύτερη κλινική
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πορεία από τα αντίστοιχα του οισοφάγου. Επιπλέον,
τα εξωπνευμονικά μικροκυτταρικά καρκινώματα έχουν
την δυνατότητα ποικίλης διαφοροποίησης προς συνήθη
καρκινώματα των οργάνων στα οποία αναπτύσσονται,
καθόσον φαίνεται ότι τα νευροενδοκρινικά κύτταρα
στα περισσότερα όργανα προέρχονται από κοινό με
τα επιθηλιακά κύτταρα αρχέγονο κύτταρο.
Αναλυτικότερα, τα νευροενδοκρινικά καρκινώματα
δέρματος τύπου Merkel22 εμφανίζουν ιδιαίτερο επιθηλιακό ανοσοφαινότυπο κυτοκερατινών (κυτοκερατίνη
20) και έκφραση νευροϊνιδίων, ο οποίος τα διαφοροποιεί από τα άλλα σπλαχνικά καρκινώματα αυτού
του τύπου. Επιπλέον, απαντούν ως μικτά με στοιχείο
ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του δέρματος.
Η νευροενδοκρινική διαφοροποίηση στο προστατικό καρκίνωμα23,24 είναι δυνατόν να έχει χαρακτήρες
μικροκυτταρικού καρκινώματος ή καλά διαφοροποιημένου νευρονδοκρινικού όγκου-καρκινοειδούς. Τα
μικροκυτταρικά καρκινώματα και τα καρκινοειδή αποτελούν μικρό ποσοστό (<5%) όλων των προστατικών
κακοήθων νεοπλασμάτων συμπεριλαμβανομένων και
των σύνθετων καρκινωμάτων (συνήθη αδενοκαρκινώματα με εστίες μικροκυτταρικού καρκινώματος ή
καρκινοειδούς). Ο πλέον συχνός τύπος νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης στο προστατικό καρκίνωμα είναι εκείνος της εστιακής ατομικής κυτταρικής
νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης στα συνήθη
αδενοκαρκινώματα ή στους ειδικούς υποτύπους.
Η νευροενδοκρινική διαφοροποίηση δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί χωρίς την εφαρμογή φάσματος
αντισωμάτων έναντι διαφόρων νευροενδοκρινικών
προιόντων, ιδιαίτερα εκείνων τα οποία εκφράζονται
από τα φυσιολογικά νευροενδοκρινικά κύτταρα. Σε

μερικές περιπτώσεις ανευρίσκεται έκτοπη παραγωγή
πεπτιδίων συμπεριλαμβανομένων της αδρενοκορτικοτρόπου ορμόνης (ACTH), αντιδιουρητικής ορμόνης,
λευκοεγκεφαλίνης και β–ενδορφορίνης. Υποδοχείς
ανδρογόνων ορμονών δεν εκφράζονται από τα κακοήθη νευροενδοκρινικά κύτταρα.
Τα νευροενδοκρινικά χαμηλής διαφοροποίησης
καρκινώματα του μαστού25 είναι υψηλής κακοηθείας
νεοπλάσματα και τοποθετούνται στο ένα άκρο του
φάσματος των νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων.
Στο άλλο άκρο απαντούν καρκινώματα του μαστού με
ειδικό ιστολογικό υπότυπο και με νευροενδοκρινική
διαφοροποίηση. Τα καρκινώματα αυτά εμφανίζουν
υψηλό επίπεδο έκφρασης νευροενδοκρινικών δεικτών από την πλειονότητα των κυττάρων. Ιστολογικά
συνήθως αφορούν σε αμιγή βλεννώδη, συμπαγή ή
μικτά (βλεννώδη/συμπαγή) καρκινώματα και, εν αντιθέσει με τα αντίστοιχα καρκινώματα του προστάτου,
είναι συχνά ορμονοεξαρτώμενα. Κλινικά εμφανίζουν
χαμηλού βαθμού κακοήθεια. Καρκινώματα μαστού
ιστολογικού τύπου πορογενούς μη ειδικού τύπου
(ΝΟS) με εστιακή νευροενδοκρινική διαφοροποίηση
θεωρούνται ιδιαίτερη οντότητα με εστιακό νευροενδοκρινικό ανοσοφαινότυπο. Ο τελευταίος δεν φαίνεται
να προσδίδει στο καρκίνωμα ιδιαίτερη προγνωστική
ή θεραπευτική σημασία26.
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Στόμαχος
Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του στομάχου
διακρίνονται σε τέσσερις τύπους5-7 (Πίνακας 3). Ο

Πίνακας 3. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων στομάχου
1. Καλά διαφοροποιημένος νευροενδοκρινής όγκος (καρκινοειδές)
Καλοήθης: μη λειτουργικός, περιορισμένος σε βλεννογόνο-υποβλεννογόνιο, χωρίς διήθηση αγγείου, μεγέθους ≤1εκ.
 Όγκος σώματος-θόλου από τα κύτταρα ECL (συνήθως πολλαπλοί όγκοι) σχετιζόμενος με χρόνια ατροφική γαστρίτιδα
(CAG) ή σύνδρομο MEN-1
 Όγκος που παράγει σεροτονίνη ή (πολύ σπάνια) γαστρίνη
Καλοήθης ή χαμηλού κακοήθους δυναμικού (αβέβαιης βιολογικής συμπεριφοράς): μη λειτουργικός, περιορισμένος σε
βλεννογόνο - υποβλεννογόνιο, με ή χωρίς διήθηση αγγείου, μεγέθους >1-2εκ.
 Όγκος από τα κύτταρα ECL σχετιζόμενος με CAG ή MEN-1 ή σποραδικός
 Όγκος που παράγει σεροτονίνη ή (πολύ σπάνια) γαστρίνη
2. Καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινές καρκίνωμα (κακόηθες καρκινοειδές)
Χαμηλού κακόηθους δυναμικού: διήθηση του μυϊκού χιτώνα ή μεταστάσεις, μεγέθους >2εκ.
 	Μη λειτουργικό: συνήθως σποραδικό καρκίνωμα από τα κύτταρα ECL, σπανίως σχετιζόμενο με CAG/MEN-1,
σπανίως παράγει σεροτονίνη ή γαστρίνη
 Λειτουργικό: καρκίνωμα που παράγει σεροτονίνη (άτυπο καρκινοειδές σύνδρομο) ή καρκίνωμα που παράγει γαστρίνη
(γαστρίνωμα)
3. Χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινές καρκίνωμα
Υψηλού βαθμού κακοήθειας
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τύπος 1 είναι ο πλέον συχνός (70-80%), ενώ οι τύποι
2,3 και 4 είναι σπάνιοι.
Ο τύπος 1 (Εικόνα 3) αφορά συνήθως σε μικρά,
πολλαπλά, με ευρεία βάση και πολυποειδή νεοπλάσματα μεγέθους από 0,5 έως 1 εκ., τα οποία απαντούν
στο σώμα του στομάχου. Ιστολογικά πρόκειται για καλά
διαφοροποιημένα νεοπλάσματα τα οποία αναπτύσσονται στο βλεννογόνο και στον υποβλεννογόνιο και
αποτελούνται από θετικά στην χρωμογρανίνη Α ECL
(enterochromaffin-like) κύτταρα, τα οποία αναγνωρίζονται με τον δείκτη VMAT2 (vesicular monoamine
transporter 2). Τα νεοπλάσματα αυτά αναπτύσσονται
πάντοτε δευτεροπαθώς στο πλαίσιο αυτοάνοσης
χρόνιας ατροφικής γαστρίτιδας του σώματος (CAG)
κατά την οποία η απώλεια των τοιχωματικών κυττάρων οδηγεί στην ανεπαρκή παραγωγή του ενδογενούς
παράγοντα και του υδροχλωρικού οξέος και ως
εκ τούτου στην ενεργοποίηση των G κυττάρων του
άντρου ώστε να παράγουν γαστρίνη. Η συνεχής αυτή
υπεργαστριναιμία έχει σαν αποτέλεσμα την επαύξηση
της ανάπτυξης των ECL κυττάρων του βλεννογόνου του σώματος και τη δημιουργία μικροοζώδους
υπερπλασίας, η οποία μεταπίπτει μετά από χρονική
περίοδο πολλών ετών στα πολλαπλά νεοπλάσματα
που περιγράφηκαν. Κλινικά τα νεοπλάσματα αυτά δεν
σχετίζονται με ορμονικά σύνδρομα και ανευρίσκονται
κυρίως σε γυναίκες. Η πρόγνωση τους είναι καλή,
διότι λόγω του μικρού μεγέθους τους είναι δυνατόν
να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά. Μεταστάσεις στους
επιχώριους λεμφαδένες απαντούν σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα νεοπλάσματα είναι
μεγέθους >2 εκ. και διηθούν το μυϊκό χιτώνα
Ο τύπος 2 των νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων
του στομάχου απαντά σε σχέση με το σύνδρομο
MEN-1, κατά το οποίο αναπτύσσεται σύνδρομο
Zollinger–Ellison. Όπως και τα τύπου 1, τα τύπου 2

είναι συνήθως πολλαπλά και ανευρίσκονται στο σώμα
του στομάχου σχετιζόμενα με υπερπλασία των ECL
κυττάρων. Το μέγεθος τους είναι συνηθέστερα <1,5
εκ. και ευρίσκονται περιορισμένα στο βλεννογόνο και
στον υποβλεννογόνιο. Εάν παρατηρηθούν διηθήσεις
αγγείων ή μέγεθος μεγαλύτερο από 2 εκ. και/ή διήθηση
του μυϊκού χιτώνα υπάρχει πιθανότητα μετάστασης
σε ποσοστό 30%. Η ανάπτυξη τους φαίνεται ότι γίνεται επί τη βάσει των γενετικών αλλοιώσεων που
σχετίζονται με το σύνδρομο ΜΕΝ1 (μεταλλάξεις του
γονιδίου ΜΕΝ1 στο χρωμόσωμα 11q13).
Ο τύπος 3 ή σποραδικά νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του στομάχου δεν σχετίζεται με την αυτοάνοσο
ατροφική γαστρίτιδα ή με το σύνδρομο ΜΕΝ1 και
απαντά συνηθέστερα σε άνδρες. Είναι μονήρεις
και δεν εμφανίζουν συγκεκριμένη κατανομή στον
γαστρικό βλεννογόνο. Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων τα νεοπλάσματα αυτά είναι μεγαλύτερα των
2 εκ. κατά τη διάγνωση. Ιστολογικά, είναι καλά διαφοροποιημένα και αποτελούνται από κύτταρα ECL.
Αντίθετα, νεοπλάσματα από εντεροχρωμόφοβα EC
(σεροτονίνη) κύτταρα ή από κύτταρα με παραγωγή
γαστρίνης είναι εξαιρετικά σπάνια. Εάν το μέγεθος
τους είναι μεγαλύτερο των 2 εκ., διηθούν το μυϊκό
χιτώνα ή εμφανίζουν αγγειοδιήθηση υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα μετασταστικής επέκτασης. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται χειρουργική επέμβαση.
Ο τύπος 4 των γαστρικών νευροενδοκρινικών
νεοπλασμάτων αντιστοιχεί στο αδιαφοροποίητο καρκίνωμα. Οι όγκοι αυτοί είναι πλέον συχνοί στους άνδρες
και δεν υπάρχει σχέση με αυτοάνοση γαστρίτιδα ή με
το ΜΕΝ1. Κατά τη διάγνωση τα περισσότερα από τα
νεοπλάσματα αυτά ευρίσκονται ήδη σε προχωρημένο
στάδιο (μέγεθος >4 εκ.) και εμφανίζουν εκτεταμένες
μεταστάσεις. Ανοσοϊστοχημικά τα νεοπλασματικά
κύτταρα εμφανίζουν ανοσοθετικότητα στην συναπτοφυσίνη και όλως εστιακά στην χρωμογρανίνη Α. Ο
τύπος αυτός αντιμετωπίζεται θεραπευτικά όπως τα
γαστρικά καρκινώματα27,28.
Δωδεκαδάκτυλο – Νήστιδα

Εικόνα 3. Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα στομάχου τύπου
1. Α: Πολλαπλή ανάπτυξη στον γαστρικό βλεννογόνο Β:
Ιστολογική εικόνα Αιματοξυλίνη-ηωσίνη Χ10

Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του δωδεκαδακτύλου απαντούν σε 5 τύπους (Πίνακας 4)5-7,27. Σε
αυτούς περιλαμβάνονται τα δωδεκαδακτυλικά γαστρινώματα, τα οποία αποτελούν περίπου τα 2/3 όλων των
δωδεκαδακτυλικών νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων,
οι όγκοι παράγοντες σωματοστατίνη, οι μη λειτουργικοί
όγκοι (οι οποίοι δεν προκαλούν ορμονικά σύνδρομα),
τα χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινικά καρκινώματα τα οποία αναπτύσσονται συχνότερα στην
περιοχή του φύματος, καθώς και τα δωδεκαδακτυλικά
γαγγλιοκυτταρικά παραγαγγλιώματα.
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Πίνακας 4. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων δωδεκαδακτύλου και ανώτερου τμήματος νήστιδας
1. Καλά διαφοροποιημένος νευροενδοκρινής όγκος (καρκινοειδές)
Καλοήθης: μη λειτουργικός, περιορισμένος σε βλεννογόνο-υποβλεννογόνιο, χωρίς διήθηση αγγείου, μεγέθους ≤1εκ.
 Όγκος που παράγει γαστρίνη (ανώτερο τμήμα δωδεκαδακτύλου)
 Όγκος που παράγει σεροτονίνη
 	Γαγγλιοκυτταρικό παραγαγγλίωμα (οποιουδήποτε μεγέθους και επέκτασης, πέριξ του φύματος του Vater)
Καλοήθης ή χαμηλού κακόηθους δυναμικού (αβέβαιης βιολογικής συμπεριφοράς): περιορισμένος σε βλεννογόνο-υποβλεννογόνιο, με ή χωρίς διήθηση αγγείου ή μεγέθους >1εκ.
 Λειτουργικός όγκος που παράγει γαστρίνη (γαστρίνωμα), σποραδικός ή σχετιζόμενος με MEN-1
 	Μη λειτουργικός όγκος που παράγει σωματοστατίνη (περιοχή φύματος Vater) με ή χωρίς νευροϊνωμάτωση τύπου 1
 	Μη λειτουργικός όγκος που παράγει σεροτονίνη
2. Καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινές καρκίνωμα (κακόηθες καρκινοειδές)
Χαμηλού κακόηθους δυναμικού: διήθηση τουλάχιστον του μυϊκού χιτώνα ή μεταστάσεις
 Λειτουργικό καρκίνωμα που παράγει γαστρίνη (γαστρίνωμα), σποραδικός ή σχετιζόμενος με MEN-1
 	Μη λειτουργικό καρκίνωμα που παράγει σωματοστατίνη (περιοχή φύματος Vater) με ή χωρίς νευροϊνωμάτωση
τύπου 1
 	Μη λειτουργικό ή λειτουργικό καρκίνωμα (με καρκινοειδές σύνδρομο)
 Κακόηθες γαγγλιοκυτταρικό παραγαγγλίωμα
3.	Χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινές καρκίνωμα
Υψηλού βαθμού κακοήθειας

Τα δωδεκαδακτυλικά γαστρινώματα είναι είτε σποραδικά, είτε συσχετίζονται με το σύνδρομο MEN-1 και
συνδυάζονται με το σύνδρομο Zollinger – Ellison (ΖΕS).
Και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι συνήθως μεγαλύτερα από 1 εκ., εντοπίζονται στο ανώτερο τμήμα του
δωδεκαδακτύλου και εμφανίζουν ιστολογικά δοκιδώδες
ή ψευδοαδενοειδές πρότυπο ανάπτυξης. Εν αντιθέσει
με τα σποραδικά γαστρινώματα τα οποία είναι μονήρη,
τα σχετιζόμενα με ΜΕΝ-1 είναι συνήθως πολλαπλά.
Παρά το γεγονός ότι είναι συνήθως μικρού μεγέθους
και εντοπίζονται στο δωδεκαδακτυλικό βλεννογόνο και
τον υποβλεννογόνιο, συχνά κατά την διάγνωση εμφανίζονται με λεμφαδενική μετάσταση στους επιχώριους
λεμφαδένες. .Οι μεταστάσεις αυτές είναι συνήθως
μεγαλύτερες σε μέγεθος σε σχέση με τον πρωτοπαθή
όγκο και είναι δυνατόν να εκληφθούν ως παγκρεατικοί
όγκοι στους ενδοσκοπικούς-απεικονιστικούς ελέγχους.
Αν και οι λεμφαδενικές μεταστάσεις στους επιχώριους
λεμφαδένες επισυμβαίνουν σε πρώιμο στάδιο, οι
ηπατικές μεταστάσεις φαίνεται ότι αποτελούν όψιμο
γεγονός. Αντιθέτως, τα παγκρεατικά γαστρινώματα δεν
σχετίζονται με MEN-1 και οι ηπατικές μεταστάσεις
φαίνεται ότι επισυμβαίνουν σε πρωϊμότερο στάδιο σε
σχέση με τα δωδεκαδακτυλικά γαστρινώματα.
Τα παράγοντα σωματοστατίνη νεοπλάσματα του
δωδεκαδακτύλου αποτελούν περίπου το 15% των
δωδεκαδακτυλικών νευροενδοκρινικών όγκων. Αναπτύσσονται συχνότερα στην περιοχή του φύματος του
Vater. Τα διηθητικά στο μυϊκό χιτώνα νεοπλάσματα
έχουν συχνά δώσει μεταστάσεις στους λεμφαδένες.
Η ιστολογική εικόνα είναι τυπική και συνίσταται σε

σωληνώδεις σχηματισμούς με ασβεστοποιημένα
-ψαμμώδη- σωμάτια. Συσχέτιση με ορμονικά σύνδρομα δεν παρατηρείται, απαντώνται, όμως, συχνά
σε ασθενείς με νευροϊνωμάτωση τύπου 1 κατά την
οποία μπορεί να αναπτυχθούν αμφοτερόπλευρα
φαιοχρωμοκυττώματα.
Τα μη λειτουργικά νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του δωδεκαδακτύλου αποτελούνται συνήθως
από παράγοντα σεροτονίνη κύτταρα ή σπανιότερα
από κύτταρα παράγοντα γαστρίνη ή καλσιτονίνη.
Η πρόγνωση της ομάδας των μη λειτουργικών νεοπλασμάτων είναι καλύτερη συγκριτικά με εκείνη των
γαστρινωμάτων τα οποία σχετίζονται με το σύνδρομο
Ζollinger-Ellison ή των ληκυθικών νεοπλασμάτων με
παραγωγή σωματοστατίνης. Μεταστάσεις αναμένονται μόνον όταν το νεόπλασμα επεκταθεί πέραν της
υποβλεννογονίου στιβάδας.
Χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινικά
καρκινώματα απαντώνται κυρίως στην περιοχή του
φύματος του Vater, είναι ορμονικά ανενεργή και κατά
τη διάγνωση εμφανίζονται συνήθως με μεταστάσεις
στους επιχώριους λεμφαδένες και στο ήπαρ.
Τα δωδεκαδακτυλικά γαγγλιοκυτταρικά παραγαγγλιώματα απαντούν πλησίον του φύματος του Vater. Το
μέγεθος των νεοπλασμάτων αυτών είναι συχνά >2 εκ.
Αν και συνήθως διηθούν το μυϊκό χιτώνα εμφανίζουν
καλοήθη συμπεριφορά. Ιστολογικά αποκαλύπτεται
συνιστώσα γαγγλιακών κυττάρων συνυπάρχουσα με
καλά διαφοροποιημένα νευροενδοκρινικά κύτταρα. Ανοσοφαινοτυπικά, φαίνεται να εκφράζουν σωματοστατίνη,
παγκρεατικό πολυπεπτίδιο και πρωτεΐνη S-100.
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Σκωληκοειδής απόφυση
Tα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα της σκωληκοειδούς απόφυσης αποτελούν μαζί με τα αντίστοιχα
του ειλεού τα πλέον συχνά νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα (Πίνακας 5)5-7,27. Η
πρόγνωσή τους είναι πολύ καλύτερη από εκείνη των
νεοπλασμάτων του ειλεού. Εντοπίζονται συνηθέστερα
στην κορυφή του οργάνου, σχεδόν πάντοτε διηθούν
το μυϊκό χιτώνα και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό επεκτείνονται στο λιπώδη ιστό του μεσεντερίου.
Πάντως, οι επιχώριες λεμφαδενικές μεταστάσεις
φαίνεται να είναι σπάνιες, εκτός εάν το μέγεθος του
νεοπλάσματος φθάσει περίπου τα 2εκ. Ιστολογικά και
ανοσοϊστοχημικά τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα
της σκωληκοειδούς είναι παρόμοια με εκείνα του ειλεού,
καθόσον αποτελούνται όπως εκείνα από συμπαγείς
νησιδοειδείς αθροίσεις και εκφράζουν σεροτονίνη
και ουσία Ρ. Πρέπει να διαχωρίζονται από την πολύ
σπάνια οντότητα των καρκινοειδών με καλυκοειδή

κύτταρα (goblet-cell carcinoids), τα οποία αποτελούν
μικτά ενδοκρινή-εξωκρινή νεοπλάσματα, καθόσον τα
τελευταία έχουν λιγότερο ευνοϊκή πρόγνωση28.
Ειλεός
Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του ειλεού
αναπτύσσονται σχεδόν αποκλειστικά στον τελικό ειλεό
και σπανιότερα στο τυφλό συμπεριλαμβανομένης
της ειλεοτυφλικής βαλβίδας (Πίνακας 6)5-7,27. Ιστολογικά αποτελούνται από νησιδοειδείς – συμπαγείς
αθροίσεις. Κατά τη διάγνωση, το μέγεθός τους είναι
μεγαλύτερο των 2εκ. και έχουν διηθήσει το μυικό
χιτώνα, συχνότατα δε έχουν ήδη δώσει μεταστάσεις
στους επιχώριους λεμφαδένες. Ταυτόχρονα με αυτές, περίπου στο 20% των ασθενών με νευροενδοκρινές νεόπλασμα ειλεού παρατηρούνται ηπατικές
μεταστάσεις. Οι όγκοι είναι πολλαπλοί σε ποσοστό
περίπου 40% των περιπτώσεων. Ανοσοφαινοτυπικά
τα νεοπλασματικά κύτταρα εκφράζουν σεροτονίνη,

Πίνακας 5. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων σκωληκοειδούς απόφυσης
1. Καλά διαφοροποιημένος νευροενδοκρινής όγκος (καρκινοειδές)
Καλοήθης: μη λειτουργικός, περιορισμένος στο τοίχωμα της σκωληκοειδούς, χωρίς διήθηση αγγείου, μεγέθους ≤2εκ.
 Όγκος που παράγει σεροτονίνη
 Όγκος που παράγει εντερογλουκαγόνο
Καλοήθης ή χαμηλού κακόηθους δυναμικού (αβέβαιης βιολογικής συμπεριφοράς): μη λειτουργικός, με διήθηση του
μεσεντεριδίου, με διήθηση αγγείου, μεγέθους >2εκ.
2. Καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινές καρκίνωμα (κακόηθες καρκινοειδές)
Χαμηλού κακόηθους δυναμικού: με διήθηση σε βάθος του μεσεντεριδίου, μεγέθους >2,5εκ. ή με μεταστάσεις
 	Μη λειτουργικό ή λειτουργικό καρκίνωμα που παράγει σεροτονίνη (με καρκινοειδές σύνδρομο)
3.	Μικτό εξωκρινές-νευροενδοκρινές καρκίνωμα
Χαμηλού κακόηθους δυναμικού
 Καρκινοειδές από τα καλυκοειδή κύτταρα
Πίνακας 6. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων ειλεού, τυφλού, κόλου και ορθού
1. Καλά διαφοροποιημένος νευροενδοκρινής όγκος (καρκινοειδές)
Καλοήθης: μη λειτουργικός, περιορισμένος σε βλεννογόνο-υποβλεννογόνιο, χωρίς διήθηση αγγείου, μεγέθους
≤1εκ.(ειλεός) ή ≤2εκ. (κόλον-ορθό)
 Όγκος που παράγει σεροτονίνη
 Όγκος που παράγει εντερογλουκαγόνο
Καλοήθης ή χαμηλού κακόηθους δυναμικού (αβέβαιης βιολογικής συμπεριφοράς): μη λειτουργικός, περιορισμένος σε
βλεννογόνο – υποβλεννογόνιο, με διήθηση αγγείου ή μεγέθους <1εκ.(ειλεός) ή <2εκ.(κόλον-ορθό)
 Όγκος που παράγει σεροτονίνη
 Όγκος που παράγει εντερογλουκαγόνο
2. Καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινές καρκίνωμα (κακόηθες καρκινοειδές)
Χαμηλού κακόηθους δυναμικού: διήθηση τουλάχιστον του μυϊκού χιτώνα ή μεταστάσεις
 	Μη λειτουργικό ή λειτουργικό καρκίνωμα που παράγει σεροτονίνη (με καρκινοειδές σύνδρομο)
 	Μη λειτουργικό καρκίνωμα που παράγει ενερογλουκαγόνο
3.	Χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινές καρκίνωμα
Υψηλού βαθμού κακοήθειας
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ουσία Ρ, καλλικρεΐνη και κατεχολαμίνες. Η παραγωγή
σεροτονίνης απο τις ηπατικές μεταστάσεις προκαλεί το σύνδρομο καρκινοειδούς (εξάψεις, διάρροια
και ενδοκαρδιακή ίνωση), καθόσον η παραγόμενη
σεροτονίνη δεν απενεργοποείται στο ήπαρ, αλλά
εισέρχεται κατευθείαν στην κυκλοφορία.
Παχύ έντερο -0ρθό
Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παχέος
εντέρου είναι πολύ σπάνια (Πίνακας 6)5-7,27. Ιστολογικά,
πρόκειται για χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινικά καρκινώματα, τα οποία κατά τη διάγνωση έχουν
ήδη δώσει μεταστάσεις και ως εκ τούτου έχουν φτωχή
πρόγνωση. Ανοσοφαινοτυπικά εκφράζουν συνήθως συναπτοφυσίνη και περιλαμβάνουν μεμονωμένα κύτταρα
με παραγωγή σεροτονίνης και σωματοστατίνης.
Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του ορθού
είναι πλέον συχνά σε σχέση με εκείνα του παχέος
εντέρου και εμφανίζουν καλύτερη πρόγνωση. Αποτελούν περίπου 10% όλων των νευροενδοκρινικών
νεοπλασμάτων του γαστρεντερικού σωλήνα και τού
παγκρέατος. Τα περισσότερα εμφανίζονται στην ενδοσκόπηση ως μικροί κινητοί όγκοι διαμέτρου <1εκ.
Μεταστάσεις, συνήθως, απαντώνται, όταν ο όγκος
είναι 2 εκ. ή και μεγαλύτερος και όταν διηθεί το μυϊκό
χιτώνα. Ανοσοϊστοχημικά είναι θετικά στη γλουκαγόνη
και/ή στο παγκρεατικό πολυπεπτίδιο(ΡΡ) και συνήθως
αρνητικά στη χρωμογρανίνη.
Τα χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινικά
καρκινώματα είναι εξαιρετικά σπάνια και χαρακτηρίζονται όπως και στο παχύ έντερο από πτωχή
πρόγνωση28.

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Το μεγαλύτερο ποσοστό των νευροενδοκρινικών
όγκων του παγκρέατος είναι καλά διαφοροποιημένα
νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα ή νευροενδοκρινικά
καρκινώματα (Πίνακας 7)5,7,29. Εξ αυτών, ποσοστό
50-60% είναι λειτουργικά, λόγω της μη ελεγχόμενης
έκκρισης ινσουλίνης, γαστρίνης, αγγειοδραστικού
εντερικού πολυπεπτιδίου VIP, γλουκαγόνης και άλλων
σπανιότερων ορμονών, όπως φλοιοεπινεφριδιοτρόπου (ACTH) και αυξητικής ορμόνης. Έτσι, είναι δυνατόν
να προκληθούν τα χαρακτηριστικά σύνδρομα (υπογλυκαιμικό σύνδρομο, Ζollinger-Ellison, Verner–Morison,
Cushing’s και ακρομεγαλία).
Ανάλογα με την καθ’ υπεροχήν εκκρινόμενη ορμόνη τα νεοπλάσματα αυτά καλούνται ινσουλινώματα,
γαστρινώματα, VIPώματα, γλουκαγονώματα, κ.τ.λ.
Στην εποχή μας, προφανώς λόγω των βελτιωμένων
διαγνωστικών μεθόδων, παρατηρούνται συχνότερα
παγκρεατικοί ενδοκρινείς όγκοι χωρίς ορμονικά συμπτώματα Οι μη λειτουργικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι
του παγκρέατος αποτελούν είτε τυχαία ευρήματα ή
ανακαλύπτονται λόγω γενικότερων συμπτωμάτων
νεοπλασίας, συνήθως τοπικών.
Οι παγκρεατικοί νευρoενδοκρινικοί όγκοι είναι
εξαιρετικά σπάνιοι στα παιδιά, στους ενήλικες όμως
απαντούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και με την
ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Μακροσκοπικά,
είναι συνήθως περίγραπτοι, μονήρεις υποστρόγγυλοι
όγκοι με διάμετρο μεταξύ 1 και 4 εκ. και απαντούν σε
όλα τα τμήματα του παγκρέατος. Σε περίπτωση ορμονικού συνδρόμου η παραγόμενη ορμόνη ελέγχεται
ανοσοϊστοχημικά.

Πίνακας 7. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος
1. Καλά διαφοροποιημένος νευροενδοκρινής όγκος
Καλοήθης: περιορισμένος στο πάγκρεας, μεγέθους <2εκ, χωρίς διήθηση αγγείου, με ≤2 μιτώσεις/Ο.Π.x40 και ≤2%
θετικά κύτταρα στο Ki-67
 Λειτουργικός: ινσουλίνωμα
 	Μη λειτουργικός
Καλοήθης ή χαμηλού κακόηθους δυναμικού (αβέβαιης βιολογικής συμπεριφοράς): περιορισμένος στο πάγκρεας,
μεγέθους ≥2εκ, με >2 μιτώσεις/Ο.Π.x40, με >2% θετικά κύτταρα στο Ki-67 ή με διήθηση αγγείου
 Λειτουργικός: γαστρίνωμα, ινσουλίνωμα, VIPωμα, γλουκαγόνωμα, σωματοστατίνωμα ή σύνδρομο έκτοπης παραγωγής ορμόνης
 	Μη λειτουργικός
2.  Καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινές καρκίνωμα
Χαμηλού κακόηθους δυναμικού: με διήθηση παρακείμενων οργάνων και/ή μεταστάσεις
 Λειτουργικό: γαστρίνωμα, ινσουλίνωμα, VIPωμα, γλουκαγόνωμα, σωματοστατίνωμα ή σύνδρομο έκτοπης παραγωγής ορμόνης
 	Μη λειτουργικό
3.	Χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινές καρκίνωμα
Υψηλού βαθμού κακοήθειας
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Αν και στην πλειονότητά τους οι νευροενδοκρινικοί
όγκοι του παγκρέατος αντιπροσωπεύουν καλά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα επισημαίνεται ότι συχνά
επιδεικνύουν κακοήθη βιολογική συμπεριφορά. Το
τελευταίο ισχύει κυρίως για τα γαστρινώματα, τα VIPώματα, τα γλουκαγονώματα και τους μη λειτουργικούς
όγκους. Εξαίρεση αποτελούν τα ινσουλινώματα. Τα
πλέον ουσιώδη κριτήρια κακοηθείας, εκτός από την
μετάσταση σε επιχώριους λεμφαδένες και στο ήπαρ
ή την διήθηση παρακείμενων οργάνων, είναι το μεγαλύτερο των 2εκ. μέγεθος του όγκου, η διήθηση αγγείων
και ο μεγαλύτερος του 2% ρυθμός πολλαπλασιασμού.
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η αγγειακή διήθηση
αποτελεί προγνωστικό δείκτη μεγάλης σημασίας γεγονός που δεν καταδεικνύεται στην την προτεινόμενη
ταξινόμηση της WHO. Συνιστάται, επομένως, ένας
νευροενδοκρινικός όγκος να θεωρείται κακοήθης εάν
παρατηρείται αγγειοδιήθηση, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια κακοηθείας5,7.
Μεταξύ των λειτουργικών όγκων τα ινσουλινώματα
είναι τα πλέον συχνά. Στο 95% των περιπτώσεων
το μέγεθός τους κυμαίνεται από 1 έως 2 εκ. και είναι
καλοήθη. Πολλαπλά ινσουλινώματα και ινσουλινώματα
σχετιζόμενα με το σύνδρομο ΜΕΝ-1 απαντώνται σε
ποσοστό 10% των περιπτώσεων και συγκρινόμενα με
μονήρη ή σποραδικά ινσουλινώματα δεν εμφανίζουν
αύξηση του ποσοστού κακοηθείας. Σε ιστολογικό επίπεδο παρατηρούνται σε ποσοστό 5% των ινσουλινωμάτων εναποθέσεις αμυλοειδούς. Ανοσοοστοχημικά,
ανιχνεύονται ινσουλίνη και προϊνσουλίνη σε διάφορες
αναλογίες σχετιζόμενες με τον βαθμό διαφοροποίησης
του όγκου και οι αναλογίες αυτές αντανακλώνται και
στην εκκριτική του δραστηριότητα.
Τα παγκρεατικά γαστρινώματα είναι συνήθως
μεγαλύτερα των 2 εκ. και ως εκ τούτου το 60% των

περιπτώσεων έχουν ήδη δώσει μεταστάσεις κατά τη
διάγνωση, εν αντιθέσει δε με τα δωδεκαδακτυλικά
γαστρινώματα σπάνια απαντούν στο πλαίσιο συνδρόμου ΜΕΝ-1.
Μεταξύ των σπανίων νεοπλασμάτων τα οποία
σχετίζονται με ορμονικά σύνδρομα περιλαμβάνονται
τα παράγοντα VIP, γλουκαγόνη, ACTH και αυξητική
ορμόνη. Τα περισσότερα από αυτά, όπως τα προαναφερθέντα γαστρινώματα, αλλά και οι μη λειτουργικοί
όγκοι είναι, κατά τη διάγνωση, μεγέθους μεγαλύτερου
των 2 εκ. και έχουν, ήδη, δώσει μεταστάσεις.
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
Το κλασικό μυελοειδές καρκίνωμα εκφράζει ανοσοοστοχημικά καλσιτονίνη και αποτελεί το αμιγές
νευροενδοκρινικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα
προερχόμενο από τα παραθυλακιώδη –C κύτταρα. Η
μικτή ενδοκρινική-νευροενδοκρινική διαφοροποίηση
του θυρεοειδικού καρκινώματος αντιπροσωπεύεται
στο μικτό μυελοειδές –θυλακιοκυτταρικό καρκίνωμα,
το οποίο εμφανίζει εξαιρετική ετερογένεια στο πρότυπο ανάπτυξης31. Ιστολογικά, περιοχές κλασικού
μυελοειδούς καρκινώματος με ανοσο-έκφραση καλσιτονίνης αναμιγνύονται με θυλακιώδεις, θηλώδεις,
οξύφιλες, καθώς και συμπαγείς θυλακιοκυτταρικές
περιοχές με έκφραση θυρεοσφαιρίνης. Η κλινική
συμπεριφορά των καρκινωμάτων αυτών δεν διαφοροποιείται από το κλασικό μυελοειδές καρκίνωμα. Η
γενετική ανάλυση των δύο στοιχείων έδειξε ότι δεν
προέρχονται από κοινό πρόδρομο κύτταρο, αλλά
φέρουν διαφορετικές γενετικές διαταραχές όπως
μεταλλάξεις, πρωτοογκογονιδίου RET και απώλεια
αλληλίων.

ΑBSTRACT
ARGYRIOU P, RONTOGIANNI D. Neuroendocrine neoplasms: pathology and biology.
The tumours of the disseminated/diffuse neuroendocrine cell system are a group of neoplasm sharing
uniformly appearing cells which differ from each other in their biology, prognosis and genetics. In the
lung they are called carcinoid and small/large-cell neuroendocrine carcinomas. In the gastroenteropancreatic compartment they are classified as well-differentiated neuroendocrine tumours or carcinomas
and poorly differentiated neuroendocrine carcinomas. Depending on their localization these neoplasms
reveal distinct phenotypes with respect to pathology, immunohistochemistry, and hormonal syndromes.
Their clinical behaviour –ranging from benign and low grade to high grade malignancy– can be predicted
on the basis of clinicopathological criteria. Forum of Clinical Oncology 7 (1):22-35, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Νευροενδοκρινικοί Ογκοι:
Επιδημιολογικά Στοιχεία - Κλινική Εικόνα Διάγνωση
Χ. Τόλης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι είναι σπάνια ομάδα νεοπλασιών οι οποίες προέρχονται από τα κύτταρα του
διάχυτου νευροενδοκρινούς συστήματος. Η επίπτωση της νόσου κυμαίνεται από 1 έως 5 περιπτώσεις
ανά 100.000 άτομα. Εντοπίζονται κυρίως στο γαστρεντερικό σωλήνα (64%) και το βρογχοπνευμονικό σύστημα (28%). Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι έχουν τη δυναμική να παράγουν, να αποθηκεύουν
και να εκκρίνουν διάφορες βιοδραστικές ουσίες, οι οποίες προκαλούν ανάλογα κλινικά σύνδρομα.
Συνήθως, υποδύονται ήπια κλινική διαδρομή με ασαφή συμπτώματα και δυνατόν να μην είναι κλινικά εμφανείς για χρόνια πριν από τη διάγνωση. Εντούτοις, μερικές φορές η νόσος είναι ιδιαίτερα
κακοήθης με εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς. Οι κλινικές εκδηλώσεις των νευροενδοκρινικών
όγκων προέρχονται από τα τοπικά αποτελέσματα της αύξησης του όγκου και από τα σχετικά συνοδά
σύνδρομα. Το πλέον αναγνωρίσιμο είναι το καρκινοειδές σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από
flushing, διάρροιες και βλάβες των βαλβίδων της καρδιάς. Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει μια πρόκληση, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις (5-HIAA) και οι απεικονιστικές μελέτες (CT, MRI και έλεγχος
υποδοχέων σωματοστατίνης) είναι χρήσιμες σε προχωρημένη νόσο. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας
2008, 7 (1):36-46. xxx
xxxxxx
Εισαγωγή
Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα αποτελούν
σπάνια κατηγορία κακοηθειών. Στη βιβλιογραφία
αναφέρονται με διάφορα συνώνυμα όπως APUDomas,
καρκινοειδή, γαστρο-εντερο-παγκρεατικά νεοπλάσματα, ενδοκρινικά νεοπλάσματα και νευροενδοκρινικά
καρκινώματα ή νεοπλάσματα. Προέρχονται από το
διάχυτο νευροενδοκρινικό σύστημα και τα εντρεοχρωμαφινικά ή κύτταρα Kulchitsky, τα οποία συνήθως
εντοπίζονται στην υποβλεννογόνια στιβάδα του πεπτιΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ογκολογική Κλινική.
Αλληλογραφία: Χρήστος Τόλης: Παθολόγος-Ογκολόγος,
Ογκολογικό Τμήμα Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Περιοχή Δουρούτη,
Β΄ Κτίριο, Ισόγειο, 455 00, Ιωάννινα, τηλ: 2651099647,
e-mail: ctolis@otenet.gr

κού σωλήνα, του ουρογεννητικού συστήματος και των
βρόγχων. Τα κύτταρα αυτά παράγουν και περιέχουν
περίπου το 90% των αποθεμάτων σεροτονίνης (5-HT)
του οργανισμού.
Ανεξάρτητα από την πρωτοπαθή εστία τα νεοπλάσματα αυτά μοιράζονται κοινά ιστολογικά,
ανοσοϊστοχημικά και κλινικά χαρακτηριστικά1. Τα
προαναφερθέντα πολυδύναμα εντρεοχρωμαφινικά
κύτταρα παρουσιάζουν το μοναδικό χαρακτηριστικό
να παράγουν, να αποθηκεύουν και να εκκρίνουν
βιολογικά δραστικές ουσίες (π.χ.: αμίνες, πεπτίδια,
ταχυκινίνες και προσταγλανδίνες) προκαλώντας χαρακτηριστικά κλινικά σύνδρομα. Άλλοτε, πάλι, είναι
μη-λειτουργικά νεοπλάσματα και δεν εμφανίζουν
συμπτώματα που να οφείλονται στην υπερέκκριση
κάποιας βιολογικά δραστικής ουσίας είτε διότι οι
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παραγόμενες ουσίες είναι ανεπαρκείς σε ποσότητα
ώστε να προκαλέσουν συμπτώματα είτε διότι είναι
μεταβολικά αδρανείς2. Η κλινική συμπεριφορά των
νεοπλασμάτων αυτών κυμαίνεται από ασυμπτωματική νόσο η οποία ανευρίσκεται τυχαία, έως ταχέως
εξελισσόμενη κακοήθεια με πολλαπλές μεταστάσεις
και σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις. Χαρακτηριστική
εκδήλωση είναι το καρκινοειδές σύνδρομο το οποίο
εκδηλώνεται με διάρροιες και flushing3.
Σύμφωνα με μία παλαιότερη ταξινόμηση τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα χωρίζονται σε καρκινοειδή και σε ενδοκρινικούς όγκους του παγκρέατος
ανάλογα με την εντόπιση του πρωτοπαθούς όγκου.
Τα καρκινοειδή υποκατηγοριοποιούνται σε όγκους
που προέρχονται από το αρχικό, το μέσο και τελικό
εμβρυικό έντερο (foregut, midgut, hindgut) ανάλογα
με την εμβρυολογική τους προέλευση (Πίνακες 1Α,
1Β). Σύμφωνα με νεότερες ταξινομήσεις οι όγκοι
αυτοί διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος, δείκτες
πολλαπλασιασμού, εντόπιση, διαφοροποίηση και
παραγωγή ορμονών. Οι κύριες κατηγορίες είναι τα

καλά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα (λειτουργικά και
μη-λειτουργικά), καλά διαφοροποιημένα ενδοκρινικά
καρκινώματα (λειτουργικά και μη-λειτουργικά) και τα
χαμηλής διαφοροποίησης ενδοκρινικά καρκινώματα
(συνήθως μη-λειτουργικά)4.
Επιδημιολογικά στοιχεία
Η επιδημιολογία αυτών των σπάνιων νεοπλασμάτων που εκτιμάται ότι αποτελούν το 0.49% όλων
των κακοηθειών, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακόμη και
σήμερα -περισσότερο από 100 χρόνια από την πρώτη
περιγραφή της νόσου στα τέλη του 19ου αιώνα5- τα
επιδημιολογικά δεδομένα δεν είναι επαρκή, ώστε να
προσδιορίσουμε την ακριβή συχνότητα της νόσου.
Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως η σπανιότητα της νόσου, η συχνή απουσία κλινικών σημείων και
συμπτωμάτων, η ποικιλία των κλινικών εκδηλώσεων
οι οποίες συχνά οδηγούν σε άλλες διαγνώσεις, αλλά
και η συνεχής εξέλιξη των διαγνωστικών τεχνικών και
των κριτηρίων ταξινόμησης.

Πίνακας1Α. Ταξινόμηση Νευροενδοκρινικών Όγκων
Καρκινοειδείς Όγκοι
Εμβρυολογική προέλευση

Ανατομική προέλευση

Κλινική εικόνα

Αρχικό Εμβρυικό
Έντερο (Foregut)

Βρογχικά καρκινοειδή

Βήχας, αιμόπτυση, μεταποφρακτική πνευμονία, σ.
Cushing, καρκινοειδές σύνδρομο (σπάνια)

Γαστρικά καρκινοειδή

Συνήθως ασυμπτωματικά, τυχαία διάγνωση

Μέσο Εμβρυικό
Έντερο (Midgut)

Καρκινοειδή λεπτού εντέρου

Διαλείπων κοιλιακό άλγος, ατελής εντερική απόφραξη,
μεσεντέριος ισχαιμία, καρκινοειδές σύνδρομο (με
ηπατικές μεταστάσεις)

Καρκινοειδή σκωληκοειδούς

Συνήθως τυχαία διάγνωση, καρκινοειδές σύνδρομο
(με ηπατικές μεταστάσεις)

Καρκινοειδή ορθού

Τυχαία διάγνωση, αιματοχεσία, άλγος, δυσκοιλιότητα
Σπάνια προκαλεί ορμονικά συμπτώματα

Τελικό Εμβρυικό Έντερο
(Hindgut)

Πίνακας1Β. Ταξινόμηση Νευροενδοκρινικών Όγκων
Παγκρεατικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι
Εμβρυολογική προέλευση
Αρχικό Εμβρυικό Έντερο (Foregut)

Κλινική εικόνα
Γαστρίνωμα

Πολλαπλά πεπτικά έλκη, διάρροια, γαστρική
υπεροξύτητα

Ινσουλίνωμα

Συμπτώματα υπογλυκαιμίας: εφίδρωση,
αδυναμία, ναυτία, διαλείπουσα σύγχυση

Γλυκαγόνωμα

Νεκρολυτικό μεταναστευτικό ερύθημα,
σακχαρώδης διαβήτης, καχεξία, φλεβοθρόμβωση

VIPωμα

Εκκριτική διάρροια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές,
αφυδάτωση

Σωματοστατίνωμα

Χολολιθίαση, στεατόρροια, σακχαρώδης διαβήτης
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Η επίπτωση των νευροενδοκρινικών όγκων εκτιμάται περίπου στα 1-2 περιστατικά ανά 100.000
πληθυσμού. Λόγω της ήπιας κλινικής συμπεριφοράς
που συχνά παρουσιάζουν η πραγματική επίπτωση
ενδεχομένως είναι αρκετά μεγαλύτερη. Σε μία Σουηδική σειρά από χειρουργικά και νεκροτομικά δείγματα
υπολογίστηκε ότι η πραγματική επίπτωση ανέρχεται
σε 8.4 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, υποδηλώνοντας ότι ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με
νευροενδοκρινείς όγκους καταλήγουν από αίτια που
δεν σχετίζονται με την κακοήθεια6.
Οι περισσότερες από τις παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες αναφέρονταν στα καρκινοειδή
διαπραγματεύονταν μόλις με 100-300 ασθενείς, μέχρι
το 1975, όταν ο Godwin παρουσίασε αναλυτική μελέτη
για την επίπτωση και κατανομή των καρκινοειδών σε
σύνολο 2873 ασθενών για την περίοδο 1950-1971. Για
αρκετά χρόνια η μελέτη αυτή ήταν σημείο αναφοράς
και σύμφωνα με αυτήν η σκωληκοειδής απόφυση
αποτελούσε τη συχνότερη εντόπιση (43.9%), ακολουθούμενη από το ορθό (15.4%) και τον ειλεό (10.8%).
Άλλες σπανιότερες θέσεις εντόπισης των όγκων
αποτελούσαν οι πνεύμονες, οι ωοθήκες, τα χοληφόρα
αλλά και άλλες θέσεις του γαστρεντερικού.
Η μεγαλύτερη και πιο πρόσφατη επιδημιολογική
μελέτη αφορά την ανάλυση 10.878 ασθενών τις περιόδου 1973-19997. Στον πληθυσμό αυτόν το 64%
των όγκων εντοπίζονται στο γαστρεντερικό σύστημα,
ενώ το τραχειοβρογχικό δέντρο με 28% αποτελεί τη
συχνότερη εξωπεπτική εστία. Οι όγκοι του τραχειοβρογχικού δένδρου αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο
1973-1999 από 10-14% σε προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες σε 27.9% την περίοδο 1973-1999.
Εντός του γαστρεντερικού συστήματος το λεπτό έντερο
ήταν η συχνότερη εντόπιση (29%), ακολουθούμενη
από το ορθό (14%), στομάχι (5%) και τη σκωληκοειδή
απόφυση (5%). Τα ποσοστά αυτά διαφέρουν σημαντικά από προηγούμενες στατιστικές, στις οποίες οι
όγκοι της σκωληκοειδούς αποτελούσαν το 35-44%
όλων των καρκινοειδών8. Οι μεγάλες αυτές διαφορές
πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή, διότι μπορεί να
μην αντανακλούν δραματική μείωση της επίπτωσης
των καρκινοειδών της σκωληκοειδούς όπως ίσως να
φαίνεται επιφανειακά. Ένας σημαντικός παράγοντας ο
οποίος ερμηνεύει αυτή τη μείωση αποτελεί το γεγονός
ότι στις νεότερες βάσεις δεδομένων περιλαμβάνονται
μόνο οι «κακοήθεις» όγκοι, σε αντίθεση με παλαιότερα αρχεία στα οποία καταγράφονταν καρκινοειδή
με καλοήθη και κακοήθη χαρακτηριστικά. Μία άλλη
παράμετρος είναι και το γεγονός ότι δεν εκτελείται
πλέον τόσο συχνά ταυτόχρονη σκωληκοειδεκτομή
στη διάρκεια επεμβάσεων για άλλο αίτιο. Για τη ίδια
περίοδο οι όγκοι του λεπτού εντέρου αυξήθηκαν από

19% σε 29%, όπως αυξήθηκαν και οι όγκοι του ορθού από 2.7% την περίοδο 1950-1973 σε 4.6% την
περίοδο 1973-1991, ενώ μειώθηκαν πάλι σε 3.5%
την περίοδο 1992-1999. Εντός του λεπτού εντέρου
η συχνότερη εντόπιση είναι στον ειλεό (15%), ενώ
στο παχύ έντερο τα περισσότερα νεοπλάσματα εντοπίζονται στο ορθό (14%)9. Άλλες σπάνιες εντοπίσεις
νευροενδοκρινικών όγκων αποτελούν οι ωοθήκες,
όρχεις και ο θύμος αδένας. Οι ενδοκρινικοί όγκοι του
παγκρέατος σπάνια περιλαμβάνονται στις επιδημιολογικές μελέτες και τούτο διότι πρόκειται για σχετικά
νέες οντότητες, οι οποίες δύσκολα διαγιγνώσκονται
(έλλειψη ειδικών εγκαταστάσεων και αντιδραστηρίων)
και συχνά ταξινομούνται σε άλλα νοσήματα. Συνολικά
όμως πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιους όγκους με
επίπτωση <1/100.000 πληθυσμού, παρότι σε νεκροτομικές μελέτες η επίπτωση αυξάνει και φτάνει έως
και 1.5/1000.00010.
Κλινική εικόνα
Οι κλινικές εκδηλώσεις των νευροενδοκρινικών
όγκων είναι ποικίλες και μπορεί να οφείλονται είτε
στην τοπική επέκταση της νόσου, είτε να προκαλούνται συστηματικά ενοχλήματα από τις βιολογικά
ενεργείς ουσίες που εκκρίνουν οι όγκοι αυτοί11. Οι
νευροενδοκρινικοί όγκοι ταξινομούνται σε λειτουργικούς και μη-λειτουργικούς ανάλογα με την παρουσία
ή όχι συμπτωμάτων τα οποία οφείλονται στην έκκριση
ορμονών, νευροπεπτιδίων ή/και νευροδιαβιβαστών
(λειτουργικοί όγκοι) και προκαλούν χαρακτηριστικά
σύνδρομα. Μη-λειτουργικά θεωρούνται τα νεοπλάσματα με νευροενδοκρινική διαφοροποίηση και δεν
σχετίζονται με συμπτώματα που να οφείλονται στην
έκκριση μεταβολικά δραστικών ουσιών. Εντούτοις,
κάποια από αυτά παράγουν μικρές ποσότητες τέτοιων
ουσιών οι οποίες ανιχνεύονται μεν ανοσοϊστοχημικά,
η ποσότητά τους όμως είναι ανεπαρκής για να δημιουργήσει συμπτώματα ή ακόμη οι ουσίες μπορεί να
είναι μεταβολικά αδρανείς. Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι
μπορεί να ταξινομηθούν περαιτέρω ανάλογα με την
ανατομική τους προέλευση12 (Πίνακας 1Α, 1Β):
• Αρχικό εμβρυικό έντερο (foregut): πνεύμονες,
θύμος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο και πάγκρεας
• Μέσο εμβρυικό έντερο (midgut): λεπτό έντερο,
σκωληκοειδής απόφυση, τυφλό και ανιόν κόλον
• Τελικό εμβρυικό έντερο (hindgut): εγκάρσιο, σιγμοειδές και ορθό
Η κλινικές εκδηλώσεις και τα βιολογικά χαρακτηριστικά των παραπάνω ομάδων ποικίλουν σημαντικά13.
Τα καρκινοειδή, τα οποία αναπτύσσονται στο αρχικό
εμβρυικό έντερο (foregut), παράγουν ουσίες όπως
ισταμίνη, γαστρίνη, αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη
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(ACTH) και αυξητική ορμόνη (GH), σπάνια σεροτονίνη
και προκαλούν το άτυπο καρκινοειδικό σύνδρομο
το οποίο χαρακτηρίζεται από γενικευμένο flushing,
διάρροιες, οίδημα βλεφάρων, δακρύρροια και βρογχόσπασμο. Τα καρκινοειδή του μέσου εμβρυικού εντέρου
(midgut), αποκαλούνται και κλασσικά καρκινοειδή,
περιέχουν μεγάλες ποσότητες σεροτονίνης και γίνονται
συμπτωματικά στην περίπτωση μεταστατικής νόσου ή
μαζικής οπισθοπεριτοναϊκής νόσου προκαλώντας το
χαρακτηριστικό καρκινοειδικό σύνδρομο με flushing,
διάρροιες, βρογχόσπασμο και καρδιακή νόσο της
δεξιάς καρδιάς. Τα καρκινοειδή του τελικού εμβρυικού
εντέρου είναι συνήθως ασυμπτωματικά, διότι δεν
παρουσιάζουν ορμονική παραγωγή ακόμη και σε
προχωρημένη νόσο, ενώ το συχνότερο σύμπτωμά
τους είναι η αιμορραγία.
Οι ενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος, ανήκουν
επίσης στο αρχικό εμβρυικό έντερο (foregut) και
έχουν την ικανότητα να εκκρίνουν διάφορες ορμόνες.
Οι όγκοι αυτοί ταυτοποιούνται ανάλογα με την παραγόμενη ορμόνη σε γαστρινώματα, ινσουλινώματα,
γλυκαγονώματα, VIP-ώματα, σωματοστατινώματα και σε μη-λειτουργικούς όγκους. Οι ενδοκρινικοί
όγκοι του παγκρέατος μπορεί να τροποποιήσουν την
εκκρινόμενη ορμόνη στην πορεία της νόσου και να
εκκρίνουν άλλη από την αρχική ή ακόμη και περισσότερες ταυτοχρόνως.
Για αρκετά χρόνια πιστεύαμε ότι η κλινική πορεία
των νευροενδοκρινικών όγκων ήταν ήπια και καλοήθης και πως η θνησιμότητα και θνητότητα οφειλόταν
κυρίως στις επιπλοκές των βιολογικών συνδρόμων.
Με την εισαγωγή, όμως, αποτελεσματικών θεραπειών
για τα σύνδρομα διαπιστώθηκε ότι τα νεοπλάσματα
αυτά συχνά έχουν πιο επιθετική και πολλές φορές
κακοήθη πορεία. Η διάγνωση των νευροενδοκρινικών
όγκων αποτελεί συχνά κλινική πρόκληση, διότι στην
πλειοψηφία τους οι ασθενείς με νευροενδοκρινικούς
όγκους παραμένουν ασυμπτωματικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνά το νεόπλασμα διαγιγνώσκεται
τυχαία κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο, τη χειρουργική
επέμβαση ή τη νεκροτομή που γίνονται συνήθως για
λόγο ο οποίος δεν σχετίζεται με τον όγκο6. Τα αρχικά
συμπτώματα είναι μη ειδικά (διαλείπον κοιλιακό άλγος,
ναυτία, εμετός, μετεωρισμός, εναλλαγές στις συνήθειες
του εντέρου, αιμορραγία πεπτικού ή ακόμη και εντερική
απόφραξη). Συχνά η διάγνωση καθυστερεί ακόμη και
έτη, διότι τίθενται εσφαλμένες διαγνώσεις, όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή σπαστική κολίτιδα. Όταν
εμφανίζονται συμπτώματα, τότε αυτά οφείλονται είτε
στην τοπική επέκταση της νόσου, είτε σε ίνωση, είτε
στις συστηματικές δράσεις των εκκρινόμενων βιοδραστικών ουσιών14 (Πίνακας 2). Το κλινικό σύνδρομο το
οποίο εκδηλώνεται εξαρτάται από το συνδυασμό των

εκκρινόμεων ουσιών (σεροτονίνη, ισταμίνη, ταχυκινίνες,
προσταγλανδίνες κ.α.). Το κλασσικό καρκινοειδές σύνδρομο παρουσιάζεται περίπου στο 10% των ασθενών
με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις το flushing και διάρροιες
στο 80% των περιπτώσεων.
Καρκινοειδές σύνδρομο
Το κακόηθες καρκινοειδές σύνδρομο είναι η σημαντικότερη κλινική εκδήλωση των νευροενδοκρινικών όγκων και εκδηλώνεται περίπου στο 10% των
ασθενών. Τα καρκινοειδή συνθέτουν, αποθηκεύουν
και εκκρίνουν διάφορα πολυπεπτίδια, αμίνες και προσταγλανδίνες (Πίνακας 2). Το καρκινοειδές σύνδρομο
είναι το αποτέλεσμα της συνεργικής αλληλεπίδρασης

Πίνακας 2. Βιολογικά δραστικές ουσίες που εκκρίνουν οι
νευροενδοκρινικοί όγκοι
Αμίνες

5-HT
5-HIAA
5-HTP
Catecholamines
Dopamine
Histamine
Πεπτίδια
ACTH
Calcitonin
Chromogranins
CRH
Gastrin
GH-RH
Glucagon
Growth hormone
hCGa
hCGb
Insulin
Motilin
Pancreatic polypeptide
Neuron-specific enolase
Neurotensin
Synaptophysin
VIP
Ταχυκινίνες
Kallikrein
Neurokinins
Neuropeptide K
Substance P
Άλλες
προσταγλανδίνες
5-HT, 5-Hydroxytryptamine (serotonin); 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid; 5-HTP, 5-hydroxytryptophan; ACTH, adrenocorticotrophic hormone; CRH, corticotrophin-releasing
hormone; GH-RH, growth hormone-releasing hormone;
hCG, human chorionic gonadotropin; VIP, vasoactive intestinal protein.
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παραγόντων του όγκου (5-υδροξυτρυπταμίνη/5-HT,
ισταμίνη, καλλικρεΐνη, προσταγλανδίνες και κορτικοτροπίνη), οι οποίοι μπαίνουν στη συστηματική
κυκλοφορία παρακάμπτοντας τον μεταβολισμό τους
είτε στην πυλαία είτε στην πνευμονική αρτηριακή
κυκλοφορία15,16.
Το κλασσικό ή τυπικό καρκινοειδές σύνδρομο
είναι αποτέλεσμα της κυκλοφορίας της σεροτονίνης,
ενώ το άτυπο καρκινοειδές σύνδρομο οφείλεται στη
δράση άλλων ουσιών, όπως η ισταμίνη, καλλικρεΐνη,
προσταγλανδίνες και κορτκοτροπίνη (ACTH).
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι η
διάρροια και το αιφνίδιο ερύθημα (flushing). Οι ασθενείς
με το κλασσικό καρκινοειδές σύνδρομο (95%) εμφανίζονται με flushing (90%), διάρροια (70%), κοιλιακό
άλγος (40%), καρδιακή νόσο (40-45%), τηλαγγειεκτασίες (25), βρογχόσπασμο (15%) και πελλάγρα (5%)3,17
(Πίνακας 3). Το τυπικό flushing εμφανίζεται κυρίως σε
ασθενείς με καρκινοειδή του μέσου εμβρυικού εντέρου
(midgut), είναι αιφνίδιο στην εμφάνιση, ερυθροϊώδες,
προσβάλει το πρόσωπο και τον άνω κορμό και διαρκεί
μόλις λίγα λεπτά. Μπορεί να εκδηλωθεί αρκετές φορές
στη διάρκεια της ημέρας και χαρακτηριστικά εκλύεται
μετά από κατανάλωση αλκοόλ και τροφών πλούσιες σε
τυραμίνη (σοκολάτα, καρύδια, μπανάνες). Σε αντίθεση
με το flushing της εμμηνόπαυσης, το ερύθημα είναι ξηρό
και δεν συνοδεύεται από εφίδρωση. Το τυπικό flushing
μάλλον δεν σχετίζεται με την 5-HT αλλά περισσότερο
με τις ταχυκινίνες, το νευροπεπτίδιο-Κ και την ουσία
Ρ18. Αντίθετα, το άτυπο σύνδρομο (5%) χαρακτηρίζεται από ιώδες εξάνθημα το οποίο διαρκεί αρκετές
ώρες προκαλώντας τηλαγγειεκτασίες και πάχυνση
του προσβεβλημένου δέρματος στο πρόσωπο και τον
κορμό, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και στα άκρα. Σπάνια,
συνυπάρχουν κεφαλαλγία, δακρύρροια, υπόταση και
βρογχόσπασμος. Τα συμπτώματα αυτά συνοδεύουν
συνήθως τους ασθενείς με καρκινοειδή του πρόσθιου
Πίνακας 3. Κλινικές εκδηλώσεις καρκινοειδούς συνδρόμου
Εκδήλωση

Συχνότητα

Διάρροια

75-85%

Flushing

70-80%

Κοιλιακό άλγος

30-40%

Καρδιακή νόσος
Δεξιά

30-40%

Αριστερά

5-15%

Τηλαγγειεκτασία

20-25%

Συριγμός

10-20%

Πελλάγρα

1-2%

εμβρυικού εντέρου (foregut) και οφείλονται στη δράση
5-HTP και ισταμίνης19.
Η διάρροια του καρκινοειδούς συνδρόμου δεν έχει
κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αρχικά είναι διαλείπουσα, υδαρής, αιφνίδια, χωρίς πρόσμιξη αίματος και
οφείλεται σε εκκριτικά αίτια και διαταραχές κινητικότητας. Στην πορεία η διάρροια γίνεται συνεχής λόγω
λεμφαγγειεκτασίας του εντέρου και υπερανάπτυξης
μικροβίων. Η διάρροια συνοδεύεται από κολικοειδές
κοιλιακό άλγος και θεωρείται ότι προκαλείται από
ουσίες όπως 5-HT, ταχυκινίνες, ισταμίνη, καλλικρεΐνη
και προσταγλανδίνες οι οποίες διεγείρουν τον περισταλτισμό και τις εκκρίσεις του εντέρου. Η διάρροια δεν
σχετίζεται με την εμφάνιση του ερυθήματος/flushing. Σε
αντίθεση με άλλα αίτια διάρροιας, δεν ανακουφίζεται
με την αποφυγή της σίτισης20.
Περίπου 10-20% των ασθενών με καρκινοειδές
σύνδρομο θα εκδηλώσουν και συριγμό με δύσπνοια,
συχνά στη διάρκεια των επεισοδίων flushing. Ο συριγμός του καρκινοειδούς δεν πρέπει να συγχυστεί με
βρογχικό άσθμα, διότι η χορήγηση β-αγωνιστών μπορεί
να προκαλέσει παρατεταμένη αγγειοδιαστολή.
Καρκινοειδική κρίση
Η καρκινοειδική κρίση αποτελεί μία ιδιαίτερα σοβαρή επιπλοκή των νευροενδοκρινικών όγκων σε
ασθενείς με καρκινοειδές σύνδρομο. Χαρακτηρίζεται
από flushing, ακραίες εναλλαγές της αρτηριακής
πίεσης, βρογχόσπασμο, αρρυθμίες και σύγχυση,
συμπτώματα τα οποία μπορεί να διαρκέσουν πολλές
ώρες έως ημέρες12. Εμφανίζεται συνήθως αιφνίδια μετά
από ψηλάφηση του όγκου (κατά τη φυσική εξέταση,
στη διάρκεια του χειρουργείου ή μίας διαγνωστικής
παρακέντησης), στη διάρκεια της αναισθησίας, μετά
από χορήγηση χημειοθεραπείας ή εμβολισμού της
ηπατικής αρτηρίας. Η κρίση μπορεί να είναι θανατηφόρα και για αυτό το λόγο πρέπει να χορηγείται
προληπτικά οκτρεοτίδιο, τουλάχιστον πριν από μεγάλες επεμβάσεις. Όταν εμφανιστεί η κρίση, πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπισή της,
διότι η χορήγηση ασβεστίου και κατεχολαμινών για
την υπόταση μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση
λόγω της περαιτέρω απελευθέρωσης παραγόντων από
τον όγκο. Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να ρυθμιστεί
με τη χορήγηση πλάσματος και οκτρεοτιδίου21.
Καρδιοπάθεια του καρκινοειδούς
Η καρδιακή νόσος του καρκινοειδούς εμφανίζεται
στο 60-80% των ασθενών, όμως κλινικά έκδηλη και
σημαντική είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Οι καρδιακές βλάβες χαρακτηρίζονται από δημιουργία πλακών,

Νευροενδοκρινικοί Ογκοι: Επιδημιολογικά Στοιχεία - Κλινική Εικόνα - Διάγνωση— ———————————————————— 41

όπως και ινώδη πάχυνση των δεξιών κυρίως καρδιακών βαλβίδων22. Η αριστερή καρδιά προστατεύεται,
διότι οι βιολογικά δραστικές ουσίες αδρανοποιούνται
στην πνευμονική κυκλοφορία. Σπάνια, περίπου στο
10% των ασθενών, μπορεί να ανευρίσκονται βλάβες
και στις βαλβίδες της αριστερής καρδιάς και οφείλονται
είτε στην παρουσία επικονωνίας δεξιά-αριστερά (συνήθως ανοιχτό ωοειδές τρήμα), είτε σε καρκινοειδές
των πνευμόνων και των ωοθηκών. Η πιο συχνή βλάβη
η οποία παρατηρείται είναι η ανεπάρκεια της τριγλώχινας, ακολουθούμενη από στένωση της τριγλώχινας,
ανεπάρκεια της πνευμονικής και στένωση της πνευμονικής. Οι ασθενείς με καρκινοειδές σύνδρομο και
βαλβιδοπάθεια έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα
5-HIAA, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι τα υψηλά
επίπεδα σεροτονίνης συμβάλλουν στη δημιουργία
αυτών των βλαβών23.
Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι ήπιες στα πρώιμα
στάδια της νόσου. Αλλοιώσεις της πνευμονικής ή/και
της τριγλώχινας βαλβίδας μπορεί να παραμένουν
ασυμπτωματικές και αδιάγνωστες για αρκετούς μήνες.
Στα πρώιμα συμπτώματα δεξιάς βαλβιδοπάθειας περιλαμβάνονται η κόπωση και δύσπνοια προσπάθειας
που προοδευτικά εξελίσσονται σε δύσπνοια ηρεμίας,
ηπατομεγαλία, ασκίτη, οιδήματα και καχεξία καθώς
εξελίσσεται η νόσος24.
Νευροενδοκρινικοί όγκοι οργάνων
1. Πνεύμονας
Τα καρκινοειδή του πνεύμονα είναι σπάνια νεοπλάσματα και αποτελούν μόλις το 2% όλων των πρωτοπαθών κακοηθειών του πνεύμονα και περίπου το 20%
όλων των καρκινοειδών των ενηλίκων. Αντιθέτως, τα
βρογχικά καρκινοειδή είναι η συχνότερη κακοήθεια των
πνευμόνων σε παιδιά και χαρακτηριστικά εμφανίζονται
στην εφηβική ηλικία.
Ιστολογικά, τα βρογχικά καρκινοειδή είναι μέρος του
φάσματος των νευροενδοκρινικών όγκων που εμφανίζονται στον πνεύμονα, με τελείως διαφορετική κλινική
συμπεριφορά. Στο ένα άκρο του φάσματος βρίσκονται
τα τυπικά καρκινοειδή, τα οποία χαρακτηρίζονται από
χαμηλού βαθμού κακοήθειας βραδέως αναπτυσσόμενα
νεοπλάσματα που σπάνια μεθίστανται. Στο άλλο άκρο
του φάσματος βρίσκονται τα υψηλού βαθμού κακοήθειας νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα, μικροκυτταρικά
καρκινώματα (small cell lung cancer – SCLC), με ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά και ισχυρό μεταστατικό
δυναμικό. Τα άτυπα καρκινοειδή χαρακτηρίζονται από
μία ενδιάμεση βιολογική συμπεριφορά μεταξύ τυπικών
καρκινοειδών και μικροκυτταρικού καρκινώματος πνεύμονα. Χαρακτηριστικά τα καρκινοειδή του πνεύμονα

-σε αντίθεση με το μικροκυτταρικό καρκίνωμα- δεν
σχετίζονται με κάπνισμα25.
Τα περισσότερα νεοπλάσματα αναπτύσσονται
κοντά στις πύλες. Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν
υποτροπιάζουσες πνευμονίες στον ίδιο λοβό, βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια και θωρακικό άλγος, ενώ σπανιότερα το νεόπλασμα εντοπίζεται στην περιφέρεια
και παραμένει ασυμπτωματικό26.
Τα καρκινοειδή του πνεύμονα παράγουν διάφορες
αμίνες, πεπτίδια και ορμόνες, τα οποία σπάνια προκαλούν κλινικά παρανεοπλασματικά σύνδρομα, διότι
οι ουσίες αυτές παραμένουν στον ενδοκυττάριο χώρο
και συνήθως δεν εκκρίνονται. Στην περίπτωση, όμως,
που εκδηλωθεί κάποιο παρανεοπλασματικό σύνδρομο
τότε μπορεί να υπάρξει σύνδρομο Cushing από έκτοπη
παραγωγή ACTH, μεγαλακρία από παραγωγή αυξητικής ορμόνης και καρκινοειδές σύνδρομο από έκκριση
σεροτονίνης. Όταν εκδηλώνεται καρκινοειδές σύνδρομο
(συνήθως σε όγκους >5cm και σε παρουσία ηπατικών
μεταστάσεων), οι κλινικές του εκδηλώσεις είναι συνήθως άτυπες, με επεισόδια flushing ιδιαίτερα έντονα και
παρατεταμένης διάρκειας (ώρες έως ημέρες). Επίσης,
το σύνδρομο συνδυάζεται με αποπροσανατολισμό,
σύγχυση, τρόμο, αγχώδη κατάσταση, δακρύρροια,
σιελόρροια, ταχυκαρδία, υπόταση, διάρροια και άσθμα.
Η χορήγηση κορτικοειδών και χλωροπρομαζίνης ανακουφίζουν τα συμπτώματα27.
Παρότι συμβαίνει σπάνια, η βιοψία ή οι χειρουργικοί
χειρισμοί ενός εκκριτικού καρκινοειδούς του πνεύμονα
δυνατόν να προκαλέσουν μία οξεία καρκινοειδική κρίση
λόγω μαζικής απελευθέρωσης βιοδραστικών ουσιών,
προκαλώντας flushing, διάρροια, βρογχόσπασμο,
υπέρταση ή υπόταση, ταχυκαρδία, οξέωση και έμφραγμα μυοκαρδίου με συχνά θανατηφόρο εξέλιξη.
2. Στομάχι
Τα καρκινοειδή του στομάχου αποτελούν το 1%
των κακοηθειών του στομάχου και ταξινομούνται σε
3 ομάδες: καρκινοειδή τύπου 1, τα οποία σχετίζονται
με ατροφική γαστρίτιδα, τύπου 2, τα οποία σχετίζονται
με σύνδρομο Zollinger-Ellison και τύπου 3 που αφορά
τα σποραδικά καρκινοειδή4,28.
Τα καρκινοειδή τύπου 1 αντιπροσωπεύουν το 7080% των καρκινοειδών του στομάχου. Εμφανίζονται
στη 6η και 7η δεκαετία της ζωής. Χαρακτηρίζονται
από υποχλωρυδρία κα υπεργαστριναιμία με αποτέλεσμα την υπερπλασία των εντεροχρωμαφινικών
κυττάρων. Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάζει
κακοήθη αναιμία με έλλειψη βιταμίνης B12. Η νόσος
διαγιγνώσκεται μετά από ενδοσκοπικό έλεγχο που
συνήθως γίνεται για την διερεύνηση επιγαστραλγίας
ή αναιμίας. Καρκινοειδές σύνδρομο εκδηλώνεται στο
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4% των ασθενών. Η κλινική τους πορεία είναι ήπια,
μεταστάσεις εμφανίζονται μόλις στο 3-5% και η πρόγνωσή τους είναι καλή.
Ο τύπος 2 αφορά το 5-10% των καρκινοειδών του
στομάχου και εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε
έδαφος συνδρόμου MEN1. Έχουν παρόμοια κλινική
πορεία με τον τύπο 1 και επίσης δεν εκδηλώνουν
καρκινοειδές σύνδρομο.
Τα σποραδικά ή τύπου 3 καρκινοειδή αντιπροσωπεύουν το 15-25% των καρκινοειδών του στομάχου,
είναι συνήθως μεγαλύτερα σε μέγεθος, δεν σχετίζονται
με υπεργαστριναιμία, εκδηλώνουν άτυπο καρκινοειδές
σύνδρομο που οφείλεται στην έκκριση ισταμίνης και
έχουν πιο επιθετική κλινική συμπεριφορά με πτωχή
πρόγνωση29.
3. Λεπτό έντερο
Τα καρκινοειδή του λεπτού εντέρου αποτελούν
περίπου το 30% όλων των κακοηθειών του λεπτού
εντέρου. Συνήθως εντοπίζονται στον ειλεό (περίπου
60 cm από την ειλεοτυφλική βαλβίδα), ενώ συχνά
ανευρίσκονται πολλαπλά σύγχρονα καρκινοειδή (έως
και δεκάδες) κατά μήκος του λεπτού εντέρου. Εκδηλώνονται με άτυπο κοιλιακό άλγος ή και εντερική
απόφραξη, που οφείλονται σε εγκολεασμό, μηχανικά
αίτια του όγκου ή ισχαιμία μεσεντερίων αγγείων λόγω
περιοχικής ίνωσης. Οι συνήθεις απεικονιστικές τεχνικές
(αξονικές τομογραφίες, διαβάσεις λεπτού εντέρου με
βάριο) δεν αναδεικνύουν εύκολα τους όγκους και η
προεγχειρητική διάγνωση είναι δύσκολη. Τα συμπτώματα συχνά προηγούνται της διάγνωσης έως και 10
έτη ενώ το καρκινοειδές σύνδρομο εκδηλώνεται μόλις
στο 5-7% των ασθενών30.
4. Σκωληκοειδής απόφυση
Τα καρκινοειδή αποτελούν τη συχνότερη κακοήθεια
της σκωληκοειδούς απόφυσης, δεδομένου ότι αντιστοιχούν στο 50% των κακοηθειών αυτής31. Υπολογίζεται
ότι περίπου 1:300 σκωληκοειδείς περιέχει ένα καρκινοειδές και σχεδόν πάντα αποτελεί τυχαία διάγνωση.
Διαγιγνώσκονται συνήθως την 4η και 5η δεκαετία της
ζωής και εμφανίζονται συχνότερα σε γυναίκες. Η πλειοψηφία των όγκων αναπτύσσονται στο περιφερικό
τμήμα της σκωληκοειδούς και στην περίπτωση αυτή
είναι απίθανη η πρόκληση συμπτωμάτων. Αντιθέτως,
μόλις το 10% των περιπτώσεων αναπτύσσονται στη
βάση της σκωληκοειδούς και τότε μπορεί να προκληθεί
απόφραξη και σκωληκοειδίτιδα32.
Η κλινική συμπεριφορά των καρκινοειδών της
σκωληκοειδούς μπορεί να προβλεφθεί με βάση το
μέγεθος του όγκου. Στο 95% των περιπτώσεων οι

όγκοι είναι μικρότεροι των 1cm, οπότε και η πρόγνωση
είναι εξαιρετική. Στη περίπτωση μεγαλύτερων όγκων
(>2cm) υπάρχουν ήδη μεταστάσεις κατά τη διάγνωση
στο 30% των ασθενών γεγονός το οποίο προσδίδει
χειρότερη πρόγνωση. Συμπτώματα καρκινοειδούς
συνδρόμου δημιουργούνται μόνο στην περίπτωση
μεταστάσεων στο ήπαρ.
5. Ορθό
Τα καρκινοειδή του ορθού αποτελούν το 1-2% των
νεοπλασμάτων του ορθού. Το 50% των καρκινοειδών
είναι ασυμπτωματικά και διαγιγνώσκονται τυχαία σε
ενδοσκοπικό έλεγχο. Σε συμπτωματικούς ασθενείς
εμφανίζεται αιματοχεσία, άλγος και δυσκοιλιότητα.
Το καρκινοειδές σύνδρομο είναι σπάνιο. Η εμφάνιση
μεταστάσεων σχετίζεται με το μέγεθος του όγκου.
Έτσι, μεταστάσεις υπάρχουν σε λιγότερο από 5%
των ασθενών με όγκους μικρότερους από 1 cm, και
σε περισσότερο από 70% σε όγκους μεγαλύτερους
από 2cm.
6. Ωοθήκες
Τα καρκινοειδή των ωοθηκών έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, διότι μπορεί να προκαλέσουν καρκινοειδές σύνδρομο (30%) χωρίς να υπάρχουν ηπατικές
μεταστάσεις και τούτο λόγω της άμεσης παροχέτευσης
των εκκρινόμενων ουσιών στη συστηματική κυκλοφορία μέσω της κάτω κοίλης φλέβας33. Αναπτύσσονται
συνήθως εντός κυστικών τερατωμάτων ή δερμοειδών
κύστεων, ενώ μπορεί να συνυπάρχει και νεόπλασμα
από γεννητικά κύτταρα.
7. Νευροενδοκρινικοί όγκοι παγκρέατος
Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι του παγκρέατος ταξινομούνται και χαρακτηρίζονται ανάλογα με την εκκρινόμενη ορμόνη του κάθε νεοπλάσματος11
Σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από γαστρίνωμα
(15% των νευροενδοκρινικών όγκων παγκρέατος)
εκκρίνεται γαστρίνη και εκδηλώνεται το σύνδρομο
Zollinger-Ellison. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται
από την παρουσία πολλαπλών πεπτικών ελκών και
διάρροιας34. Περίπου 20% των ασθενών με σύνδρομο
Zollinger-Ellison πάσχουν από ΜΕΝ1, το οποίο περιλαμβάνει και πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό,
όγκους υπόφυσης και υπερπλασία φλοιού επινεφριδίων. Τα γαστρινώματα είναι μικροί όγκοι και στο 30%
των περιπτώσεων εντοπίζονται εκτός παγκρέατος,
ενώ μεθίστανται σε λεμφαδένες και ήπαρ.
Τα ινσουλινώματα αντιπροσωπεύουν το 17% των
νευροενδοκρινικών όγκων του παγκρέατος και είναι
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οι συχνότεροι λειτουργικοί όγκοι αυτού35. Εκκρίνουν
ινσουλίνη ή προϊνσουλίνη προκαλώντας υπογλυκαιμία.
Συνήθως έχουν καλοήθη συμπεριφορά, όμως στο
5% των περιπτώσεων είναι κακοήθη και οι ασθενείς
παρουσιάζονται με ηπατικές μεταστάσεις και σοβαρή
υπογλυκαιμία. Τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας
περιλαμβάνουν σύγχυση, οπτικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς, αίσθημα παλμών, εφίδρωση
και τρόμο. Συχνά υπάρχει αμνησία του γεγονότος,
ενώ τα συμπτώματα μπορεί να προηγούνται από
1.5 χρόνο έως και δεκαετίες πριν από τη διάγνωση.
Υπολογίζεται ότι στο 20% των ασθενών τίθεται κάποια
νευρολογική ή ψυχιατρική διάγνωση προτού ανευρεθεί
το ινσουλίνωμα. Σε 18% των περιπτώσεων αναφέρεται
αύξηση σωματικού βάρους.
Τα γλυκαγονώματα είναι σπάνιοι όγκοι που εκκρίνουν γλυκαγόνο. Το κλινικό σύνδρομο που εκδηλώνεται περιλαμβάνει το διακριτό εξάνθημα (νεκρολυτικό
μεταναστευτικό εξάνθημα), το οποίο χαρακτηρίζεται
από συρρέουσες κνησμώδεις και επώδυνες ερυθηματώδεις πλάκες στο πρόσωπο, περίνεο και άκρα36.
Άλλα συμπτώματα είναι βλεννογονίτιδα, χειλίτιδα,
σακχαρώδης διαβήτης, νευροψυχιατρικά συμπτώματα, φλεβοθρόμβωση, απώλεια βάρους, αναιμία
και υψηλή ΤΚΕ. Συνήθως είναι κακοήθη με παρουσία
μεταστάσεων ήδη στη διάγνωση.
Τα VIPώματα είναι επίσης κακοήθη και μπορεί να
εμφανιστούν και εκτός παγκρέατος (δωδεκαδάκτυλο).
Παράγουν το αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP)
το οποίο προκαλεί το σύνδρομο Verner-Morrison ή
παγκρεατική χολέρα. Χαρακτηρίζεται από άφθονες
(έως και 30 την ημέρα) υδαρείς κενώσεις και συμπτώματα τα οποία σχετίζονται με την υποκαλιαιμία
και την αφυδάτωση.
Τα σωματοστατινώματα είναι σπάνιοι όγκοι που
εμφανίζονται με χολολιθίαση, στεατόρροια και σακχαρώδη διαβήτη. Έχουν καλοήθη πορεία ακόμη με
την παρουσία μεταστάσεων37.
Σε σπάνιες περιπτώσεις οι νευροενδοκρινικοί όγκοι
του παγκρέατος παράγουν ορμόνες όπως ACTH ή
CRF εκδηλώνοντας έκτοπο σύνδρομο Cushing, και
πεπτίδιο PTH προκαλώντας υπερασβεστιαιμία.
Περισσότεροι από το 1/3 των κακοήθων νευροενδοκρινικών όγκων του παγκρέατος είναι μη-λειτουργικοί,
ενώ αυτοί οι όγκοι μπορούν να τροποποιήσουν την
παραγωγή ορμονών μέσα στο χρόνο και να εκκρίνουν
ταυτοχρόνως πολλές ορμόνες προκαλώντας σύνθετα
κλινικά σύνδρομα.
Διάγνωση
Ο εντοπισμός του πρωτοπαθούς όγκου και ο
προσδιορισμός της έκτασης αυτού είναι απαραίτητα

γεγονότα για την ορθή και επαρκή αντιμετώπιση των
ασθενών αυτών. Η κλινική εικόνα, όμως, των νευροενδοκρινικών όγκων παρουσιάζει μία μοναδική ποικιλία
ανάλογα με την εμβρυολογική τους προέλευση, γεγονός που καθιστά την διερεύνηση σύνθετη και δύσκολη.
Για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των όγκων αυτών
χρησιμοποιούντα ορολογικές, ενδοσκοπικές, απεικονιστικές και ραδιοϊσοτοπικές μέθοδοι. Για παράδειγμα,
σε ασθενείς με αγγειοκινητικά συμπτώματα συστήνεται
η μέτρηση αποβολής 5-HIAA στα ούρα, καθώς και
τα επίπεδα χρωμογρανίνης Α στον ορό. Σε ασθενείς
με διαταραχές κινητικότητας εντέρου η υπολογιστική
τομογραφία και ο μαγνητικός συντονισμός μπορεί
να βοηθήσουν και συχνά αναδεικνύουν ηπατικές
μεταστάσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι η πρώτη
ένδειξη παρουσίας του νεοπλάσματος37-39.
Εργαστηριακός έλεγχος
Τα καρκινοειδή διαγιγνώσκονται παραδοσιακά με
την μέτρηση της 24-ωρης αποβολής στα ούρα του
μεταβολίτη της σεροτονίνης 5-HIAA. Αυξημένα επίπεδα
5-HIAA έχουν 90% ειδικότητα και 73% ευαισθησία
στη διάγνωση του καρκινοειδούς. Παρότι είναι ο πιο
χρήσιμος δείκτης για τη μελέτη του καρκινοειδούς,
μπορεί να παρατηρηθούν υψηλά επίπεδα και σε
άλλες οντότητες με παρόμοια κλινική εικόνα όπως
το τροπικό sprue, η κοιλιοκάκη, η νόσος του Whipple
και η εντερική απόφραξη. Επίσης, οι τιμές 5-HIAA
αυξάνουν και με την κατανάλωση τροφών πλούσιες
σε σεροτονίνη όπως: μπανάνες, σοκολάτα, καρύδια,
ανανάς, ακτινίδια, δαμάσκηνα αλλά και φάρμακα όπως:
ακεταμινοφαίνη, φαινοβαρβιτάλη, ρεσερπίνη, εφεδρίνη,
καφεΐνη, νικοτίνη και άλλα. Επιπλέον, τα καρκινοειδή
του αρχικού εμβρυικού εντέρου (foregut) σπάνια εκκρίνουν ανιχνεύσιμες ποσότητες σεροτονίνης και έτσι
δεν αποτελεί ικανοποιητικό δείκτη για τους όγκους που
εντοπίζονται σε πνεύμονες και στομάχι11.
Ο πιο ευαίσθητος δείκτης για τα καρκινοειδή είναι
η χρωμογρανίνη Α. Είναι μία γλυκοπρωτεΐνη η οποία
παράγεται και εκκρίνεται από νευροενδοκρινικά κύτταρα. Ανευρίσκεται αυξημένη σε διάφορους νευροενδοκρινικούς όγκους όπως τα καρκινοειδή (ιδιαίτερα
με ηπατικές μεταστάσεις), τους ενδοκρινείς όγκους
του παγκρέατος αλλά και στο φαιοχρωμοκύττωμα,
παραγαγγλίωμα, μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς και στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα.
Η ευαισθησία της κυμαίνεται από 87-100%, αλλά έχει
μικρότερη ειδικότητα. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα
έχουν περιγραφεί σε νεφρική ανεπάρκεια, φλεγμονώδη
νόσο των εντέρων, ατροφική γαστρίτιδα, καρκίνος
προστάτη, καρδιακή ανεπάρκεια ή στη χρόνια χρήση
αναστολέων αντλίας πρωτονίων. Για τους όγκους του
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μέσου εμβρυικού εντέρου η μέτρηση χρωμογρανίνης Α
δεν υπερέχει της σεροτονίνης. Όμως, για όγκους του
αρχικού και τελικού εμβρυικού εντέρου η χρωμογρανίνη
Α είναι σαφώς πιο ευαίσθητος δείκτης (87% και 100%
αντίστοιχα) από το 5-HIAA (31% και 0% αντίστοιχα).
Τα επίπεδα χρωμογρανίνης Α είναι ιδιαίτερα χρήσιμα
στην παρακολούθηση ασθενών και την αναγνώριση
της υποτροπής, καθότι υπάρχει συσχέτιση επιπέδων
χρωμογρανίνης Α με το φορτίο της νόσου και τη βιολογική δραστηριότητα του νεοπλάσματος40.
Άλλες χρήσιμες εξετάσεις είναι η μέτρηση επιπέδων
σεροτονίνης, γαστρίνης, βραδυκινίνης, καλλικρεΐνης,
νευροπεπτιδίου Κ, νευροκινίνης Α και Β και ουσίας Ρ
που όμως μπορούν να μετρηθούν μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια.
Απεικονιστικός έλεγχος
Υπολογιστική τομογραφία
Η υπολογιστική τομογραφία είναι η πιο διαδεδομένη
απεικονιστική μέθοδος για την απεικόνιση των νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων και των μεταστάσεών
τους. Έχει αρκετά χαμηλή ευαισθησία στη ανίχνευση
του πρωτοπαθούς όγκου (44-55%).
Η πιθανότητα εντόπισης του πρωτοπαθούς όγκου
με υπολογιστική τομογραφία εξαρτάται από το μέγεθος
του όγκου κα την εντόπισή του. Αν και δυνατότητα
ανίχνευσης περιγράφεται ότι αγγίζει όγκους έως 0.7
cm, γενικά ισχύει ότι για όγκους μικρότερους από 2
cm η εντόπιση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ευαισθησία
εντόπισης γαστριινωμάτων ή ινσουλινωμάτων κυμαίνεται από 31-59% και με τομογράφους ελικοειδούς
σάρωσης ανέρχεται στο 82-92%.
Οι μη-λειτουργικοί όγκοι, τα VIPώματα και γλυκαγονώματα είναι συνήθως αρκετά μεγάλα κατά τη
διάγνωση (>3 cm) και η υπολογιστική τομογραφία έχει
ευαισθησία που ανέρχεται σε 95-100%41.
Μαγνητική τομογραφία
Ο μαγνητικός συντονισμός (MRI) φαίνεται ότι δεν
υπερέχει της υπολογιστικής τομογραφίας, όμως με πιο
σύγχρονες τεχνικές (STIR) βελτιώθηκε σημαντικά η

ευαισθησία και ορισμένοι θεωρούν πως είναι πλέον
η εξέταση εκλογής.
Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα προσφέρει
απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας ιδιαίτερα στο πάγκρεας. Μπορεί διακρίνει βλάβες μεγέθους 2-3mm. H
ευαισθησία και ειδικότητα φθάνουν στο 85% και 95%
αντίστοιχα για την εντόπιση ενδοκρινών όγκων του
παγκρέατος, αλλά και για όγκους του 12δακτύλου
και για περιπαγκρεατικούς λεμφαδένες. Πρόκειται για
μία εξέταση που για την επιτυχία τοης προϋποτίθεται
εμπειρία του ενδοσκόπου.
Σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης
Αρκετοί από τους νευροενδοκρινικούς όγκους εκφράζουν υψηλά επίπεδα υποδοχέων σωματοστατίνης
και μπορούν να απεικονιστούν με μία ραδιοσημασμένη
μορφή του αναλόγου της σωματοστατίνης οκτρεοτίδιο
(111-indium pentetreotide - Octreoscan). Το οκτρεοτίδιοο συνδέεται με μεγάλη χημική συγγένεια στους
υποδοχείς σωματοστατίνης 2 και 5. Ο υποδοχέας 2
εκφράζεται στο 70-90% των καρκινοειδών και στο
50-80% των ενδοκρινών όγκων του παγκρέατος. Η
μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην απεικόνιση γαστρινωμάτων, γλυκαγονομάτων, καρκινοειδών και μη-λειτουργικών όγκων του παγκρέατος
αλλά και την σύγχρονη εντόπιση απομακρυσμένων
μεταστάσεων42.
Η ακρίβεια της εξέτασης μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με την εφαρμογή του SPECT το οποίο επιτρέπει την καλύτερη διάκριση μεταξύ φυσιολογικής και
παθολογικής πρόσληψης43.
ΡΕΤ
Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα είναι γενικά
νεοπλάσματα με βραδεία κλινική πορεία και χαμηλό
κυτταρικό μεταβολισμό και το ως εκ τούτου το ΡΕΤ
δεν φαίνεται ότι να έχει σημαντική θέση στη μελέτη
αυτών των όγκων. Σε μία μελέτη ΡΕΤ χρησιμοποιώντας
11
C-labeled 5-hydroxytryptophan και συγκρίνοντας με
υπολογιστική τομογραφία φάνηκε ότι σε περισσότερους από 50% από τους ασθενείς υπήρχε καλύτερη
αναγνώριση με ΡΕΤ44.

ΑBSTRACT
C. TOLIS. Neuroendocrine tumors. Epidemiologic and Clinical Aspects.
Neuroendocrine tumors are rare group of malignancies that originate from the cells of the diffuse
neuroendocrine system. The incidence of the disease is believed to range from 1 to 5 cases per
100.000 persons. These tumors are most frequently localized in the gastrointestinal tract (64%) and
the bronchopulmonary system (28%). These tumors are capable of producing, storing and secreting various bioactive substances that are causing various clinical syndromes. Usually they adopt
an indolent clinical course with vague symptoms and may not be clinically evident for years before
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diagnosis. However, sometimes the disease is highly malignant showing an aggressive behavior.
The clinical manifestations of neuroendocrine tumors derive from the local effects of the tumor growth
and from the associated syndromes. Mostly recognized is the carcinoid syndrome characterized by
flushing, diarrhea, wheezing and cardiac valvular lesions. Early diagnosis remains a challenge, while
laboratory tests (5-HIAA) and imaging studies (CT, MRI and somatostatin receptor scintigraphy) are
helpful in more advanced disease. Forum of Clinical Oncology 7 (1):36-46, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG
και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση
των Νευροενδοκρινικών όγκων
Ευαγγελία Β. Σκούρα, Ι.Ε. Δατσέρης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι αποτελούν ετερογενή ομάδα όγκων που περιλαμβάνει τα νεοπλάσματα
των νησιδίων του παγκρέατος, τους καρκινοειδείς όγκους, το φαιοχρωμοκύττωμα, το παραγαγγλίωμα,
το γαγγλιονεύρωμα, το μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς, το μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, τα
αδενώματα της υπόφυσης, το καρκίνωμα από τα κύτταρα Μerkel του δέρματος. Για τον εντοπισμό
των νευροενδοκρινών όγκων στην Πυρηνική Ιατρική τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι
κυρίως το Octreoscan (111In- pentetreotide) και το MIBG (metaiodobenzyl guanidine) επισημασμένο
είτε με 131Ι είτε με 123Ι. Στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) χρησιμοποιείται κυρίως η
18-φθοριοδεσόξυγλυκόζη (18F-FDG). Το Octreoscan-οκτρεοτίδιο (ανάλογο της σωματοστατίνης)
επισημασμένο με 111In - προσλαμβάνεται από τους νευροενδοκρινείς όγκους μέσω σύνδεσης κυρίως με τον υπότυπο 2 των υποδοχέων της σωματοστατίνης (SSTR2) και λιγότερο με τον υπότυπο 5
(SSTR5). Το Octreοscan έχει γίνει μια σημαντική και συχνά πρώτης γραμμής απεικονιστική μέθοδος
για την ανίχνευση και σταδιοποίηση αυτών των όγκων. Το MIBG έχει περιορισμένο ρόλο κυρίως στην
ανίχνευση του VIPώματος. Η 18FDG-ΡΕΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματική μέθοδος
στον εντοπισμό και την ανίχνευση μεταστάσεων μη ανιχνεύσιμων με άλλες μεθόδους. Αντιθέτως,
άλλα ραδιοφάρμακα εκπομπής ποζιτρονίων, όπως η 11C-5-ΗΤΡ και η 18F ή 11C L-DOPA φαίνεται να
είναι περισσότερο υποσχόμενα. Στη παρούσα ανασκόπηση αναλύονται οι νέες μέθοδοι της Πυρηνικής Ιατρικής στην ανίχνευση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση των Νευροενδοκρινικών όγκων στο
xxxxxx
σύνολό τους και στον καθένα ξεχωριστά.Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (1):47-55.
xxxxxxxxx
1. Εισαγωγή
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι αποτελούν μια ετερογενή
ομάδα όγκων που προέρχονται από εμβρυϊκά κύτταρα
τα οποία έχουν ορισμένες κοινές ιδιότητες1: Περιέχουν
μεγάλες ποσότητες αμινών, έχουν την ιδιότητα να
προσλαμβάνουν πρόδρομα προϊόντα των αμινών
και παράγουν το ένζυμο δεκαρβοξυλάση. Τα κύτταρα
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». Αλληλογραφία: Ι. Δατσέρης, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι,
Αθήνα, 106 76

αυτά ονομάστηκαν ΑPUD (Amine Precursor Uptake
and Decarboxylation). O όρος «APUD σύστημα»
έχει αντικατασταθεί σήμερα από τον όρο «διάχυτο
νευροενδοκρινικό σύστημα», το οποίο περιλαμβάνει1:
Νεοπλάσματα των νησιδίων του παγκρέατος, καρκινοειδείς όγκοι, φαιοχρωμοκύττωμα, παραγαγγλίωμα,
γαγγλιονεύρωμα, μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς,
μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, αδενώματα της
υπόφυσης, καρκίνωμα από τα κύτταρα Μerkel του
δέρματος.
Έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα
οποία τους διακρίνουν από άλλες κακοήθειες. Σε αυτά
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συμπεριλαμβάνεται η μικρή επίπτωση, ο βραδύς
ρυθμός ανάπτυξης, η υπερέκκριση μερικές φορές
βιολογικά δραστικών ουσιών, η ιδιαίτερη ιστολογική
τους δομή, η παρουσία ειδικών υποδοχέων στη κυτταρική τους μεμβράνη και ο μηχανισμός πρόσληψης
νευροαμινών2.
Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην
Πυρηνική Ιατρική για τον εντοπισμό των νευροενδοκρινών όγκων με τις σπινθηρογραφικές μεθόδους
απλής εκπομπής φωτονίων (SPET) είναι κυρίως το
Octreoscan (111In- pentetreotide) και το MIBG (metaiodobenzyl guanidine) επισημασμένο είτε με 131Ι είτε
με 123Ι. Στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)
χρησιμοποιείται κυρίως η 18-φθοριοδεσόξυγλυκόζη
(18F-FDG) και η 5-υδρόξυτρυπτοφάνη (5-ΗΤΡ) επισημασμένη με 11C όπως και η διυδρόξυ φαινυλαλανίνη
(L-DOPA) επισημασμένη με 11C ή με 18F3.
1.1 Η φαρμακοκινητική του Octreoscan
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 διαπιστώθηκε ότι
μερικά κύτταρα του γαστρεντερικού συστήματος έχουν
την ικανότητα παραγωγής πεπτιδικών ορμονών και
αμινών, η παραγωγή και έκκριση των οποίων αναστέλλεται από τη σωματοστατίνη, ένα πεπτίδιο 14
αμινοξέων4. Η βιολογική της δράση ασκείται μέσω
της διαμεμβρανικής πρωτεΐνης G, η οποία συνδέεται
με κατάλληλους υποδοχείς. Έχουν βρεθεί 5 τύποι
υποδοχέων της σωματοστατίνης (SSTR1-5), μέσω
των οποίων αναστέλλεται η απελευθέρωση τόσο
ορισμένων ορμονών (GH, ACTH, PRL, TSH), όσο
και ορισμένων πεπτιδίων (ινσουλίνης, γλυκαγόνης,
γαστρίνης, αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου-VIP,
χολοκυστοκινίνης κ.ά.).
H σωματοστατίνη -και οι παρόμοιες με αυτήν
ουσίες- ασκούν αντιπολλαπλασιαστική δράση στους
νευροενδοκρινείς όγκους και θεωρητικά η κατάλληλα ραδιοεπισημασμένη σωματοστατίνη μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο για διάγνωση όσο και για
θεραπεία αυτών. Το μεγάλο της, όμως, μειονέκτημα
που καθιστά αδύνατη μια τέτοια εφαρμογή είναι ο
βραχύτατος βιολογικός χρόνος ημιζωής (Τ1/2=1-2
min). Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε
ένα ανάλογο της σωματοστατίνης αποτελούμενο
από 8 αμινοξέα, το οκτρεοτίδιο με φυσικό T1/2= 2,83
ημέρες5. Το οκτρεοτίδιο αρχικά επισημάνθηκε με 123I,
το προϊόν όμως αυτό παρουσίαζε προβλήματα. Όταν
προστέθηκε διαιθυλενο-τριάμινο–πενταοξικό οξύ
(DTPA), τότε έγινε δυνατή η επισήμανση με 111In και
η εμπορική του εκμετάλλευση ως 111In-Penteteotride
(Octreoscan), το οποίο προσλαμβάνεται από τους
νευροενδοκρινείς όγκους μέσω σύνδεσης κυρίως με
τον υπότυπο 2 των υποδοχέων της σωματοστατίνης

(SSTR2) και λιγότερο με τον υπότυπο 5 (SSTR5 )4.
Για να γίνει η εξέταση οι ασθενείς θα πρέπει να
έχουν διακόψει οποιαδήποτε φαρμακευτική λήψη
σωματοστατίνης 72 ώρες πριν από την εξέταση, να
είναι καλά ενυδατωμένοι, ενώ υπάρχουν υποστηρικτές
της χρησιμοποίησης υπακτικών για την κένωση του
εντέρου. Στο σύνηθες πρωτόκολλο, το ραδιοφάρμακο χορηγείται ενδοφλεβίως σε δόση περίπου 6mCi
(222MBq). Η απεικόνιση πραγματοποιείται στις 4 και
24 ώρες. Φυσιολογικά το Octreoscan, προσλαμβάνεται
από τον θυρεοειδή, το ήπαρ, τη χοληδόχο κύστη, το
σπλήνα και αποβάλλεται ταχέως από τα νεφρά και
την ουροδόχο κύστη4.
Σήμερα έχουν δημιουργηθεί καινούργια συνθετικά
ανάλογα της σωματοστατίνης, τα οποία επισημαίνονται
είτε με ραδιονουκλίδια κατάλληλα για διαγνωστικές
μελέτες με γ-κάμερα (99mTc, 111In) είτε με ραδιονουκλίδια, όπως το 68Ga, κατάλληλα για διαγνωστικές
μελέτες με ΡΕΤ.
Όσον αφορά στη δυνατότητα ραδιοθεραπείας με
επισημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης, αυτή περιλαμβάνει ανάλογα επισημασμένα με το 111Ιn ή μέσω
του χηλικού παράγοντα DOTA (tetra-azacyclodecane
tetra-acetic acid) με το Ύτριο (90Y), Λουτέσιο(177Lu),
Σαμάριο (153Sm ) ή Ρήνιο(186Re)6.
1.2 Η φαρμακοκινητική του MIBG7
Το MIBG αντιπροσωπεύει συνδυασμό της βενζυλικής ομάδας του βρετυλίου και της γουανιδικής
ομάδας της γουανεθιδίνης. Η δομή του μοιάζει με
της νοραδρεναλίνης (νορεπινεφρίνης). Η νοραδρεναλίνη και η αδρεναλίνη αποθηκεύονται σε κυστίδια της μεμβράνης μαζί με διαλυτές πρωτεΐνες και
νουλεοτίδια. Διέγερση του μυελού των επινεφριδίων
προκαλεί απελευθέρωση των κατεχολαμινών από
τα κυστίδια. Μια μικρή ποσότητα διαχέεται στο αίμα,
οι περισσότερες όμως επαναπροσλαμβάνονται με
ενεργητικό μηχανισμό που εξαρτάται από τα Νάτριο
(πρόσληψη τύπου1) και στη συνέχεια αποθηκεύονται.
Αν δεν αποθηκευτούν, τότε ταχέως αποδομούνται
από την μονοαμινοξιδάση (ΜΑΟ), ενώ οι κυκλοφορούσες στο αίμα κατεχολαμίνες μεταβολίζονται μέσω
του ενζύμου κατεχολ-ο-μεθυλτρανσφεράση (COMT)
προς μετανεφρίνες.
Το MIBG προσλαμβάνεται ενεργητικά από τη
μεμβράνη των συμπαθητικομυελικών ιστών με τον
τύπου 1 μηχανισμό πρόσληψης των αμινών και στη
συνέχεια αποθηκεύεται στα κυστίδια ή στα νευροεκκριτικά κοκκία του κυτταροπλάσματος. Η διαδικασία
αυτή αναστέλλεται από τη ρεσερπίνη, τα τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά, την κοκαΐνη, τη λαμπεταλόλη, τους
αποκλειστές διαύλων ασβεστίου και συμπαθομιμη-
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τικές ουσίες όπως οι αμφεταμίνες. Σε αντίθεση με
τη νοραδρεναλίνη που αποικοδομείται ταχύτατα,
το αλογονοποιημένο MIBG, δηλαδή αυτό που είναι
συνδεδεμένο με 123Ι ή με 131Ι, δεν διασπάται ούτε από
τη ΜΑΟ ούτε από την COMT.
Η χορηγούμενη δόση είναι συνήθως για το 131Ι
MIBG 18,5-37 ΜΒq (0,5-1 mCi) και για το 123Ι ΜΙΒG
185-370 ΜΒq (5-10mCi). Φυσιολογικά προσλαμβάνεται
από το σπλήνα, το ήπαρ, το μυοκάρδιο, τους σιελογόνους αδένες και το θυρεοειδή, ο οποίος πρέπει να
αποκλείεται με μη ραδιενεργό ιώδιο. Τα φυσιολογικά
επινεφρίδια απεικονίζονται με το 131Ι-MIBG στο 2% των
περιπτώσεων στις 24h και στο 16% στις 48h και ακόμη
πιο συχνά με τη χρησιμοποίηση του 123Ι-MIBG.
Το 123Ι ΜΙΒG θεωρείται ιδανικότερο του 131Ι MIBG,
τόσο λόγω της χαμηλότερης ενέργειας (159 keV έναντι 364 keV), όσο και λόγω της απουσίας εκπομπής
β- ακτινοβολίας, αλλά και του βραχύτερου χρόνου
απεικόνισης. Μειονέκτημά του είναι το υψηλό κόστος
και η περιορισμένη διαθεσιμότητά του. Το 131Ι-MIBG
χρησιμοποιείται είτε σε μικρές δόσεις για διαγνωστική
χρήση είτε σε μεγάλες δόσεις (100-200mCi) για την
θεραπεία νεοπλασμάτων, όπως το κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα και το νευροβλάστωμα.
1.3 Η φαρμακοκινητική των ραδιοφαρμάκων
της ΡΕΤ
Η Ποζιτρονική Τομογραφία (Positron Emission
Tomography, ΡΕΤ) είναι σπινθηρογράφημα το οποίο
πραγματοποιείται με τη χρήση ραδιοφαρμάκων επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα που εκπέμπουν ποζιτρόνια από τον πυρήνα των ατόμων τους. Από τη
σύγκρουση των ποζιτρονίων με τα αρνητικά ηλεκτρόνια
παράγονται δύο φωτόνια με ενέργεια 511keV, τα οποία
εκπέμπονται με γωνία 180 μοιρών μεταξύ τους. Αυτά
τα φωτόνια ανιχνεύονται από ένα ζεύγος ανιχνευτών.
Η ανιχνευτική διάταξη της ΡΕΤ είναι δακτυλιοειδής και
αποτελείται από άθροισμα κρυστάλλων, που διεγείρονται από τα φωτόνια7. Τα ραδιοφάρμακα της ΡΕΤ
είναι μόρια που λαμβάνουν μέρος στη φυσιολογική
λειτουργία του υπό μελέτη οργάνου ή είναι ενώσεις
που ελάχιστα διαφέρουν από τις φυσιολογικές που
συμμετέχουν στο μεταβολισμό του. Στα μόρια αυτά
έχουν ενσωματωθεί ραδιονουκλίδια τα οποία διασπώνται με εκπομπή ποζιτρονίων, κυρίως το οξυγόνο 15
(Ο15), το άζωτο 13 (Ν13), ο άνθρακας 11 (C11) και
το φθόριο 18 (F18)8.
Στην απεικόνιση ογκολογικών περιστατικών το
ανάλογο της γλυκόζης 18-φθοριοδεσόξυγλυκόζη
(18FDG) αποτελεί τον προτιμητέο μεταβολικό ιχνηθέτη και επισημαίνεται με το βραχύβιο ισότοπο 18F
(χρόνος ημίσειας ζωής 110 min). Η ενδοφλεβίως

χορηγούμενη FDG μεταφέρεται στο εσωτερικό των
κυττάρων με πρωτεΐνες μεταφοράς και στη συνέχεια
φωσφορυλιώνεται μέσω του ενζύμου εξοκινάση,
όπως και η ενδογενής γλυκόζη, όμως δεν δρα ως
υπόστρωμα για το επόμενο βήμα στο γλυκολυτικό
μονοπάτι και συσσωρεύεται μέσα στο κύτταρο. Ο
βαθμός της συσσώρευσης της FDG συσχετίζεται με
την κυτταρική διαφοροποίηση, την επιθετικότητα της
νόσου και το βαθμό κακοήθειας του όγκου7.
Οι ασθενείς πρέπει να είναι νηστικοί τουλάχιστον 6
ώρες πριν τη χορήγηση και τα επίπεδα της γλυκόζης
στο αίμα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 150-200mg/dl.
H συνιστώμενη δόση της 18F-FDG συνήθως είναι της
τάξεως των 370 MBq (10mCi) και μετά τη χορήγησή
της μεσολαβεί ένα διάστημα 30-60 min έως την απεικόνιση, όπου ο ασθενής παραμένει ξαπλωμένος σε
ήσυχο περιβάλλον και με κατάλληλη θερμοκρασία7.
Η ικανότητα πρόσληψης και αποκαρβοξυλίωσης
πρόδρομων ουσιών των αμινών, όπως η 5-υδροξυτρυπτοφάνη (5-ΗΤΡ) και η διυδροξυ-φαινυλαλανίνη
(L-DOPA) και η αποθήκευση των αμινών (σεροτονίνη
και ντοπαμίνη) είναι χαρακτηριστικό των νευροενδοκρινικών κυττάρων και χρησιμοποιείται στην παρασκευή ραδιοφαρμάκων για τη μέθοδο ΡΕΤ. Η 5-ΗΤΡ,
η οποία αποτελεί πρόδρομη ουσία της σεροτονίνης
επισημαίνεται με τον 11C και η L-DOPA, η οποία είναι
ένα αμινοξύ που μετατρέπεται στην κατεχολαμίνη
ντοπαμίνη μέσω του ενζύμου αποκαρβοξυλάση επισημαίνεται με 11C ή με 18F3,8. Η χορηγούμενη ενδοφλέβια
δόση της 11C-D-DOPA είναι 200-400MBq (5-10mCi),
της 18F-FDOPA 300±50MBq (8±1,5mCi) και της 11C
-5-ΗΤΡ 300-600MBq (8-16mCi), ενώ η απεικόνιση
ξεκινά σε περίπου 30-60min8,9.
Η μετα-υδροξυ-εφεδρίνη, η οποία αποτελεί ανάλογο
της νοραδρεναλίνης, επισημασμένη με 11C (11C-HED)
χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του συμπαθητικού
νευρικού συστήματος. H χορηγούμενη ενδοφλέβια
δόση είναι περίπου 320 MBq (8-10mCi) και η απεικόνιση ξεκινά περίπου 5 min μετά τη χορήγηση10.
Ο 11C είναι εξαιρετικά βραχύβιο ραδιοϊσότοπο (χρόνος ημίσειας ζωής 20min. Πρόσφατα στη βιβλιογραφία
δημοσιεύθηκαν μελέτες στις οποίες χρησιμοποιείται
οκτρεοτίδιο επισημασμένο με το ραδιοϊσότοπο 68Ga
(DOTA-TOC) για απεικόνιση με ΡΕΤ. Η συνιστώμενη
δόση είναι 154±27 MBq (4±1mCi) και η απεικόνιση
ξεκινά 45 min μετά τη χορήγηση. Η αρχική εμπειρία
διαπιστώνει καλύτερα αποτελέσματα της απεικόνισης
με DOTATOC-ΡΕΤ σε σχέση με το συμβατικό σπινθηρογράφημα με Octreoscan και την FDG-PET, αλλά
απαιτούνται περισσότερες μελέτες11.
Ως δείκτης πρόσληψης των ραδιοφαρμάκων χρησιμοποιείται ο ημιποσοτικός παράγοντας SUV (standard uptake value), ο οποίος ανάγεται (normalised)
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για τη χορηγηθείσα δόση, το βάρος του ασθενούς
ή την επιφάνεια σώματος8. Από τα ανωτέρω ραδιοφάρμακα, παγκοσμίως εμπορικά διαθέσιμο είναι
μόνο η 18FDG.
2. Γαστρο-εντερο-παγκρεατικοί όγκοι
(GEP tumors)
Οι γαστρο-εντερο-παγκρεατικοί νευροενδοκρινείς
όγκοι περιλαμβάνουν ευρεία κατηγορία νεοπλασμάτων, τα οποία έχουν κοινή κυτταρική προέλευση και
παράγουν παρόμοια εκκριτικά προϊόντα12. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται: τα καρκινοειδή και οι όγκοι από τα
κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος, λειτουργικοί
(ινσουλίνωμα, γαστρίνωμα, γλυκαγόνωμα, VIPωμα,
σωματοστατίνωμα) και μη λειτουργικοί5. Η διάγνωση γίνεται σχεδόν πάντα βιοχημικά και ο ρόλος της
απεικόνισης βρίσκεται στον εντοπισμό του όγκου και
στην ανεύρεση ενδείξεων κακοήθειας13. Λόγω της
υψηλής του ευαισθησίας το Octreοscan έχει γίνει μια
σημαντική και συχνά πρώτης γραμμής απεικονιστική
μέθοδος για την ανίχνευση και σταδιοποίηση αυτών
των όγκων5. Αντίθετα με τις ανατομικές απεικονιστικές μεθόδους, μπορεί να δείξει πρώιμα υποτροπές,
μεταστάσεις και επιπρόσθετες εστίες λόγω της ολόσωμης απεικόνισης, καθώς και να διευκρινίσει τη
μεταθεραπευτική νέκρωση από την κακοήθη εστία14.
Επίσης, υπάρχει συσχέτιση της έκφρασης υποδοχέων
σωματοστατίνης με την πρόγνωση της επιβίωσης των
ασθενών, καθώς οι θετικοί στο σπινθηρογράφημα
όγκοι ανταποκρίνονται καλύτερα σε θεραπεία με
ανάλογα σωματοστατίνης9.
Τα καρκινοειδή εκφράζουν υψηλή πυκνότητα υποδοχέων σωματοστατίνης και στις υπάρχουσες αναφορές το Octreoscan ανιχνεύει καρκινοειδείς όγκους
με συνολική ευαισθησία 80% έως 100%, ενώ είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανίχνευση καρκινοειδών
του λεπτού εντέρου που δύσκολα εντοπίζονται με
άλλες συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους7. Η τομογραφική απεικόνιση (SPECT) μπορεί να αποκαλύψει
περισσότερες βλάβες από την επίπεδη (planar), για
αυτό και θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πιθανή
κλινική αμφιβολία. Όσον αφορά τους ενδοκρινικούς
όγκους του παγκρέατος, η αποτελεσματικότητα του
Octreοscan ποικίλλει κι εξαρτάται από την παρουσία
και την πυκνότητα των υποδοχέων σωματοστατίνης
στον όγκο καθώς κι από το μέγεθός του5. Η ευαισθησία
στην ανίχνευση των όγκων των νησιδίων συνολικά είναι
75-100%, για το γαστρίνωμα >90%, το γλυκαγόνωμα
75% και το VIPωμα >85%15. Εξαίρεση αποτελεί η
ανίχνευση του ινσουλινώματος, για το οποίο η ευαισθησία είναι χαμηλή (50-60%) λόγω της παρουσίας
διαφορετικών υποτύπων υποδοχέων σωματοστατίνης

σε αυτόν τον όγκο15. Στις Εικόνες 1 και 2 απεικονίζονται
τα σπινθηρογραφήματα με Οctreoscan δύο ασθενών
με νευροενδοκρινή όγκο παγκρέατος και καρκινοειδές
αντίστοιχα. Γενικά στους γαστρο-εντερο-παγκρεατικούς
όγκους με βάση τα αποτελέσματα του σπινθηρογραφήματος με Octreoscan ο θεραπευτικός χειρισμός
τροποποιείται στο 25% των ασθενών16.
Αν και το MIBG δεν χρησιμοποιείται στην πράξη για
την ανίχνευση των καρκινοειδών όγκων, μελέτες έχουν
δείξει ότι το 50-60% των όγκων αυτών μπορούν να το
προσλαμβάνουν. Τα καρκινοειδή του μέσου εντέρου
(σκωληκοειδούς, νήστιδας και άπω ειλεού) πιθανώς
να συγκεντρώνουν το MIBG πιο εύκολα από αυτά
του υπολοίπου εντέρου7. Το σπινθηρογράφημα με
MIBG είναι λιγότερο ευαίσθητο από το Octreoscan στη
διάγνωση των νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος
και δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική και
έχει περιορισμένο ρόλο, καθαρά συμπληρωματικό,
κυρίως στην ανίχνευση του VIPώματος5,17.
Οι κακοήθεις όγκοι χαρακτηρίζονται συνήθως από
αύξηση της πρόσληψης της γλυκόζης και η 18FDG-PET
έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στη διάγνωση και τη
σταδιοποίηση πολλών μορφών καρκίνου16. Όμως, οι
όγκοι νευροενδοκρινικής αιτιολογίας είναι συνήθως καλώς διαφοροποιημένοι και βραδέως αναπτυσσόμενοι,
έχουν χαμηλό μεταβολικό ρυθμό, δεν παρουσιάζουν
αυξημένη πρόσληψη FDG και συνήθως δεν μπορούν
να απεικονισθούν ικανοποιητικά με αυτό τον ιχνηθέτη
(ευαισθησία 53%)3,18. Αυξημένη πρόσληψη της FDG
μπορεί να παρατηρηθεί σε λιγότερο διαφοροποιημένους όγκους χωρίς υποδοχείς σωματοστατίνης, όπου
η ευαισθησία της 18FDG-PET είναι σαφώς υψηλότερη
από αυτή του Οctreoscan19. Επομένως, η 18FDG-ΡΕΤ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματική μέθοδος στον εντοπισμό και την ανίχνευση μεταστάσεων
μη ανιχνεύσιμων με άλλες μεθόδους, ενώ το 111In
Octreotide επί του παρόντος παραμένει η μέθοδος
εκλογής για την ανίχνευση των GEP όγκων και την
ολόσωμη απεικόνιση του ασθενούς18.
Αντιθέτως, άλλα ραδιοφάρμακα εκπομπής ποζιτρονίων, όπως η 11C-5-ΗΤΡ και η 18F ή 11C L-DOPA
φαίνεται να είναι περισσότερο υποσχόμενα20. Στη
σταδιοποίηση νησιδιακών όγκων του παγκρέατος η
11
C-HTP ΡΕΤ είναι πιο ευαίσθητη από τη 18F-DOΡA
PET (100% έναντι 70%) και τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους, ενώ για τα καρκινοειδή η DOPA PET
είναι ελαφρώς καλύτερη από τη ΗΤΡ ΡΕΤ και σαφώς
καλύτερη από τη CT και το Octreoscan4,21. Γενικά,
η ειδικότητα αυτών των μεθόδων στην ανίχνευση
νευροενδοκρινών όγκων είναι υψηλή και πλησιάζει
το 100%9. Τα ευρήματα της 18F-FDOPA PET θα μπορούσαν να τροποποιήσουν το χειρισμό των ασθενών
στο 30% των περιπτώσεων22. Στους ασθενείς, όμως,
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με οστικές μεταστάσεις ως καθιερωμένη μέθοδος
επιλογής (gold standard) παραμένει μια άλλη μέθοδος
της πυρηνικής ιατρικής, το σπινθηρογράφημα οστών
με 99mTc-MDP14.
Η χαρτογράφηση της παρουσίας πεπτιδικών υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη με το Octreoscan
αποτελεί μια εύκολη στην πραγματοποίησή της μέθοδος για την επιλογή των ασθενών οι οποίοι θα λάβουν
θεραπεία με ανάλογα σωματοστατίνης επισημασμένα
με ραδιονουκλίδια, με στόχο τον έλεγχο της ορμονικής
υπερέκκρισης από τους νευροενδοκρινείς όγκους3.
Πολύ λίγες περιπτώσεις θεραπευτικής αντιμετώπισης
κακόηθων νευροενδοκρινών όγκων με 131I-MIBG αναφέρονται, φανερώνοντας τη σχετικά πτωχή πρόσληψη
του MIBG σε αυτούς τους όγκους3.
3. Φαιοχρωμοκύττωμα-Παραγαγγλίωμα
Η διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος σε μεγάλο
βαθμό βασίζεται στην ανίχνευση αυξημένων επιπέδων κατεχολαμινών ή μεταβολιτών τους στο αίμα και
τα ούρα, ενώ η CT και η MRI έχουν συχνά ψευδώς
θετικά αποτελέσματα. Το MIBG επισημασμένο είτε με
123
I είτε με 131I χρησιμοποιείται τόσο για τους επινεφριδιακούς όγκους (φαιοχρωμοκυττώματα), όσο και
για τους εξωεπινεφριδιακούς (παραγαγγλιώματα). Το
ολόσωμο σπινθηρογράφημα με MIBG συμβάλλει στη
σταδιοποίηση της νόσου και φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως
χρήσιμο στην ανίχνευση εξωεπινεφριδιακών εστιών,
μεταστάσεων και υποτροπών. Η ειδικότητα του 131Ι- ή
123
Ι-MIBG αναφέρεται ότι είναι κοντά στο 100%23,24. Η
συνολική ευαισθησία της απεικόνισης με 131Ι-MIBG
στην ανίχνευση του φαιοχρωμοκυττώματος κυμαίνεται από 77% έως 94,7%, με 123Ι-MIBG είναι περίπου
91,5%, ενώ στα κακοήθη φαιοχρωμοκυττώματα είναι
μεγαλύτερη (92,4% )7,24. Σε κάποιες περιπτώσεις, η
ευαισθησία μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο
με την πραγματοποίηση SPECT7.
Επίσης, το MIBG προσφέρει τη δυνατότητα να
γίνεται επιλογή ασθενών για θεραπεία με 131Ι-MIBG,
βασιζόμενοι στην πρόσληψή του από τα κύτταρα.
Η ευαισθησία του σπινθηρογραφήματος με Octreoscan φαίνεται συγκρίσιμη με αυτή του MIBG,
αλλά αντίθετα από αυτό δεν είναι ειδικό. Στην πράξη,
όμως, το Octreoscan δεν χρησιμοποιείται, γιατί οι
επινεφριδιακές βλάβες δύσκολα ανιχνεύονται λόγω
της νεφρικής του αποβολής. Τα ραδιοεπισημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης έχουν χρησιμοποιηθεί
με μεγαλύτερη ακρίβεια για εξωεπινεφριδιακές και
μεταστατικές εστίες, κυρίως όταν το 123Ι-MIBG είναι
αρνητικό. Το ποσοστό της συνολικής προεγχειρητικής
ανίχνευσης για όγκους διαμέτρου >1cm είναι μόνο 25%
για το Οctreoscan, όμως σε ασθενείς με μεταστάσεις

το σπινθηρογράφημα ανιχνεύει εστίες σε μεγάλο
ποσοστό (88%)7. Εντούτοις, στα παραγαγγλιώματα
η απεικόνιση με Octreoscan έχει ευαισθησία ανώτερη
του MIBG, ενώ είναι υψηλότερη για παραγαγγλιώματα κεφαλής και τραχήλου, καθώς και για αυτά που
παράγουν ντοπαμίνη (όπου το MIBG δεν έχει καλή
ευαισθησία). Στην πραγματικότητα, σε όλους τους
ασθενείς με παραγαγγλιώματα οι όγκοι αναγνωρίζονται εύκολα με Octreoscan, ενώ συχνά ανιχνεύονται
επιπρόσθετες, μη αναμενόμενες θέσεις. Το γεγονός
αυτό ίσως εξηγεί το γιατί μερικοί συγγραφείς προτιμούν
το σπινθηρογράφημα με Octreoscan σαν τον πρώτο
διαγνωστικό έλεγχο σε ασθενείς με παραγαγγλίωμα,
ο οποίος θα πρέπει να ακολουθείται από CT, MRI και
US σε εκείνες τις ανατομικές περιοχές που ελέγχονται
μη φυσιολογικές3,7.
Τα περισσότερα φαιοχρωμοκυττώματα, όπως
και τα παραγαγγλιώματα, είναι μεταβολικώς ενεργά
και μπορούν να απεικονισθούν με 18FDG-PET. Στις
υπάρχουσες μελέτες φαίνεται ότι τα φαιοχρωμοκυττώματα που δεν προσλαμβάνουν MIBG ανιχνεύονται
με την 18FDG-PET25. Τα ραδιοφάρμακα 18F-DOPA και
11
C-HED έχουν χρησιμοποιηθεί στην απεικόνιση και
στις υπάρχουσες μελέτες η 11C-HED ΡΕΤ φαίνεται
να έχει ευαισθησία 90-92% και ειδικότητα 100%,
ενώ η 18F-DOPA μπορεί να ανιχνεύει την ύπαρξη
φαιοχρωμοκυττώματος με ευαισθησία και ειδικότητα
κοντά στο 100%10,26. Οι μέθοδοι αυτοί πλεονεκτούν
σε σχέση με το σπινθηρογράφημα με MIBG λόγω
της καλύτερης χωρικής διακριτικής ικανότητας και
της καλύτερης ποιότητας εικόνας, ενώ ολοκληρώνεται
μέσα σε λιγότερο χρόνο10.
Συμπερασματικά, η λειτουργική μέθοδος επιλογής είναι το 123Ι-MIBG (ή το 131I-MIBG εάν το 123Ι
δεν είναι διαθέσιμο). Όταν το MIBG είναι αρνητικό
προτείνονται νεότερες μέθοδοι, όπως η ΡΕΤ με 18FDOPA, οι οποίες εάν είναι αρνητικές, ο όγκος μπορεί
να έχει υποστεί αποδιαφοροποίηση με απώλεια του
μεταφορέα πρόσληψης τύπου 1 και είναι πιθανώς
κακοήθης27. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απεικόνιση με
18
F-FDG ή Octreoscan συνιστάται για την αναγνώριση
μεταστάσεων28.
Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται η εξέταση με 123Ι-MIBG
ασθενούς με φαιοχρωμοκυττώματα και παραγαγγλίωμα.
4. Νευροβλάστωμα
Το σπινθηρογράφημα με 123/131Ι-MIBG σε συνδυασμό με έλεγχο των μεταβολιτών των κατεχολαμινών
στα ούρα είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης ανίχνευσης
τού όγκου, ενώ προτιμάται το 123Ι-MIBG λόγω της
επιθυμητής δοσιμετρίας και της καλύτερης ποιότητας
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Εικόνα 2. Σπινθηρογράφημα με 111In-pentetreotide
(Octreοscan) σε ασθενή με χειρουργηθέν καρκινοειδές
εντέρου. Παρατηρούνται πολλαπλές ηπατικές μεταστατικές
εστίες.
Εικόνα 1. Σπινθηρογράφημα με 111In-pentetreotide
(Octreοscan) σε ασθενή με νευροενδοκρινή όγκο παγκρέατος. Στο Octreoscan φάνηκε η πρωτοπαθής εστία στην
κεφαλή του παγκρέατος (μικρό βέλος) και πολλαπλές εστίες
παθολογικής πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου στο ήπαρ, που
αντιστοιχούν σε ηπατικές μεταστάσεις (μεγάλο βέλος)

της εικόνας7. Το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με 123ΙMIBG ανιχνεύει πρωτοπαθείς, υπολειπόμενες εστίες
ή υποτροπές, καθώς και βλάβες σε οστά, μαλακό ιστό
και μυελό οστών. Η συνολική ευαισθησία η οποία αναφέρεται είναι της τάξεως του 91,5%25. Η μεγαλύτερη
ευαισθησία φαίνεται στη ανίχνευση οστικών εντοπίσεων (91-97%), ενώ είναι λιγότερο αποτελεσματικό
στις βλάβες μαλακού ιστού σε θώρακα και κοιλιά
(ευαισθησία 60-70%)7. Χαμηλή ή καθόλου πρόσληψη
MIBG βρέθηκε σε παιδιά με νευροβλάστωμα σταδίου
4S, καθώς και κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη
ΧΜΘ ή την ΑΚΘ. Επίσης, η ιστολογική διαφοροποίηση
μπορεί να επηρεάζει την πρόσληψη, καθώς αρνητικά
αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με καλώς διαφοροποιημένους όγκους7. Παρά την υψηλή του

ευαισθησία το σπινθηρογράφημα με MIBG σε καμία
περίπτωση δεν αντικαθιστά τις άλλες απεικονιστικές
μεθόδους, όπως το σπινθηρογράφημα οστών, τη CT
και τη MRI, αλλά τις συμπληρώνει.
Το σπινθηρογράφημα με ανάλογα σωματοστατίνης
φαίνεται να απεικονίζει εστίες νευροβλαστώματος με
χαμηλότερη ευαισθησία από το MIBG (64% έναντι
94%). Όμως, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχει
ένα συμπληρωματικό ρόλο επιτρέποντας την απεικόνιση εστιών οι οποίες είναι αρνητικές στο MIBG7.
Κλινικές ενδείξεις υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με
νευροβλάστωμα που εκφράζουν υποδοχείς σωματοστατίνης in vitro έχουν μεγαλύτερη επιβίωση από όσους
δεν τους εκφράζουν. Αυτό σημαίνει, ότι η παρουσία
υποδοχέων σωματοστατίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν προγνωστικός παράγοντας29.
Φαίνεται, ότι τα περισσότερα νευροβλαστώματα
συσσωρεύουν FDG και η 18FDG-ΡΕΤ μπορεί να απεικονίσει νευροβλαστώματα τα οποία δεν συσσωρεύουν
MIBG, καθώς η συγκέντρωση της FDG δεν εξαρτάται
από την πρόσληψη τύπου 1 των κατεχολαμινών25.
5. Όγκοι Πνεύμονα

Εικόνα 3. Σπινθηρογράφημα με 123I-MIBG σε ασθενή με
αρτηριακή υπέρταση και αυξημένες μετανεφρίνες αίματος.
Απεικονίζονται φαιοχρωμοκυττώματα άμφω (μεγαλύτερο
στο δεξιό επινεφρίδιο) καθώς και εστία παραγαγγλιώματος
στην κοιλιακή χώρα

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (SCLC)
εκφράζει στην επιφάνεια του υποδοχείς σωματοστατίνης. Αυτό αποτέλεσε τη μοριακή βάση για την επιτυχή
χρήση ραδιοεπισημασμένων αναλόγων σωματοστατίνης, όπως το Octreoscan και το NeoSpect (Depreotide
επισημασμένο με τεχνήτιο). To σπινθηρογράφημα
υποδοχέων σωματοστατίνης έχει υψηλή ευαισθησία
στην ανίχνευση του SCLC, η οποία κυμαίνεται μεταξύ
85%-100%, ενώ η ευαισθησία μειώνεται σημαντικά
στην ανίχνευση των μεταστάσεων (60%)15,25. Λόγω
της μεγάλης ευαισθησίας και της αρνητικής προγνωστικής αξίας αυτή η μέθοδος χρησιμεύει κυρίως στον
αποκλεισμό της κακοήθειας και επομένως μπορεί να
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Εικόνα 4. Απεικόνιση με 18FDG PET/CT ασθενούς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη διαφοροδιάγνωση
του καρκινικού ιστού από καλοήθεις καταστάσεις
προθεραπευτικά, αλλά και μεταθεραπευτικά7.
Διάφορες κλινικές μελέτες έχουν δείξει τη μεγάλη
αποτελεσματικότητα της 18FDG-PET στην σταδιοποίηση της νόσου, στην ανίχνευση υποτροπής και της υπολειπόμενης νόσου, ενώ παρέχει και πληροφορίες που
αφορούν τη μεταβολική ανταπόκριση στη θεραπεία.
Επιπλέον η 18FDG-ΡΕΤ μπορεί να ανιχνεύσει απομακρυσμένες μεταστάσεις και τοπικές λεμφαδενικές
μεταστάσεις και κατά συνέπεια να προκαλέσει αλλαγή
σταδίου της νόσου σε 8%-27% των περιπτώσεων25,30.
Όμως, λόγω της έλλειψης ανατομικών πληροφοριών
με την απεικόνιση με την ΡΕΤ προτιμάται η PET/CT η
οποία συνδυάζει τις λειτουργικές πληροφορίες της ΡΕΤ
και τις ανατομικές της CT. Στην Εικόνα 4 απεικονίζεται
η εξέταση 18FDG PET/CT ασθενούς με SCLC.
6. Μυελοειδής καρκίνος του θυρεοειδή
Ο μυελοειδής καρκίνος (ΜΚΘ) εμφανίζεται είτε
με σποραδική είτε με οικογενή μορφή, οπότε μπορεί
να συνυπάρχει με πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία
MEN-2a ή MEN-2b. Στην Πυρηνική Ιατρική έχουν
χρησιμοποιηθεί αρκετά ραδιοφάρμακα για την ανίχνευσή του. Το 99mTc(V)-DMSA έχει ευαισθησία από
68%-95%, ενώ είναι ένας από τους λίγους παράγοντες
που ανιχνεύουν αξιόπιστα ηπατικές μεταστάσεις7,31.
Η ευαισθησία του 99mTc-sestamibi κυμαίνεται από
47% έως 82%, ενώ του Octreoscan από 37% έως
71%32. Αν και το 123Ι και 131Ι-MIBG έχουν πολύ χαμηλή
ευαισθησία στη διαγνωστική απεικόνιση (30%), εν

τούτοις εφαρμόζεται, καθώς υπάρχει η δυνατότητα
θεραπευτικής χορήγησης 131Ι-MIBG και για να διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι φαιοχρωμοκυττώματος στα
πλαίσια των συνδρόμων ΜΕΝ7. Πολυάριθμες μελέτες
έχουν γίνει χρησιμοποιώντας την 18F-FDG ΡΕΤ και
φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην μετεγχειρητική
παρακολούθηση ασθενών με ΜΚΘ με ευαισθησία 66%96% και ειδικότητα 79%-90%, ενώ παρείχε επιπλέον
πληροφορίες στο 54% των περιπτώσεων σε σχέση
με τις ανατομικές απεικονιστικές μεθόδους7,32.
Η αναφερόμενη ευαισθησία στην ανίχνευση υποτροπής ή μεταστατικής νόσου με τη χρησιμοποίηση
18
F-DOPA ΡΕΤ είναι 63%, ενώ φαίνεται να είναι πιο
ειδική από της FDG για την ανίχνευση των μεταστάσεων33.
7. Όγκοι Υπόφυσης
Ο φυσιολογικός αδένας της υπόφυσης φέρει υποδοχείς σωματοστατίνης, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη
πυκνότητα στα αδενώματα αυτής. Η μεγαλύτερη
πυκνότητα υποδοχέων εμφανίζεται στα αδενώματα
τα οποία εκκρίνουν αυξητική ορμόνη (GH) και η
σπινθηρογραφική τους μελέτη με Octreoscan είναι
θετική στο 90%-100%, όπως και για τα αδενώματα
που εκκρίνουν ΤSH. Τα προλακτινώματα φέρουν
επίσης υποδοχείς σωματοστατίνης, ενώ για τα μη
λειτουργικά αδενώματα υπάρχουν αντικρουόμενες
απόψεις7,34.
Επομένως, το octreoscan μπορεί να είναι χρήσιμο
στη διάγνωση των αδενωμάτων υπόφυσης και να
χρησιμεύει ως εξέταση στην παρακολούθηση της

54— ———————————————————— βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

ανταπόκρισης στη θεραπεία. Όμως, επειδή είναι
θετικό και σε άλλους όγκους της υπόφυσης, όπως
σε μηνιγγιώματα, λεμφώματα, μεταστάσεις με υποδοχείς σωματοστατίνης και κοκκιωματώδεις νόσους,
η διαγνωστική αξία στον εντοπισμό αδενωμάτων της
υπόφυσης είναι μικρή και έχει περιορισμένο ρόλο, εκτός
κι αν υπάρχει υποψία έκτοπης ορμονικής έκκρισης
ή υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ κλινικών, βιοχημικών
και ακτινολογικών ευρημάτων. Στα σύνδρομα έκτοπης

ορμονικής παραγωγής το σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για
την εντόπιση της πηγής έκκρισης της ACTH (κυρίως
από καρκινοειδείς όγκους των βρόγχων), της GH, της
CRH και της GΗRH7.
Όσον αφορά την ΡΕΤ με 18FDG, έχει χρησιμοποιηθεί για τον προεγχειρητικό εντοπισμό αδενωμάτων της
υπόφυσης, με ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα
κοντά στο 100%34.

ΑBSTRACT
SKOURA EB, DATSERIS IE. The role of Octreoscan, MIBG and ΡΕΤ-scan in the diagnosis
of Neuroendocrine tumours.
The neuroendocrine tumours constitute a heterogeneous group of tumours that includes neoplasms of
islets of the pancreas, carcinoid tumours, pheochromocytoma, paraganglioma, myeloid thyroid cancer,
small cell lung cancer, adenomas of hypophysis, and Merkel’ cells skin carcinoma. For the detection
of neuroendocrine tumours they are mainly used the Octreoscan (111In- pentetreotide) and the MIBG
(metaiodobenzyl guanidine) labelled with 131I or with 123I. In PETs is mainly used 18F-FDG (18F-fluorodeoxy-glucose). Octreoscan (somatostatin-analogue) labelled with 111In - is uptaken from subtype 2
and 5 of somatostatine receptors (SSTR2, SSTR5). Octreoscan is of major significance as first line
diagnostic method for the detection and staging of these tumours. The MIBG has a limited role, and it
is mainly used for the detection of VIPomas. 18FDG-PET it can be used as additional method in the
scanning and detection of metastases. On the contrary, other radiopharmaceuticals of positrons emission, as 11C-5-HTP and 18F or 11C L-DOPA seems to be more promising. In this review, the modern
methods of Nuclear Medicine in the detection, staging and follow-up of neuroendocrine tumours are
analyzed. Forum of Clinical Oncology 7 (1):47-55, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Η συμβολή της Χειρουργικής στην θεραπευτική
των Nευροενδοκρινικών όγκων
Γ.Κ. Παπαγεωργίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος και του γαστρεντερικού σωλήνα αποτελούν μια ιδιάζουσα
και ελκυστική ομάδα της Παθολογίας, λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των, της κοινής κυτταρικής προελεύσεως, των ορμονικών τους παραγώγων και της ενδιαφέρουσας κλινικής εικόνας των.
Οι μέθοδοι διαγνώσεως βασίζονται σε εκλεπτυσμένους ορμονικούς ή πεπτιδικούς προσδιορισμούς,
ενώ η εντόπισή των επιστρατεύει τις πιο σύγχρονες και τεχνολογικά άρτιες απεικονιστικές μεθόδους.
Αν αυτά επιτευχθούν, η χειρουργική αφαίρεση είναι σχετικά εύκολη, η δε βιολογική πορεία ακόμα
και των κακοήθων μορφών είναι μάλλον ήπια. Η χειρουργική αφαίρεση των όγκων καθώς και των
λεμφαδενικών ή ηπατικών μεταστάσεων είναι η κύρια αλλά και πλέον αποτελεσματική θεραπεία των.
Αλλά και η περιορισμένη εκτομή, όταν η πλήρης δεν είναι τεχνικά εφικτή, αποτελεί πάλι την θεραπεία
εκλογής. Η θεραπευτική φαρέτρα διαθέτει και ποικίλα φάρμακα συμπληρωματικά της χειρουργικής,
που επιτρέπουν εκλεπτυσμένους θεραπευτικούς χειρισμούς λόγω των ορμονικών παραγώγων των
όγκων αυτών. Έτσι, παρά την σπανιότητά των ελκύουν πάντα το ενδιαφέρον τόσο των κλινικών, όσο
xxxxxx
και των εργαστηριακών γιατρών. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (1):56-65.
xxxxxxxxx
Eισαγωγή
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (Gastro-Entero-Pancreatic Neuroendocrine Tumors, συνοπτικά GEΡ
- NET) προέρχονται από κύτταρα που ανήκουν στο
διάχυτο γαστρο-εντερο-παγκρεατικό νευροενδοκρινές σύστημα κυττάρων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν
από τον Feyrter ως “Helle Zellen” (διαυγή κύτταρα)
και APUD cells από τον Pearse. Είναι διεσπαρμένα
κατά μήκος του βλεννογόνου του γαστρεντερικού
σωλήνα ή σχηματίζουν τα νησίδια του Langerhans
στο πάγκρεας.
Ο όρος «νευροενδοκρινής» οφείλεται στην φαινοτυπική σχέση τους με τα νευρικά κύτταρα όσον
Αμ. Επικ. Kαθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Αλληλογραφία:
Γ.Κ.Παπαγεωργίου, Β΄ Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο
«Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα,
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αφορά την έκφραση ορισμένων πρωτεϊνών, όπως η
συναπτοφυσίνη, η νευρο-ειδική ενολάση και η χρωμογρανίνη Α. Oι πρωτεΐνες αυτές, είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν ως γενικοί ανιχνευτές (markers)
στην κλινική και μορφολογική διάγνωση των όγκων
αυτών, επειδή είναι συνήθως ανεξάρτητες από τις
ειδικές ορμόνες που αυτοί παράγουν. Ως ειδικοί ανιχνευτές μπορούν να χρησιμεύσουν οι ορμόνες που
υπάρχουν στο γαστρο-εντερο-παγκρεατικό σύστημα
και παράγονται από τα φυσιολογικά και νεοπλασματικά
νευροενδοκρινικά κύτταρα. Είναι μέχρι τώρα γνωστοί
τουλάχιστον 12 διαφορετικοί τύποι ενδοκρινικών κυττάρων. Παραδόξως, παρά την ύπαρξη τόσων ορμονών
μόνο οι μισές από τις γνωστές ορμόνες εκκρίνονται
από τους GΕΡ – ΝΕΤ. Επί πλέον, το όργανο στο
οποίο αναπτύσσονται φαίνεται ότι δημιουργεί και
κάποια βιολογική διαφορά μεταξύ των ιδίων όγκων,
όπως φαίνεται στο διαφορετικό κακόηθες δυναμικό
μεταξύ των δωδεκαδακτυλικών και παγκρεατικών
γαστρινωμάτων1.

Η συμβολή της Χειρουργικής στην θεραπευτική των Nευροενδοκρινικών όγκων— ———————————————————— 57

Ορολογία
Ακόμα και σήμερα πολλοί γαστρο-εντερο-παγκρεατικοί νευροενδοκρινείς όγκοι αναφέρονται και ως
καρκινοειδή. Πράγματι, στην πρώτη ταξινόμηση από
τον WHO (1980) ο όρος καρκινοειδές απεδόθη στους
περισσότερους νευροενδοκρινείς όγκους. Εξαιρούντο
μόνο οι ενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος, του θυρεοειδούς, τα παραγαγγλιώματα, τα μικροκυτταρικά
καρκινώματα του πνεύμονος και οι δερματικοί όγκοι
από κύτταρα Merkel2. Η ορολογία αυτή προκάλεσε
δυσκολίες κυρίως λόγω της μεγάλης ετερογένειας
των «καρκινοειδών» στα διάφορα όργανα του γαστρεντερικού συστήματος, τόσο μορφολογικής όσο
και βιολογικής. Έγινε λοιπόν δεύτερη ταξινόμηση
το20001,3 και οι νευροενδοκρινείς όγκοι του γαστροεντερο-παγκρεατικού συστήματος κατατάσσονται σε
τρεις κατηγορίες:
1α Καλώς διαφοροποιημένοι νευροενδοκρινείς
όγκoι
1β Καλώς διαφοροποιημένα νευροενδοκρινή καρκινώματα
2 Ατελώς διαφοροποιημένα νευροενδοκρινή καρκινώματα
Αναλόγως της εντόπισης, υπάρχει η κάτωθι ταξινόμηση των νευροενδοκρινών όγκων: α) του στομάχου,
β) του δωδεκαδακτύλου και της ανωτέρας νήστιδος, γ)
της σκωληκοειδούς, και δ) του ειλεού, τυφλού, παχέος
και ορθού, που διακρίνονται στις τρεις ανωτέρω κατηγορίες αναλόγως των μορφολογικών και βιολογικών
κριτηρίων. Οι κατηγορίες 1α και 1β καλούνται και
καρκινοειδή. Σε τρεις παρόμοιες κατηγορίες κατατάσσονται και οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος,
οι οποίοι αν είναι λειτουργικοί (στις κατηγορίες 1α και
1β), παίρνουν το όνομα τους εκ της επικρατούσης
ορμόνης (ινσουλινώματα, γαστρινώματα κλπ.). Εκτός
των μορφολογικών κριτηρίων κατάταξης, υπάρχουν
και κριτήρια τα οποία καθορίζουν την πρόγνωση και
που διακρίνουν τους όγκους αυτούς από πλευράς
βιολογικής συμπεριφοράς ως4:
Καλοήθεις
Καλοήθεις ή χαμηλού βαθμού κακοηθείας
	Χαμηλού βαθμού κακοηθείας
	Υψηλού βαθμού κακοηθείας
Χειρουργική Θεραπεία
Μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφωνίες ως προς
την ταξινόμηση, την ονοματολογία ή την βιολογική
συμπεριφορά των νευροενδοκρινικών όγκων, δεν
υπάρχει όμως διαφωνία ως προς το ότι η κυριότερη
και πλέον αποτελεσματική, αν όχι και η μόνη θεραπεία, είναι η χειρουργική εξαίρεση5. Η χειρουργική
θεραπεία γνώρισε μεγάλες προόδους με την εισα-

γωγή της τεχνολογίας, η οποία βοήθησε σημαντικά
και αποφασιστικά πρώτα στην ακριβή διάγνωση,
δεύτερον στην εντόπιση -η οποία ειδικά στους όγκους
του παγκρέατος έχει κεφαλαιώδη σημασία, και τρίτον
στην εκτίμηση της έκτασης της νόσου5. Τέλος, τα
συρραπτικά μηχανήματα, οι συσκευές διατομής και
αιμόστασης, καθώς και τα ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά) μηχανήματα έχουν μεταβάλει την προοπτική
της χειρουργικής θεραπείας και έχουν αυξήσει κατά
πολύ τις δυνατότητες θεραπείας6. Θα γίνει αναφορά
αναλυτικά σε κάθε ομάδα όγκων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν ως προς την χειρουργική
τους προσπέλαση.
Α.	Νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος
(νησιδιακοί)
Oι ενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος ανήκουν
στην ομάδα των «επιθηλιακού τύπου» νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων (η άλλη είναι τα «νευρικού
τύπου»). Είναι δυνητικά κακοήθεις5. Η συμπεριφορά
τους κυμαίνεται από τα πλέον αδρανή μέχρι τα πλέον
επιθετικά νεοπλάσματα. Οι εξ αυτών εκκριτικοί όγκοι
παράγουν πεπτίδια και ορμόνες σε διάφορο βαθμό
και αριθμό. Οι μεταστατικές εστίες των δυνατόν να
συνθέτουν ορμόνες, οι οποίες δεν ανιχνεύονται στον
πρωτοπαθή όγκο. Οι ενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος προέρχονται και από πολυδύναμα κύτταρα του
επιθηλίου των πόρων και όχι αποκλειστικά από τα
νησίδια του Langerhans. Αποτελούν το 10% των νεοπλασμάτων του οργάνου. Ο δίαυλος ογκογενέσεως
των σποραδικών ΕΟΠ είναι διαφορετικός από αυτόν
των αδενο-Ca. Δεν ανευρίσκονται τα γονίδια k-ras, P53,
myc, fos τα οποία υπάρχουν σε αυτούς τους όγκους.
Eυθύνεται ένα κατασταλτικό γονίδιο: το p16/MTS1, το
οποίο υφίσταται μετάλλαξη7.
Οι ενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος μπορεί να
είναι σποραδικοί ή οικογενείς, λειτουργικοί ή μη λειτουργικοί, καλοήθεις ή κακοήθεις, μονήρεις ή πολλαπλοί,
ενδοπαγκρεατικοί ή και εξωπαγκρεατικοί. Επίσης, από
απόψεως μεγέθους από πολύ μικροί έως πολύ μεγάλοι
και βεβαίως συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί.
Η επίπτωση εκκριτικών όγκων του παγκρέατος έχει
ως εξής: Ινσουλίνωμα: 1:1.000.000 πληθυσμού ανά
έτος, Γαστρίνωμα: 1:2.000.000, Βίπωμα: 1:10.000.000,
Γλυκαγόνωμα: 1:20.000.000, Σωματοστατίνωμα:
1:40.000.000. Το παγκρεατικό πολυπεπτιδίωμα έχει
πολύ μικρή επίπτωση στον γενικό πληθυσμό8.
Η κλινική τους εικόνα ποικίλλει αναλόγως του είδους
και του ποσού των πεπτιδίων και των ορμονών που
παράγουν. Τα συμπτώματα ειναι από ειδικά των ορμονών που παράγουν, (ινσουλίνη, γαστρίνη, γλυκαγόνη)
έως και μή ειδικά (διάρροιες, χολολιθίαση).
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Η διάγνωση τίθεται με κλινικά, βιοχημικά και
απεικονιστικά κριτήρια. Το πρόβλημα στους μικρούς
εκκριτικούς όγκους είναι η προεγχειρητική, ή έστω
διεγχειρητική εντόπιση και χαρτογράφησή τους9-11. Το
κοιλιακό υπερηχογράφημα έχει ευαισθησία 66-80%.
Η αξονική τομογραφία έχει ευαισθησία μόνο 10% για
όγκους <1cm. και 40% για όγκους μεγέθους 3-4 cm,
ενώ για όγκους >4 cm η ευαισθησία φτάνει το 100%. Η
μαγνητική τομογραφία έχει λίγο καλύτερη ευαισθησία
από την αξονική. Το σπινθηρογράφημα υποδοχέων
σωματοστατίνης (scanning οκτρεοτίδης) έχει ευαισθησία για το γαστρίνωμα 92%, ενώ για το ινσουλίνωμα
είναι <60%. Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (δια
του στομάχου ή 12δακτύλου) έχει ευαισθησία 93%. Η
φλεβική δειγματολήψία (διαδερμική διηπατική λήψη
από την πυλαία), όταν είναι απλή έχει ευαισθησία
62% (για όγκους της κεφαλής), ενώ με εκλεκτική
ενδαρτηριακή έγχυση σεκρετίνης (στο γαστρίνωμα)
έχει ευαισθησία 81%. Με έγχυση ασβεστίου (στο
ινσουλίνωμα) η ευαισθησία ανέρχεται στο 92%.
Μία καινούργια διαγνωστική μέθοδος είναι το
αρμονικό υπερηχογράφημα με «σκιαγραφικό» (Levovist) κωδικοποιημένο ανάστροφης φάσεως: Έχει
ευαισθησία 95% για όγκους <2cm, ενώ συγκριτικά
το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα έχει 95% και η
αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό μόνον 68%.
Το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα συνδυάζεται με
αμφίχειρη ψηλάφηση του παγκρέατος. Επί πλέον
διευκρινίζει την σχέση του όγκου με τον πόρο και
τα σπληνικά αγγεία. Έχει ευαισθησία 75-90% σε ινσουλινώματα που είναι αδύνατη η ψηλάφηση. Τέλος,
εφαρμόζεται και το λαπαροσκοπικό διεγχειρητικό
υπερηχογράφημα12.
Α.1. Ινσουλίνωμα
Είναι το συχνότερο ενδοκρινικό νεόπλασμα. Το
σποραδικό είναι μονήρες, μικρό (<2cm), καλόηθες
κατά 95%. Το οικογενές (3-16%), που εμφανίζεται
στο σύνδρομο ΜΕΝ1, είναι πολλαπλό και με εξωπαγκρεατικές εντοπίσεις. Μία ενδιαφέρουσα -αλλά πολύ
σπάνια- οντότητα είναι η νησιδιοβλάστωση, όπου
υπάρχει διάχυτη ανάπτυξη των ενδοκρινικών κυττάρων σε όλο σχεδόν τον αδένα. Η διάγνωση γίνεται
με μέτρηση της ινσουλίνης, της προϊνσουλίνης και
του C-πεπτιδίου13. Για την απεικονιστική διερεύνηση
προτιμάται η αξονική ή μαγνητική τομογραφία προεγχειρητικά, και διεγχειρητικό υπερηχογράφημα, εφ’
όσον είναι διαθέσιμο. Δεν συνιστώνται οι παρεμβατικές
μέθοδοι τουλάχιστον εξ αρχής.
Για τη χειρουργική αφαίρεση του ινσουλινώματος
γίνεται τομή μέση ή οροφιαία (τύπου Λ), αποκάλυψη
και παρασκευή του παγκρέατος (χειρισμός Kocher,

κινητοποίηση του σπληνός, κινητοποίηση του κάτω
χείλους του οργάνου και έλξη των μεσεντερίων αγγείων
προς αποκάλυψη της αγκιστροειδούς αποφύσεως).
Ακολουθεί λεπτομερής αμφίχειρη ψηλάφηση και εκτίμηση των σχέσεων του όγκου με τον παγκρεατικό
πόρο, τα αγγεία και το βάθος από την επιφάνεια του
παγκρέατος. Φυσικά γίνεται διεγχειρητικό υπερηχογράφημα εφ’ όσον είναι διαθέσιμο13. Στον Πίνακα 1
φαίνεται η χειρουργική επιλογή σε 224 ασθενείς της
Μayo Clinic. Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν
οι συγγραφείς είναι: ελεύθεροι συμπτωμάτων 199
(87%), υποτροπή στη δεκαετία 6%, παραμένουσα
υπογλυκαιμία 8%, διαβήτης 5%14.
Οι οικογενείς όγκοι (ΜΕΝ) έχουν μεγαλύτερη υποτροπή (21%) στη 10ετία. Σε όγκους της κεφαλής του
παγκρέατος ο όγκος προσπελάζεται από την επιφάνεια
που ψηλαφάται ή φαίνεται με το υπερηχογράφημα ότι
είναι πλησιέστερα. Πολλά ινσουλινώματα προβάλλουν
μερικώς στην επιφάνεια. Η εκπυρήνιση γίνεται στο
πλάνο που δίνει η κάψα του όγκου. Η αιμόσταση
επιτυγχάνεται καλύτερα με μικρά clips παρά με ράμματα. Σε μια σειρά του Thompson η εκπυρήνιση ήταν
εφικτή σε 74 από 75 ινσουλινώματα της κεφαλής του
παγκρέατος15.
Σε όγκους σώματος-ουράς η απόφαση εξαίρεσης
εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου και την σχέση του
με τον παγκρεατικό πόρο. Τα περισσότερα προβάλλουν και εκπυρηνίζονται, άν όμως δεν υπάρχει καλό
πλάνο διαχωρισμού προτιμάται η εκτομή.
Σε περίπτωση υποψίας κακώσεως του πόρου
μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως σεκρετίνη για τον
έλεγχο της διαφυγής. Το παρέγχυμα δεν συρράπτεται,
αλλά τοποθετείται καλή παροχέτευση. Επί υποψίας
ή βεβαιότητος κακοηθείας γίνεται παγκρεατεκτομή
(Whipple, περιφερική ή άλλη, ανάλογα με τη θέση
του όγκου).
Επί υπερπλασίας των νησιδιακών κυττάρων ή νησιδιοβλαστώσεως γίνεται περιφερική παγκρεατεκτομή
μέχρι την μεσεντέριο,φλέβα, ή ακόμα πιο εκτεταμένη
(85%) επί ενδείξεων (test διαζοξίδης). Επί αδυναμίας
εντοπίσεως του όγκου γίνεται φλεβική δειγματοληψία
με ή χωρίς διέγερση ασβεστίου. Δεν συνιστάται πλέον
η τυφλή περιφερική παγκρεατεκτομή13,16.
Η προσωπική εμπειρία μας αφορά σειρά 16 ασθεΠίνακας 1. Εμπειρία της Μayo Clinic στη χειρουργική
θεραπεία του Ινσουλινώματος
Είδος επέμβασης

n

Εκπυρήνιση
Ουραία παγκρεατεκτομή
Κεντρική παγκρεατεκτομή
Παγκρεατο12δακτυλεκτομή
Ολική παγκρεατεκτομή

130
73
19
1
1
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νών τα τελευταία 12 χρόνια*. Η διάγνωση και η εντόπιση τέθηκαν με συνδυασμό υπερηχογραφήματος,
αξονικής ή/και μαγνητικής τομογραφίας και αγγειογραφίας. Σε 8 ασθενείς ο όγκος εκπυρηνίστηκε, σε 4 έγινε
παγκρεατο-δωδεκαδακτυλο-εκτομή (Whipple) (Εικόνα
1) και σε 3 ουραία παγκρεατεκτομή (Εικόνα 2). Ένας
ασθενής, ο οποίος είχε υποβληθεί σε Whipple και
ακολούθως λόγω υποτροπής σε εκπυρήνιση ινσουλινωμάτων, υπεβλήθη σε ολική παγκρεατεκτομή.
Κατά την κοιλιοσκοπική (λαπαροσκοπική) χειρουργική των ινσουλινωμάτων γίνεται λαπαροσκοπικός
έλεγχος του παγκρέατος, λαπαροσκοπικό υπερηχογράφημα και εντόπιση του όγκου. Η θεραπεία
συνίσταται είτε σε εκπυρήνιση με χρήση διαθερμίας
ή ψαλλιδιού υπερήχων (ultra scissors), ή διπολικής
διαθερμίας (Ligasure), είτε σε ουραία παγκρεατεκτομή
με μηχανική συρραφή (stappling) του κολοβώματος. Σε
αδυναμία εντοπίσεως του όγκου γίνεται διάνοιξη μιας
τομής για να επιτευχθεί εισαγωγή του χεριού (hand
port) και ψηλάφηση σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα. Ο χρόνος εγχειρήσεως ποικίλλει από 1,7–5
ώρες. Ο χρόνος νοσηλείας κυμαίνεται 12 – 14 ημέρες.
Μετατροπή της εγχειρήσεως σε ανοικτή περιγράφεται
κατά 10-40% και η εμφάνιση παγκρεατικού συριγγίου
σε ποσοστά 0-40%. Φυσικά οι χρόνοι μεταβάλλονται
ανάλογα με την καμπύλη εκμαθήσεως. Η νοσηλεία είναι
1 – 3 ημέρες λιγότερη της συμβατικής μεθόδου17,18.

ται η εκτομή της κεφαλής του παγκρέατος (Whipple).
Aν εντοπίζονται στο σώμα ή την ουρά, ενδείκνυται
περιφερική παγκρεατεκτομή. Αν δεν ανευρεθούν
στο πάγκρεας, αναζητούνται στο 12δάκτυλο Όσα
ευρίσκονται στο 12δάκτυλο δύσκολα ψηλαφώνται
διότι συνήθως είναι μικρά και υποβλεννογόνια. Για
την εντόπισή τους γίνεται επιμήκης δωδεκαδακτυλοτομή μήκους 6–8cm στην 2η μοίρα, ψηλάφηση και
εκστροφή του 12/δακτύλου. Ακολουθεί τοπική εκτομή
των όγκων με τον υποβλεννογόνιο ή εκτομή ολικού
πάχους του τοιχώματος και συρραφή. Συνιστάται τοπική λεμφαδενεκτομή ανεξαρτήτως μεγέθους του όγκου.
Εξαιρούνται όλοι οι ορατοί ή ψηλαφητοί λεμφαδένες
(υπάρχουν κατά 29% την στιγμή της διαγνώσεως) και
επί θετικής βιοψίας γίνεται ριζικότερος καθαρισμός από
την πύλη του ήπατος μέχρι τον κοιλιακό άξονα20. Η
χειρουργική διερεύνηση και θεραπεία συνιστάται για
όλους τους ασθενείς με σποραδικό γαστρίνωμα και
σύνδρομο Zollinger-Ellison (ΖΕS), εκτός αν έχουν μη
εξαιρέσιμες ηπατικές μεταστάσεις, ή άλλη μη εξαιρέσιμη εντόπιση.

Α.2. Γαστρίνωμα
Τα γαστρινώματα είναι συνήθως κακοήθη και μονήρη, ευρίσκονται συχνότερα στο ομώνυμο τρίγωνο,
αλλά μπορεί να υπάρχουν και στο σώμα και την ουρά
του αδένος. Η πλέον ευαίσθητη μέθοδος εντοπίσεως
είναι το σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης (SRS). Η ευαισθησία του ανέρχεται σε 58%-78%
για τους πρωτοπαθείς όγκους, αλλά είναι επίσης η
πλέον ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση ηπατικών
μεταστάσεων ή ασυνήθων εντοπίσεων19. Διεγχειρητικά,
χρησιμοποιείται το ομώνυμο υπερηχογράφημα, το
οποίο εντοπίζει παγκρεατικούς όγκους μέχρι 5 mm,
αλλά δεν είναι τόσο κατάλληλο για δωδεκαδακτυλικούς
όγκους λόγω της μικτής ηχογένειας του οργάνου. Στις
περιπτώσεις αυτές κατάλληλος θεωρείται ο ενδοσκοπικός φωτισμός του τοιχώματος, όπου τα γαστρινώματα
φαίνονται σαν σκιερά στίγματα.
Αν δεν υπάρχουν μεταστάσεις, τα γαστρινώματα
είναι ικανοποιητικώς εξαιρέσιμα. Στις περιπτώσεις που
εντοπίζονται στην κεφαλή προτιμάται η εκπυρήνιση. Αν
υπάρχει τοπική διήθηση -χωρίς μεταστάσεις- ενδείκνυ*Υλικό Α και Β Χειρουργικών Κλινικών Νοσοκομείου «Ο
Ευαγγελισμός» Αθηνών

Εικόνα 1. Εντόπιση Ινσουλινώματος 0,9 cm της οπισθίας
επιφανείας του παγκρέατος (προσωπικό αρχείο)

Εικόνα 2. Παρασκεύασμα ουραίας παγκρεατεκτομής για
ινσουλίνωμα (προσωπικό αρχείο)
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Σε ασθενείς με οικογενές ZES σύνδρομο -όπου τα
γαστρινώματα είναι πολλαπλά- υπάρχει ένδειξη για
χειρουργική επέμβαση, όταν εντοπισθούν νεοπλάσματα
μεγαλύτερα των 2cm. Αυτό προτιμάται για να μειωθεί η
πιθανότητα των ηπατικών μεταστάσεων και να αυξηθεί η
επιβίωση. Η χειρουργική δυστυχώς δεν θεραπεύει τους
ασθενείς με ΜΕΝ1 και ΖΕS. Το όριο των 2cm τίθεται
επειδή το ποσοστό ηπατικών μεταστάσεων αυξάνει
σημαντικά σε 30% έως 40% όταν ό όγκος αγγίξει τα
3cm και αυτές είναι καθοριστικές για την τελική επιβίωση
του ασθενούς. Αντίθετα, οι λεμφαδενικές μεταστάσεις
δεν επηρεάζουν την τελική έκβαση της νόσου και δεν
αποτελούν αντένδειξη για την εγχείρηση21.
Τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας του
συνδρόμου ΖΕS θεωρούνται ικανοποιητικά. Επί μιας
σειράς 123 ασθενών με σποραδικό γαστρίνωμα, η εξαίρεση ήταν εφικτή στο 93% των ασθενών και η ίαση των
συμπτωμάτων ήταν στο 60% μετεγχειρητικά και 40%
στη πενταετία. Αντίθετα σε ασθενείς με ΜΕΝ1 και ΖΕS
(οικογενές γαστρίνωμα) η θεραπεία είναι 0-10%22.

στην συμπτωματολογία των αρρώστων με οικογενές
σύνδρομο ΖΕ αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Επί απουσίας μεταστάσεων συνιστάται πλήρης κινητοποίηση και ψηλάφηση του παγκρέατος, εκπυρήνιση
όλων των όγκων της κεφαλής -εφ’ όσον είναι εφικτή- και
εκτομή του σώματος και της ουράς του παγκρέατος μέχρι
τα μεσεντέρια αγγεία. Ακολούθως, εκτελείται επιμήκης
12δακτυλοτομή και αφαίρεση των υποβλεννογονίων
όγκων. Επί ενδείξεων (αδυναμία εκπυρηνίσεως των
όγκων της κεφαλής) γίνεται παγκρεατο-δωδεκαδακτυλοεκτομή (Whipple) ή ολική παγκρεατεκτομή.
Σε 25 ασθενείς με σύνδρομο Zollinger – Ellison
και ΜΕΝ 1 τα γαστρινώματα εντοπίζονταν στο 12δάκτυλο κατά 76% και στο πάγκρεας κατά 35%. Όλοι
είχαν ένα τουλάχιστον όγκο στο σώμα ή την ουρά
του παγκρέατος.
Μή λειτουργικοί όγκοι επί ΜΕΝ 1 μπορεί να συνυπάρχουν με λειτουργικούς. Ανακαλύπτονται τυχαία
ή λόγω του μεγέθους των. Συνιστάται εκπυρήνιση ή
περιφερική εκτομή16,21.

Α.3. Λοιποί σποραδικοί νευροενδοκρινείς όγκοι

Θεραπεία των ηπατικών μεταστάσεων:

Το γλυκαγόνωμα, το βίπωμα και το σωματοστατίνωμα συνήθως είναι πολύ μεγάλα κατά την διάγνωση
για να εκπυρηνισθούν. Συνιστάται εκτομή -εφ’ όσον
αυτή είναι δυνατή- ιδίως επί απουσίας μεταστάσεων.
Επί παρουσίας μεταστάσεων συνιστάται ογκομειωτική
χειρουργική. Επί μονήρους μεταστάσεως επιχειρείται
στον ίδιο ή άλλο χρόνο λοβεκτομή του ήπατος. Επειδή
η οκτρεοτίδη, η οποία θα δοθεί μετεγχειρητικά προκαλεί χολολιθίαση, συνιστάται κατά την εγχείρηση και
χολοκυστεκτομή.

Αναλόγως της εκτάσεως και του εντοπισμού των
ηπατικών μεταστάσεων μπορεί να εφαρμοστεί κάποια
από τις ακόλουθες μεθόδους:
α)	Επιχειρείται τυπική ή περιορισμένη ηπατεκτομή ή
απλώς oγκομειωτική χειρουργική (αναλόγως των
ενδείξεων). Εάν επιτευχθεί πλήρης εκτομή των
μεταστάσεων αναφέρεται 5ετής επιβίωση στο 73%
των περιπτώσεων. Επί μερικής εκτομής η 5ετής
επιβίωση είναι 25%, η ελάττωση του πόνου 90%
και η γενική βελτίωση των συμπτωμάτων 50%
(για 39 μήνες),
β)	Επί πολλαπλών μεταστάσεων επιχειρείται εμβολισμός ηπατικής αρτηρίας με διάφορα υλικά (coils,

Α.4. Μή λειτουργικοί σποραδικοί όγκοι
Γίνονται αντιληπτοί τυχαία, ή όταν το μέγεθός
τους προκαλέσει συμπτώματα. Οι περισσότεροι είναι
κακοήθεις. Συνιστάται προσπάθεια εκτομής ακόμα και
αν υπάρχουν λεμφαδένες ή μεταστάσεις.
Α.5. Πολλαπλή Ενδοκρινική Νεοπλασία 1 (ΜΕΝ 1) 		
(Εικόνα 3)
Στο σύνδρομα ΜΕΝ 1 τα ινσουλινώματα υπάρχουν
σε ποσοστό 5%. Συνιστάται περιφερική παγκρεατεκτομή και εκπυρήνιση των όγκων της κεφαλής. Μόνο αν
συνυπάρχει αυξημένη γαστρίνη γίνεται 12δακτυλοτομή
για την ανεύρεση και τυχόν γαστρινωμάτων. Η ύπαρξη
ευμεγέθων κακοήθων ινσουλινωμάτων είναι σπάνια.
Στο σύνδρομο αυτό οι συχνότεροι παγκρεατικοί όγκοι
είναι τα γαστρινώματα, τα οποία συχνά είναι πολλαπλά.
Οι ενδείξεις και τα αποτελέσματα της χειρουργικής

Εικόνα 3. Ασθενής με διαγνωσμένο σύνδρομο ΜΕΝ1: Μεγαλακρικά χαρακτηριστικά, υπερπλασία παραθυρεοειδών,
γαστρινωμα (με έλκος 12δακτύλου) και άλλοι νευροενδοκρινείς μη εκκριτικοί όγκοι παγκρέατος (προσωπικό αρχείο)
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gelfoam polyvinyl alcohol, iodinated oil). Μπορεί
να συνδυασθεί με χορήγηση χημειοθεραπείας
(streptozotocin, doxorubicin, cisplatinum, 5-FU),
γ) Εκτομή των μεταστάσεων με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων (radiofrequency ablation). Ο στυλεός
των ραδιοσυχνοτήτων προκαλεί απόφραξη των
αγγείων και ελαττώνει πολύ την αιμορραγία. Σε
αναδρομική μελέτη, η λαπαροσκοπική εφαρμογή
των ραδιοσυχνοτήτων επί 34 ασθενών συνοδεύτηκε
με 10μηνη βελτίωση των συμπτωμάτων στο 80%
και αναστολή της εξέλιξης της νόσου στο 41%,
δ) Μεταμόσχευση ήπατος: Σε 100 μεταμοσχεύσεις 48
αφορούσαν ενδοκρινικούς όγκους του παγκρέατος.
Η 2ετής και 5ετής επιβίωση έφθασαν το 60% και
το 47% αντίστοιχα. Ελεύθεροι νόσου ήταν το 60%
σε 1 χρόνο και το 23% σε 3 χρόνια.
ε) Ανάλογα σωματοστατίνης: (Λανρεοτίδη ενδομυϊκώς
σε γαστρίνωμα, γλυκαγόνωμα, βίπωμα ή καρκινοειδή). Η βελτίωση των συμπτωμάτων φθάνει
το 60-90% για ένα έτος, μετά όμως αναπτύσσεται
αντοχή. Μείωση των όγκων επιτυγχάνεται μόνο
κατά 5-15%.
στ) Ραδιενεργός Οκτρεοτίδη: Χορηγείται σεσημασμένη
με Yttrium90 – DOTA, ή Indium111 – DTPA. Αναφέρεται μείωση των όγκων κατά 30%,
ζ) Χημειοθεραπεία: Χρησιμοποιούνται συνδυασμοί
Streptozotocin-5FU, με ανταπόκριση κατά 63%
και Streptozotocin-doxorubicin, με ανταπόκριση
του 67% των ασθενών,
η) Ιντερφερόνες-a: Δραστηριοποιούν τους κυτταρικούς
μηχανισμούς δράσεως και αυξάνουν τα class I
αντιγόνα στην κυτταρική επιφάνεια. Παρατηρήθηκε
βελτίωση των συμπτωμάτων στο 50% των ασθενών
επί 20 μήνες και μείωση του όγκου στο 15%,
θ) Άλλες θεραπείες: Dacarbazine, κρυοθεραπεία,
με ανταπόκριση 92% για 13 μήνες, αλλά και με
επιπλοκές στο 33% των ασθενών22.
Β.	Νευροενδοκρινείς όγκοι
του γαστρεντερικού σωλήνα
Η κατάταξη των νευροενδοκρινών όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα φαίνεται στον Πίνακα 21.
Έτσι, η διάκριση και ταξινόμηση των νευροενδοκρινικών όγκων του γαστρεντερικού συστήματος
έχει ως εξής23:
Β.1. Νευροενδοκρινείς όγκοι (καρκινοειδή)
του οισοφάγου
Είναι πολύ σπάνιοι, συνήθως στο κάτω τριτημόριο
ή την γαστροοισοφαγική συμβολή και δεν έχουν ειδικά
συμπτώματα. Λεμφαδενικές μεταστάσεις ανευρίσκο-

νται στο 50% των περιπτώσεων κατά την διάγνωση.
Η αντιμετώπιση, όπως και στα λοιπά καρκινώματα,
συνίσταται σε οισοφαγεκτομή και οισοφαγοεντερική ή
οισοφαγογαστρική αναστόμωση είτε στο μεσοθωράκιο,
είτε στον τράχηλο με γαστρικό σωλήνα, η οποία και
προτιμάται. Η επιβίωση εξαρτάται από το στάδιο της
νόσου και γενικά δεν είναι καλή.
Β.2. Νευροενδοκρνείς όγκοι (καρκινοειδή)
του στομάχου
Κατατάσσονται βάσει των Πινάκων 2 και 3. Ειδικά
οι νευροενδοκρινείς όγκοι του στομάχου μπορεί να
υπαχθούν σε τέσσερες τύπους:
1. «Καρκινοειδή» τύπου 1, συνδυαζόμενα με χρονία
ατροφική γαστρίτιδα (ΧΑΓ). Αποτελούν το 7080% του συνόλου. Σπάνια εξελίσσονται άσχημα
και μπορεί να εξαφανισθούν αυτόματα. Είναι μικρά, πολυκεντρικά, και παρακολουθούνται με
επανειλημμένες γαστροσκοπήσεις. Τα μικρότερα
του 1cm είναι νωθρά και μπορεί να αφαιρεθούν
ενδοσκοπικά, αν η ιστολογική εξέταση δεν δείξει
εν τω βάθει διήθηση του τοιχώματος. Τα μεταξύ
1 και 2cm αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο, αν
και η χειρουργική εξαίρεση είναι πιο ασφαλής για
το ενδεχόμενο υποτροπής και παρουσίας διηθημένων λεμφαδένων. Οι όγκοι που υπερβαίνουν
τα 2cm πρέπει να χειρουργούνται. Η εγχείρηση
είναι συνήθως υφολική γαστρεκτομή, αλλά θα
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η εντόπιση του όγκου. Η
αφαίρεση του άντρου (η οποία συμπεριλαμβάνεται
στην υφολική γαστρεκτομή) ενδείκνυται επί πλέον
διότι ελαττώνει την υπερπαραγωγή γαστρίνης και
προκαλεί υποχώρηση της δυσπλασίας των αργυροφίλων, τύπου εντεροχρωμαφίνης κυττάρων (ΕCL),
από τα οποία προέρχονται αυτοί οι όγκοι23,24.
2. «Καρκινοειδή» τύπου 2, σχετιζόμενα με ΜΕΝ1 και
σύνδρομο Ζollinger Εllison. Αποτελούν το 6-8%.
Έχουν χειρότερη πορεία από τα τύπου 1. Τα καρκινοειδή αυτά, αντιμετωπίζονται όπως τα προηγούμενα,
επειδή όμως συνδυάζονται με σύνδρομο ΖΕ και
είναι πολλαπλά η θεραπεία στοχεύει επί πλέον στην
εξάλειψη της υπεργαστριναιμίας. Η αντιμετώπιση
είναι όπως των γαστρινωμάτων του παγκρέατος και
12δακτύλου, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
3. Σποραδικά «καρκινοειδή» τύπου 3. Αυτά είναι
ακόμα κακοηθέστερα. Αποτελούν το 20% των γαστρικών νευροενδοκρινών όγκων και έχουν υψηλό
ποσοστό εμφάνισης μεταστάσεων. Συνήθως είναι
μεγάλοι όγκοι, άνω των 2cm και αντιμετωπίζονται
με υφολική ή ολική γαστρεκτομή και λεμφαδενικό
καθαρισμό. Οι ηπατικές μεταστάσεις αντιμετωπίζονται με ηπατεκτομή, χημειοεμβολισμό, ή και
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Πίνακας 2. Κατάταξη νευροενδοκρινών όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα
Όγκος

Καλώς διαφοροποιημένος
νευροενδοκρινής όγκος
(καρκινοειδές)

Καλώς διαφοροποιημένο
ενδοκρινές καρκίνωμα
(κακόηθες καρκινοειδές)

Ατελώς διαφοροποιημένο
(ή χαμηλής διαφοροποιήσεως)
ενδοκρινές καρκίνωμα –
μικροκυτταρικό καρκίνωμα

Συμπεριφορά

Χαρακτηριστικά

Καλοήθης

 Περιορισμένος στον βλεννογόνο, υποβλεννογόνιο
 Χωρίς αγγειακή διήθηση
 Μή λειτουργικός
 Μέγεθος: <1cm (στομαχος, λεπτό έντερο) ή <2cm
(σκωληκοειδής απόφυση, παχύ)
 Κi -67: < 2%,
 Μιτώσεις: <2/10 HP

Ακαθόριστη

 Περιορισμένος στον βλεννογόνο, υποβλεννογόνιο
 Μέγεθος: >1cm
 ή αγγειοδιηθητικός, μη λειτουργικός

Κακοήθης

 Διηθεί τον μυϊκό χιτώνα ή πέραν
 Με, ή χωρίς μεταστάσεις
 Μέγεθος:
>1 ή >2cm αντίστοιχα
 μή λειτουργικός
 Ki67: >2%
 Μιτώσεις: >2/10 HPF

Κακοήθης

 Νεκρώσεις, περιαγγειακή και περινευρική διήθηση
 Μεταστάσεις (σπλαγχνικές και εξωκοιλιακές)
 μέγεθος >1 ή >2cm αντίστοιχα
 Ki67: >15%
 Μιτώσεις: 10 /HPF

Μια άλλη ταξινόμηση των όγκων αναλόγως της προελεύσεως είναι αυτή που φαίνεται στον Πίνακα 3:

Πίνακας 3. Ταξινόμηση των νευροενδοκρινών όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα αναλόγως της προελεύσεως
Κατηγορία

Πρόσθιο έντερο

Μέσο έντερο

Οπίσθιο έντερο

Εντόπιση

Ορμόνες

Σύνδρομο

Θύμος

ACTH,CRF

Έκτοπο Cushing

Στόμαχος

γαστρίνη ισταμίνη

Καρκινοειδές

Πνεύμονας

ACTH,CRF, ADH, GRH

Μεγαλακρία

hCG-α/β σεροτονίνη

Άτυπο

12δάκτυλο

γαστρίνη σωματοστατίνη

Zollinger-Ellison

Πάγκρεας

σεροτονίνη

Νήστις-ειλεός

σεροτονίνη, ΝΚΑ

Τυφλό

Ουσία Ρ, Βραδυκινίνη,
Προσταγλανδίνες

Σκωληκοειδής

σεροτονίνη

Κόλον

ΡΥΥ

Ορθό

hCG-α/

εκτομή με ραδιοσυχνότητες (RF). H οκτρεοτίδη
ή/και χημειοθεραπεία θα βοηθήσουν στην μείωση
του καρκινοειδούς συνδρόμου.
Χαμηλής διαφοροποιήσεως νευροενδοκρινείς όγκοι
Έχουν γενικά κακή πρόγνωση, με μέση επιβίωση
μόνο 8 μηνών. Σπάνια οι όγκοι αυτοί είναι εξαιρέσιμοι,
η επιθετική χειρουργική όμως, μαζί με χημειοθεραπεία

Κλασσικά
Καρκινοειδή σύνδρομα

είναι η μόνη ελπίδα για κάποια βελτίωση της επιβίωσης
και των συμπτωμάτων23,25.
Β.3. Νευροενδοκρινείς όγκοι του δωδεκαδακτύλου
Αυτοί αντιπροσωπεύουν το 2% των γαστρεντερικών νευροενδοκρινών όγκων. Το ενδιαφέρον τους
είναι ότι κατά το πλείστον είναι εκκριτικοί. Οι πιο
συχνοί είναι αδενώματα ή αδενοκαρκινώματα. Από
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πλευράς εκκριτικής το 60% είναι γαστρινώματα, και το
20% καρκινώματα πλούσια σε σωματοστατίνη, αλλά
σπάνια λειτουργικά. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι
όπως στα παγκρεατικά γαστρινώματα26.
Β.4. Νευροενδοκρινείς όγκοι νήστιδος, ειλεού, 		
τυφλού
Προέρχονται από εντεροχρωμαφινικά κύτταρα των
κρυπτών του εντέρου. Είναι τα κλασσικά καρκινοειδή
και παράγουν σεροτονίνη. Συνιστούν το 32% των
γαστρεντερικών νευροενδοκρινών όγκων, είναι μικρά
και προκαλούν καρκινοειδές σύνδρομο. Συνήθως
είναι υποβλεννογόνιοι αποπλατυσμένοι ινώδεις όγκοι
διαμέτρου 1cm, ενίοτε τόσο μικροί ώστε είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν. Παρά το μικρό τους μέγεθος
δίνουν λεμφαδενικές μεταστάσεις, που προκαλούν
ίνωση και δεσμοπλαστική αντίδραση στο μεσεντέριο,
ίσως από τοπική δράση της σεροτονίνης και συναφών
παραγόντων. Η ίνωση προκαλεί ρίκνωση του μεσεντερίου ή του μεσοκόλου ακόμα και στραγγαλισμό
των αγγείων με συνέπεια απόφραξη ή και ισχαιμία
του εντέρου. Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις είναι
συνήθως ηπατικές, διάσπαρτες και προκαλούν το
καρκινοειδές σύνδρομο. Μεταστάσεις μπορεί κατά
10% να ευρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος
(οστά, πνεύμονες, ΚΝΣ, κλπ).
Η διάγνωση τίθεται με τον προσδιορισμό του
μεταβολίτη της σεροτονίνης στα ούρα (5-ΗΙΑΑ). Η
εντόπιση τους γίνεται με τις κλασσικές απεικονιστικές
μεθόδους (US, CT, MRI, αγγειογραφία). Υψηλή ευαισθησία (90%) έχει το Οctreoscan, και η τομογραφία
ποζιτρονίων (ΡΕΤ).
Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην κατά το
δυνατόν ριζική αφαίρεση του όγκου και των μεσεντερίων λεμφαδένων. Συνήθως οι ασθενείς αυτοί οδηγούνται στο χειρουργείο επειγόντως λόγω εντερικής
αποφράξεως. Η ρίκνωση του μεσεντερίου καθιστά
την εγχείρηση δύσκολη, διότι η εξαίρεση του ρικνού
και ινώδους προσβεβλημένου ιστού μπορεί να προκαλέσει κάκωση ή διατομή των κυρίων μεσεντερίων
κλάδων και νέκρωση μεγάλου τμήματος του εντέρου.
Η παραμονή όμως υπολειμματικού όγκου στην κοιλιά
θα προκαλέσει περαιτέρω ίνωση, σκληρές συμφύσεις
μεταξύ των ελίκων και του τοιχώματος, με συνέπεια
νέες αποφράξεις ή κοιλιακά άλγη που οδηγούν σε
νέες επεμβάσεις. Η προσπάθεια, λοιπόν, είναι να
αφαιρεθεί όλος ο παθολογικός ιστός με διαφύλαξη
κατά το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος υγιούς εντέρου. Επειδή η εντόπιση είναι κυρίως δεξιά, κινητοποιείται το δεξιό κόλον και ο ειλεός, διαφυλάσσονται
οι αριστεροί κλάδοι της μεσεντερίου και αφαιρείται
το πάσχον τμήμα του εντέρου με τμήμα του δεξιού

κόλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η ριζική
εξαίρεση πρέπει να αποφεύγονται οι έντερο-έντερο
αναστομώσεις, διότι δημιουργείται περαιτέρω ίνωση
και συμφύσεις που οδηγούν σε νέες αποφράξεις και
τότε η αντιμετώπιση είναι προβληματική.
Διακρίνονται 4 στάδια λεμφαδενικών μεσεντερίων μεταστάσεων, όπου το πρώτο επιτρέπει την
εντερεκτομή, το δεύτερο απαιτεί δεξιά κολεκτομή και
μεγαλύτερη εκτομή του ειλεού, το τρίτο εκτεταμένη
εκτομή του εντέρου με αποκόλληση και διατήρηση των
κλάδων της μεσεντερίου και το τέταρτο στάδιο όπου οι
όγκοι είναι ανεγχείρητοι. Για τον λόγο αυτό εάν τεθεί η
διάγνωση, όσο μικρός και αν είναι ο όγκος, συνιστάται
προφυλακτική εκτομή του πάσχοντος εντέρου μαζί με
το σύστοιχο μεσεντέριο πριν δημιουργηθεί απόφραξη
ή άλλες επιπλοκές.
Οι ηπατικές μεταστάσεις αντιμετωπίζονται όπως
έχει περιγραφεί παραπάνω με ηπατεκτομή, εκτομή
με ραδιοσυχνότητες (RF), ηπατοεμβολισμό, μεταμόσχευση ήπατος, ή θεραπεία με ραδιοσημασμένη
οκτρεοτίδη.
Η προφύλαξη κατά της καρκινοειδούς κρίσεως
γίνεται με προεγχειρητική χορήγηση οκτρεοτίδης
(100μg x 3 s.c.) και αποφυγή χορηγήσεως αδρενεργικών ουσιών επί τυχόν υποτάσεως. Χορηγούνται και
αντιϊσταμινικά ή κορτιζόνη. Αποφεύγονται τα ισταμινοεκκριτικά φάρμακα (μορφίνη, τουβοκουραρίνη).
Διεγχειρητικά μπορεί να χορηγηθεί ΕΦ οκτρεοτίδη
(500 μg σε 500 ml N/S).
H πενταετής επιβίωση είναι γενικά 67%. Πρόσφατες σειρές από την Σουηδία παρουσιάζουν επιβίωση
91%23.27-29.
B.5. Καρκινοειδή της σκωληκοειδούς αποφύσεως
Συνιστούν το 10% των νευροενδοκρινών όγκων
του γαστρεντερικού συστήματος. Είναι οι συχνότεροι
όγκοι στην σκωληκοειδή. Συχνά είναι τυχαίο εύρημα
στην σκωληκοειδεκτομή και συναντώνται 1 περίπτωση
σε κάθε 200 σκωληκοειδεκτομές. Το 90% των όγκων
έχουν διάμετρο <1cm και έχουν ελάχιστη πιθανότητα
μεταστάσεων. Η σκωληκοειδεκτομή είναι αρκετή. Σε
όγκους μεταξύ 1 και 2cm υπάρχει διχογνωμία, ενώ
όγκοι >2cm ή όγκοι στην βάση της απόφυσης ή πολύ
κοντά στα όρια εκτομής απαιτούν δεξιά κολεκτομή.
Η πενταετής επιβίωση είναι 91%, ενώ επί λεμφαδενικών μεταστάσεων 81% και επί ηπατικών μεταστάσεων 28%30.
Β.6. Νευροενδοκρινείς όγκοι του παχέος εντέρου
Συνιστούν το 5-13% των νευροενδοκρινών όγκων
του γαστρεντερικού συστήματος. Αυτοί που είναι στο
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δεξιό κόλον μπορεί να προκαλέσουν καρκινοειδές
σύνδρομο, ενώ στο αριστερό σπάνια. Είναι συνήθως
μεγάλοι εξωφυτικοί όγκοι, οι οποίοι μεθίστανται συχνότερα στο ήπαρ παρά στους επιχώριους λεμφαδένες. Η
θεραπεία είναι ημικολεκτομή, για οποιοδήποτε μέγεθος
όγκου. Η πενταετής επιβίωση είναι 37%.
Β.7. Νευροενδοκρινείς όγκοι του ορθού
Παλαιότερα εθεωρούντο πολύ σπάνιοι, τώρα συνιστούν το 13,7% των νευροενδοκρινών όγκων του
γαστρεντερικού συστήματος και το 1-2% όλων των
όγκων του ορθού. Είναι κατά πλειοψηφία μικροί όγκοι
οι οποίοι ανευρίσκονται τυχαία σε πρώιμα στάδια. Η
πενταετής επιβίωση είναι 88%. Οι όγκοι είναι συνήθως
ασυμπτωματικοί, ή εμφανίζονται με περιπρωκτικό
άλγος ή κνησμό. ‘Όταν είναι μικρότεροι από 1cm
σπανιότατα δίνουν μεταστάσεις και η απλή τοπική

εκτομή είναι αρκετή. Όγκοι άνω των 2cm έχουν υψηλό
ποσοστό μεταστάσεων (60-80%) και πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσθία εκτομή ή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή
του ορθού και εκτομή του μεσοορθού, ανεξαρτήτως
απομακρυσμένων μεταστάσεων. Η πενταετής επιβίωση επί ηπατικών μεταστάσεων είναι 32%. Διχογνωμία
υπάρχει για τους όγκους μεταξύ 1 και 2cm. Παρότι
φαίνεται ασφαλέστερο να γίνεται εκτεταμένη επέμβαση,
πολλές εργασίες αναφέρουν την ίδια καλή επιβίωση
με τους μικρότερους όγκους, με απλή τοπική εκτομή.
Συνίσταται φυσικά να γίνεται ενδελεχής έλεγχος για
λεμφαδενικές ή αλλες μεταστάσεις με διορθικό υπερηχογράφημα, CT και/ή MRI, προκειμένου να επιλεγεί η
θεραπεία, η οποία επί μεταστάσεων θα είναι επιθετική.
Συμπληρωματική θεραπεία επί εκτεταμένης νόσου ή
υποτροπής γίνεται με οκτρεοτίδη, εφ’ όσον είναι θετικοί
οι υποδοχείς σωματοστατίνης, ή χημειοθεραπεία με
μέτρια αποτελέσματα27,31,32.

ABSTRACT
PAPAGEORGIOU GK. Surgical treatment of neuroendocrine tumors.
The neuroendocrine tumors of pancreas and gastrointestinal tract constitute a specific and attractive
group of diseases, because the particular characteristics, the common cellular origin, their hormonal
derivatives and the interesting clinical picture. The methods of diagnosis are based on elective
hormonal or peptide determinations. The most modern and high technology imaging methods are
used for their detection. After diagnostic procedures, the chirurgical treatment is relatively easy; the
biological course of even malignant forms is rather lazy. The chirurgical removal of the tumor, as well
as of the metastatic lymphnodes and/or hepatic metastases is the most effective treatment. When
complete ablation is technically not feasible, limited ectomy seems to be the treatment of choice.
Various medicines additionally to the chirurgical treatment are used for palliation therapy. Thus, despite
their rarity, these malignancies attract always interesting clinics and laboratorial doctors. Forum of
Clinical Oncology 7 (1):56-65, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Ενδοκρινικοί χειρισμοί στη θεραπεία
των νευροενδοκρινικών όγκων
Σ. Ξυνόγαλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Νευροενδοκρινικοί όγκοι (NET-Neuroendocrine tumours) αποτελούν ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων με μεγάλη ποικιλία ανατομικής προέλευσης όγκους. Διακρίνονται στους ΝΕΤ καλής και τους
ΝΕΤ χαμηλής διαφοροποίησης. Η χειρουργική εξαίρεση παραμένει η θεραπεία εκλογής και η μόνη
θεραπευτική μέθοδος η οποία μπορεί να επιτύχει ίαση στην περίπτωση των καλής διαφοροποίησης
ΝΕΤ. Η συστηματική θεραπεία των ΝΕΤ περιλαμβάνει θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες [ανάλογα
σωματοστατίνης (SS-As), ιντερφερόνη (INF-α)], χημειοθεραπεία και συνδυασμό αυτών με επεμβατικές
θεραπείες. Η σωματοστατίνη αναστέλλει πολλαπλές κυτταρικές λειτουργίες, όπως την έκκριση, την
κινητικότητα και τον πολλαπλασιασμό. Η δράση της επιτυγχάνεται μέσω των πέντε υποδοχέων της
(SSTR1 – SSTR5). Για τον μηχανισμό δράσης έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις, όπως αναστολή
της έκκρισης του IGF-1, αναστολής μεταγωγής σημάτων αυξητικών παραγόντων, προαγωγής της
απόπτωσης, αντιαγγειογένεση, κ.ά.. Σε κλινικές μελέτες τα SS-As ελέγχουν ικανοποιητικά τα εκ της
έκκρισης των διάφορων ορμονών συμπτώματα και επιδεικνύουν αντινεοπλασματική δράση παράλληλα
με την δράση τους στο ανοσολογικό σύστημα και τα αγγεία. Σειρά μελετών έχει εκτιμήσει την χορήγηση υψηλών δόσεων SS-As. Ο συνδυασμός SS-As και IFN-α έδειξε αντικρουόμενα αποτελέσματα..
Πρόβλημα θεωρείται η ανάπτυξη αντοχής στην θεραπεία με SS-As. Νεότερα SS-As βρίσκονται σε
φάση κλινικών μελετών. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (1):66-74.xxxxxx
xxxxxxxxx
Εισαγωγή
Οι Νευροενδοκρινικοί όγκοι (NET-Neuroendocrine
tumours) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων με μεγάλη ποικιλία ανατομικής προέλευσης
όγκους, που παρουσιάζουν κοινά παθολογοανατομικά
χαρακτηριστικά, αλλά διαφορετική κλινική εικόνα,
η οποία εξαρτάται από την έκκριση διαφορετικών
ουσιών,και διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και
πρόγνωση.
Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση της WHO
διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τους ΝΕΤ καλής
Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Αλληλογραφία: Σπύρος
Ξυνόγαλος, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,
Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, 106 76

και τους ΝΕΤ χαμηλής διαφοροποίησης1. Η διάκριση
αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας όσον αφορά την
πρόγνωση και την θεραπεία. Οι χαμηλής διαφοροποίησης ΝΕΤ παρουσιάζουν μορφολογικά χαρακτηριστικά
ιδιαίτερα επιθετικών νεοπλασμάτων με αγγειακή και
νευριδιακή διήθηση και σε αντίθεση με τους καλής
διαφοροποίησης ΝΕΤ -οι οποίοι παρουσιάζουν αργή
εξέλιξη, έχουν διάμεση επιβίωση περίπου 6 μήνες
χωρίς θεραπεία2,3. Η πλειοψηφία των ΝΕΤ καλής
διαφοροποίησης προέρχονται από το γαστρεντερικό
σύστημα και περιλαμβάνουν τα καρκινοειδή και τους
όγκους τους προερχόμενους από την ενδοκρινική
μοίρα του παγκρέατος, αλλά και το παραγαγγλίωμα,
το φαιοχρωμοκύττωμα και το μυελοειδές καρκίνωμα
του θυρεοειδούς, τα οποία, όμως, εξετάζονται και
αντιμετωπίζονται διαφορετικά.
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Θεραπεία NΕΤS καλής διαφοροποίησης
Η χειρουργική εξαίρεση παραμένει η θεραπεία
εκλογής και η μόνη θεραπευτική μέθοδος η οποία
μπορεί να επιτύχει ίαση στην περίπτωση των καλής
διαφοροποίησης ΝΕΤ4-6. Ακόμα και στην περίπτωση
της μεταταστατικής νόσου η χειρουργική έχει θέση
στην ανακουφιστική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, την μείωση του φορτίου της νόσου, ακόμα και
την βελτίωση της επιβίωσης, όμως σπάνια μπορεί να
επιτευχθεί ίαση7. Επιπλέον, η αργή εξέλιξη ακόμα και
της μεταστατικής νόσου επιτρέπει την καθυστέρηση
της αντινεοπλασματικής θεραπείας, η οποία μπορεί
να χορηγηθεί επί εμφάνισης συμπτωμάτων ή αλλαγής
του ρυθμού επιδείνωσης8.
Η συστηματική θεραπεία των ΝΕΤ περιλαμβάνει θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες [ανάλογα
σωματοστατίνης (SS-As), ιντερφερόνη(INF-α)], χημειοθεραπεία και συνδυασμό αυτών με επεμβατικές
θεραπείες9. Όμως, τα αποτελέσματα των κλινικών
μελετών δεν είναι σαφή λόγω μη επαρκούς κατανόησης
της φυσικής πορείας της νόσου, έλλειψης μελετών με
μεγάλο αριθμό ασθενών και απουσία κοινά αποδεκτών κριτηρίων ανταπόκρισης στην θεραπεία10. Οι
καλής διαφοροποίησης ΝΕΤ παρουσιάζουν μακρές
περιόδους σταθερής νόσου, αυτόματες υποστροφές
ακόμα και χωρίς θεραπεία ή εκρηκτική ανάπτυξη11.
Συνήθως, η κλινική επιδείνωση χαρακτηρίζεται από
αύξηση του ρυθμού επιδείνωσης12.
Σκεπτικό χορήγησης Σωματοστατίνης στους ΝΕΤ
Η σωματοστατίνη και τα ανάλογα(SS-As) επηρεάζουν τα κύτταρα των ΝΕΤ μέσω διάφορων μηχανισμών.
Η σωματοστατίνη αναστέλλει πολλαπλές κυτταρικές
λειτουργίες, όπως την έκκριση, την κινητικότητα και
τον πολλαπλασιασμό. Η δράση της επιτυγχάνεται
μέσω των πέντε υποδοχέων της (SSTR1 – SSTR5),
οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων της
πρωτεΐνης G. Οι πέντε υποδοχείς έχουν μεγάλη χημική
συγγένεια με το φυσικό πεπτίδιο της σωματοστατίνης,
αλλά τα ανάλογα αυτής συνδέονται μόνο με τους υποδοχείς SSTR2, SSTR3 και SSTR5. Η έκφραση των
υποδοχέων σωματοστατίνης σχετίζεται με το είδος του
ιστού προέλευσης και το 80-90% των ΝΕΤ εκφράζουν
διάφορους υπότυπους των υποδοχέων, σύμφωνα με
σπινθηρογραφικές μελέτες13,14. Η βιολογική δράση των
SS-As σχετίζεται με τον τύπο των υποδοχέων τον οποίον δεσμεύουν. Αναστολή της έκκρισης επιτυγχάνεται
με την δέσμευση κυρίως των SSTR2 και τα εμπορικά
διαθέσιμα SS-As έχουν αυξημένη χημική συγγένεια με
τους SSTR215-18. Όμως, ο πολλαπλασιαμός των νευροενδοκρινικών κυττάρων σχετίζεται με την διέγερση
και άλλων υπότυπων υποδοχέων.

Έλεγχος έκκρισης αυξητικών ορμονών
και κυτταρικού πολλαπλασιασμού
Τα SS-As είναι γνωστό ότι αναστέλλουν την έκκριση
του IGF-1, ενός παράγοντα ο οποίος έχει ενοχοποιηθεί
για τον πολλαπλασιασμό νευροενδοκρινικών και μη
όγκων19. Η αναστολή της έκκρισης επιτυγχάνεται μέσω
της αναστολής παραγωγής cAMP και ασβεστίου20,21.
Ο ακριβής μηχανισμός αναστολής του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού διά των SS-As δεν είναι ακριβώς
γνωστός και έχουν περιγραφεί αρκετοί για ξεχωριστούς
υπότυπους υποδοχέων και κυττάρων.
Η ενεργοποίηση των SSTR1, SSTR2Α, SSTR4
και SSTR5 μέσω συνδετικών μορίων αναστέλλει την
μεταγωγή σημάτων αυξητικών παραγόντων του ορού,
προκαλώντας υποφωσφορυλίωση του προϊόντος του
γονιδίου του Rb και καθήλωση του κυττάρου στην
φάσηG122-24. Σε κύτταρα τα οποία εκφράζουν SSTR1,
η σωματοστατίνη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό,
μέσω διέγερσης της τυροσινικής φωσφατάσης SHP-2,
ενεργοποίησης του μονοπατιού MAP-Erk και επαγωγής του p21cip1/WAF125,26. Αντίθετα, σε κύτταρα
νευροβλαστώματος αναστέλλει την ενεργοποίηση
του Erk που προέρχεται από τον PDGF (PlateletDerivedGrowth Factor)27. Άλλες μελέτες έχουν δείξει
ότι η τυροσινική φωσφατάση SHP-1, η οποία είναι
ο σημαντικός παράγων τερματισμού της διέγερσης
διάφορων μονοπατιών πολλαπλασιασμού είναι ο
κύριος παράγων που εμπλέκεται στην διαδικασία
αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω
του SSTR228,29.
Ένας άλλος τρόπος αντινεοπλασματικής δράσης
των SS-As είναι δια προαγωγής της απόπτωσης. Η
οκτρεοτίδη προκαλεί απόπτωση στη σειρά καρκινικών
κυττάρων του μαστού MCF-7 μέσω του SSTR3 με
επαγωγή των p53 και Bax30. Σε παγκρεατικά καρκινικά
κύτταρα με μεταλλαγμένο p53 και έλλειψη SSTR2Α,
η διόρθωση του ελλείμματος των υποδοχέων οδηγεί
σε κυτταρικό θάνατο, ενδεικτικό ότι τα SS-As οδηγούν
σε απόπτωση μέσω μηχανισμών ανεξάρτητων, αλλά
και εξαρτώμενων από το p5331.
Γενικώς οι μηχανισμοί αναστολής του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού φαίνεται να είναι περίπλοκοι και
το γεγονός ότι τα δεδομένα αφορούν μελέτες in vitro
προκαλεί σκεπτικισμό. Πληροφορίες από μελέτες
σε πειραματόζωα θα ήσαν πλέον αξιόπιστες και θα
μπορούσαν να απαντήσουν αν τα SS-As που αναγνωρίζουν περισσότερους τύπους SSTR (ανάλογο
SOM230 το οποίο δεσμεύει όλους τους υποδοχείς
εκτός των SSTR4) ή χιμαιρικά μόρια έναντι SSTR και
ντοπαμίνης (D2R2) ή συνδεδεμένα πεπτίδια SS-As
με καμπτοθεκίνη, έχουν αυξημένη αντινεοπλασματική
δράση32-34.
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Αντιαγγειογενετική δράση
Υπάρχει ικανός αριθμός μελετών τόσο in vitro όσο
και in vivo, οι οποίες υποστηρίζουν την αντιαγγειογενετική δράση των SS-As35. Σε πολλαπλασιαζόμενα αγγεία
ανθρώπειου πλακούντα έχει καταγραφεί η ύπαρξη
SSTR2 ανοσοϊστοχημικά36. Επίσης, σε πολλά είδη
νεοπλασμάτων έχουν αναγνωρισθεί διάφοροι υπότυποι
υποδοχέων σωματοστατίνης σε αγγεία πέριξ του όγκου,
ανεξάρτητα από τη έκφραση ανάλογων υποδοχέων στον
όγκο37. Κατά τον ενοφθαλμισμό κυττάρων Kaposi σε
πειραματόζωα η σωματοστατίνη έδειξε ισχυρή αντιαγγειογενετική δράση μέσω των SSTR3 αναστέλλοντας
την ΜΑΡ-κινάση38. Οι SSTR2 και SSTR5 εκφράζονται
σε πολλαπλασιαζόμενα ενδοθηλιακά κύτταρα και η
χορήγηση octreotide και SOM230 είχε ισχυρή δοσοεξαρτώμενη αντιαγγειογενετική δράση39. Παρά το ότι
τα SS-As έχουν άμεση αντιαγγειογενετική δράση σε
κύτταρα που εκφράζουν SSTR, όπως τα ενδοθηλιακά και τα μονοκύτταρα40, εντούτοις πιθανολογείται η
έμμεση δράση τους μέσω αναστολής της έκκρισης
VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor)41.
Θεραπεία με ανάλογα Σωματοστατινης (SS-As)
Τα SS-As μπορούν να ελέγξουν ικανοποιητικά τα εκ
της έκκρισης των διάφορων ορμονών συμπτώματα και
να επιδείξουν αντινεοπλασματική δράση παράλληλα
με την δράση τους στο ανοσολογικό σύστημα και τα
αγγεία10,12,42. Τα SS-As έχουν ασθενή κυτταροτοξική
δράση και περισσότερο κυτταροστατική και καθυστερούν την εξέλιξη των ΝΕΤ10,12,42-44. Η octreotide, σε
ημερήσιες δόσεις 200–450 µg, επιτυγχάνει ανταπόκριση 60% συμπτωματική, 70% βιοχημική και 5-11%
απεικονιστική10,12,32. Τα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης επιτυγχάνονται με ημερήσιες δόσεις octreotide
30.000 µg ή δόσεις lanreotide 5-10mg/ημ, δόσεις με τις
οποίες τα νεοπλασματικά κύτταρα οδηγούνται σε απόπτωση45-47. Έχουν περιγραφεί πάνω από 30 ασθενείς
με απεικονιστική μερική ανταπόκριση μετά χορήγηση
μονοθεραπείας με υψηλές δόσεις octreotide. Οι περισσότεροι όμως ασθενείς παρουσιάζουν σταθερότητα
νόσου, όπως φαίνεται και στον Πίνακα.110-12,42,45,47-58.
Σε προοπτικές μελέτες, στις οποίες συμπεριλήφθηκαν
ασθενείς με πρόοδο νόσου >25%, ποσοστό 36-50%
των ασθενών έδειξαν απεικονιστική σταθερότητα της
νόσου με ημερήσιες δόσεις octreotide 450–750 µg,
διάρκειας 5-18 μηνών11,12,51. Σκευάσματα βραδείας
αποδέσμευσης της octreotide (Sandostatin LAR,
Novartis) χορηγούμενα σε δόση 20–30 mg/μήνα, όσο
και lanreotide (Lanreotide Autogel,Ipsen) σε δόση 30
mg ανά 14 ημέρες, έχουν επιτύχει παρόμοια ή και
καλλίτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον κλασσικό
τρόπο χορήγησης των φαρμάκων9,10,59,60, ενώ και

η ποιότητα ζωής των ασθενών βελτιώθηκε με την
αποφυγή της καθημερινής χορήγησης55,57. Κατά την
χορήγηση βραδείας αποδέσμευσης octreotide η χορήγηση των ημερήσιων δόσεων πρέπει να συνεχίζεται
για 2-3 εβδομάδες10,46.
Δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ octreotide
και lanreotide, όσον αφορά την συγγένεια των υποδοχέων και την βιολογική δραστικότητα, παρά το ότι
τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από αναδρομικές
μελέτες10,52,54 και μόνο μία προοπτική57.
Σε ασθενείς με σύνδρομο καρκινοειδούς τόσο η διάρροια, όσον και τα συμπτώματα έξαψης βελτιώνονται
ή και υποχωρούν εντός εβδομάδος αν και ο έλεγχος
της διάρροιας είναι δυσκολότερος48,52,61,62. Ο έλεγχος και
η εξέλιξη της καρδιακής νόσου από καρκινοειδές δεν
έχουν μελετηθεί επαρκώς, αν και πρόσφατες μελέτες
έχουν δείξει βελτίωση της συνολικής επιβίωσης μετά
χορήγηση octreotide, αλλά χωρίς ομάδα ελέγχου63,64.
Φαίνεται, ότι η δραστική φαρμακευτική και χειρουργική
αντιμετώπιση της νόσου και η αντικατάσταση βαλβίδας
σε επιλεγμένους ασθενείς μειώνει τον κίνδυνο θανάτου
από καρδιακή νόσο65-68. Σε επείγουσες καταστάσεις,
όπως κρίση καρκινοειδούς, η ενδοφλέβια χορήγηση
octreotide σε δόση 50–100 µg/ώρα είναι συνήθως
αποτελεσματική4.
Σε περιπτώσεις όγκων της ενδοκρινούς μοίρας του
παγκρέατος ο έλεγχος των συμπτωμάτων εξαρτάται
από την έκφραση SSTR2. Στις περιπτώσεις ινσουλινωμάτων, μόνο 50% των όγκων εκφράζουν τον
υποδοχέα και ανάλογο είναι το ποσοστό των ασθενών
που ανταποκρίνονται10. Η χορήγηση SS-As μπορεί
να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα
υπογλυκαιμία λόγω καταστολής των ρυθμιστικών
ορμονών και μη καταβολισμού του γλυκαγόνου10. Τα
μακράς χορήγησης SS-As καταστέλλουν την γαστρική
έκκριση με άμεση δράση επί των τοιχωματικών κυττάρων και αναστέλλοντας την έκκριση γαστρίνης από
τα νεοπλασματικά κύτταρα, αλλά δεν επιτυγχάνουν
ομοιόμορφη μείωση της γαστρικής οξύτητας, όπως
η omeprazole10. Σε 80% των ασθενών με VIPoma
παρατηρείται έλεγχος των συμπτωμάτων τα οποία
δεν συσχετίζεται με το επίπεδο προσδιορισμού του
VIP στον ορό, δηλωτικό άμεσης δράσης των SS-As
στο έντερο69,70. Σε ασθενείς με γλυκαγόνωμα τα SS-As
επιτυγχάνουν 90% έλεγχο των συμπτωμάτων, κυρίως
του εξανθήματος και 60% βιοχημική βελτίωση, αλλά
δεν είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του
σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας71. Σε περιπτώσεις σωματοστατινώματος με θετικό octreoscan
επιτυγχάνεται ικανοποιητικός συμπτωματικός και
βιοχημικός έλεγχος46,70,72.
Τα βραδείας αποδέσμευσης SS-As θεωρούνται
η θεραπεία εκλογής των ασθενών με μεταστατικούς
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Συντμήσεις. ct: καρκινοειδή, IST: islet cell tumors, CH: χημειοθεραπεία, RT: ακτινοθεραπεία, CR: πλήρης ανταπόκριση, PR:μερική ανταπόκριση, SD:σταθερή νόσος.
[1] Προοπτική μελέτη, [2] Ασθενείς με προϊούσα νόσο ή συμπτώματα, [3] Βελτίωση ποιότητας ζωής, [4] Ανταπόκριση μόνο σε ασθενείς με ct, [5] Υψηλές δόσεις, [6] Προοπτική σύγκριση octreotide και lanreotide.
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ΝΕΤ. Υπάρχουν δεδομένα, τα οποία δείχνουν, ότι η
βραδείας αποδέσμευσης octreotide έχει υψηλότερα
ποσοστά αντικειμενικής, βιοχημικής και συμπτωματικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με μεταστατική νόσο
που παρουσίασαν πρόοδο νόσου υπό lanreotide60,73.
Πιθανώς, υπάρχει μη διασταυρούμενη αντοχή, η
οποία οφείλεται σε διαφορετικά φαρμακοκινητικά και
φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά των δύο αναλόγων,
με αποτέλεσμα διαφορετικούς μηχανισμούς απευαισθητοποίησης των υποδοχέων60,73,74. Δεν υπάρχουν
δεδομένα που να δείχνουν ότι η χορήγηση SS-As σε
ασθενείς με μεταστατικούς ΝΕΤ αυξάνει την επιβίωση75, αλλά μία αναδρομική σύγκριση μιας υποομάδος
ασθενών οι οποίοι έλαβαν χημειοθεραπεία, έδειξε ότι
η octreotide είχε αυξημένη επιβίωση63.
Θεραπεία με υψηλές δόσεις SS-As
Μία σειρά μελετών έχει εκτιμήσει την χορήγηση υψηλών δόσεων SS-As (octreotide, 6 mg/ημ,
και lanreotide, 9–15 mg/ημ) σε ασθενείς με πρόοδο
νόσου στις συνήθεις δόσεις octreotide, επιτυγχάνοντας ανταποκρίσεις45,78. Σε μία απ’ αυτές ελήφθησαν
επανειλημμένες βιοψίες σε ασθενείς χωρίς πρόοδο
νόσου οι οποίες έδειξαν αυξημένο αριθμό κυττάρων
σε απόπτωση76. Είναι πιθανόν η χορήγηση υψηλών
δόσεων SS-As να έχει αυξημένη αντινεοπλασματική
δράση σε ασθενείς με πρόοδο νόσου στις συνηθισμένες δόσεις70. Περιγράφεται η ανταπόκριση δύο
ασθενών με καρκινοειδές πνεύμονος οι οποίοι έλαβαν
1.5 mg/ημ octreotide 77.
Συνδυασμός SS-As και IFN-α
Η αρχική διαπίστωση ικανοποιητικής ανταπόκρισης
στον συνδυασμό octreotide και IFN-α78 δημιούργησε

την υπόθεση ότι ο συνδυασμός SS-As και IFN-α θα
ήταν δραστικός στην περίπτωση ασθενών με πρόοδο
νόσου σε θεραπεία με τον ένα παράγοντα και θα είχε
το πλεονέκτημα της μη διασταυρούμενης αντοχής78,79.
Η αρχική αυτή υπόθεση ενισχύθηκε περισσότερο, όταν
ο συνδυασμός αποδείχθηκε δραστικός σε ασθενείς με
καρκινοειδή του εντέρου και παγκρεατικούς όγκους80
και σε περιπτώσεις προόδου νόσου υπό θεραπεία με
octreotide μόνο, με καλό έλεγχο τόσο των συμπτωμάτων
όσο και της νόσου και πιθανόν αύξηση της επιβίωσης
στους ανταποκρινόμενους (Πίνακας 2)78,79,80,81. Στην
τελευταία μελέτη σαν αντικειμενική ανταπόκριση χαρακτηρίσθηκε μείωση του μεγέθους του όγκου κατά 30%
και τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να συσχετιστούν
με αυτά άλλων μελετών. Σε μεταγενέστερη μελέτη,
όμως, παρατηρήθηκαν ανάλογα αποτελέσματα με
τον συνδυασμό, αν και δεν αξιολογήθηκε η αξία της
διαδοχικής θεραπείας81. Σε μικρή προοπτική μελέτη
με 80 μη προθεραπευμένους ασθενείς συγκρίθηκε ο
συνδυασμός με το κάθε φάρμακο ξεχωριστά και δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην ανταπόκριση μεταξύ των τριών
ομάδων. Οι ανταποκρίσεις ήταν μικρότερες των άλλων
μη τυχαιοποιημένων μελετών, ενώ οι παρενέργειες που
οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας ήταν υψηλότερες
στην ομάδα που έλαβε τον συνδυασμό82.
Ανάπτυξη αντοχής στην θεραπεία
Συνήθως η διάμεση ανταπόκριση της θεραπείας με
SS-Αs είναι 12 μήνες περίπου με ικανοποιητικό έλεγχο
των συμπτωμάτων και της νόσου. Επί επιδείνωσης,
η αύξηση της δόσης μπορεί να ελέγξει κατ’ αρχήν
την συμπτωματολογία61,70,83,84. Φαίνεται, ότι πρόοδος
νόσου συμβαίνει ή με αναστολή της λειτουργίας των
SSTR ή την εμφάνιση κλώνων οι οποίοι δεν εκφράζουν
υποδοχείς λόγω αλλαγών των κυτταρικών δομών και

Πίνακας 2. Θεραπεία ΝΕΤ με συνδυασμό SS-As και INF-α
ΜΕΛΕΤΗ

Αρ.

Τύπος
ΝΕΤ

Προηγούμενη
Θεραπεία

Δόση

Συμπτωματική
ανταπόκριση(%)

Βιοχημική
ανταπόκριση(%)

Joensuu,
1992 (78)

1

ct

INF

5–10 MU INF
x 3/wk, 200 µg
octreotide/d

100%

100%

Frank, 1999
(79)

21

9 ct, 12
IST

19 Octreotide, 2
lanreotide

5 MU INF x 3/wk,
600 µg octreotide

69%

Tiensuu
Janson,
1992 (80)

24

ct

Octreotide, 14 CH
± INF

9 MU INF/wk,
46%
octreotide 300 µg/d

77%

Fjallskog,
2002 (81)

16

IST

8 INF, 6 SS, 11 CH

9 MU INF/wk, 450
µg octreotide/d

62.5% (22 μην.)

Συντμήσεις. ct: καρκινοειδή, IST: islet cell tumors.
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όχι ανακατανομής της έκφρασης των υποδοχέων84. Η
ανάπτυξη αντοχής στην θεραπεία πιθανόν σχετίζεται
με το είδος και την συχνότητα του χορηγούμενου ανάλογου85, διότι με την χορήγηση σκευασμάτων μακράς
δράσης το φαινόμενο της ανάπτυξης αντοχής στην
θεραπεία δεν είναι τόσο συχνό47,55,56,58.
Παρενέργειες θεραπείας με SS-As
Οι παρενέργειες της θεραπείας με SS-As είναι
σπάνιες και ήπιες, ώστε να απαιτούν διακοπή της
θεραπείας4,51,52,57,58. Σχεδόν οι μισοί των ασθενών που
λαμβάνουν βραδείας αποδέσμευσης SS-As εμφανίζουν
δυσλειτουργία της χοληδόχου κύστεως και σχηματισμό
χολόλιθων που δεν είναι κλινικά σημαντικοί86. Άλλες
παρενέργειες οι οποίες εμφανίζονται είναι δυσανεξία
στο σημείο της ένεσης, ναυτία, μετεωρισμός, κοιλιακό
άλγος, στεατόρροια και δυσαπορρόφηση λίπους και
σπάνια υπογλυκαιμία και εξάνθημα.
Νεότερα SS-As
Το ανάλογο SOM-230 (NovartisΤΜ) δεσμεύει
όλους τους υποδοχείς σωματοστατίνης εκτός από
τους SSTR4, έχει μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής (23-24
ώρες), και μεγαλύτερη δεσμευτική ικανότητα από

τα εν χρήσει ανάλογα87,88. Οι αρχικές μελέτες δεν
έχουν δείξει απευαισθητοποίηση της κατασταλτικής
δράσης, όπως συμβαίνει με την octreotide, λόγω της
διαφορετικής ενδοκυττάριας δυναμικής των SSTR2
και SSTR589. Επιπλέον, λόγω της δέσμευσης των
SSTR1 και SSTR3, οι οποίες σχετίζονται με την αναστολή του κυτταρικού κύκλου και την επαγωγή της
απόπτωσης, αναμένεται να έχει μεγαλύτερο κλινικό
όφελος και μένει να αποδειχθεί στις μελέτες που ήδη
έχουν ξεκινήσει87,88.
Προοπτικές
Η πιθανή χρησιμότητα υψηλών δόσεων SS-As και
το νεότερο ανάλογο SOM230 είναι υπό κλινική έρευνα. Πιθανώς υπάρχουν κατηγορίες ΝΕΤ με έκφραση
διαφορετικών τύπων SSTR. Τα νέα ανάλογα με δυνατότητα δέσμευσης περισσότερων τύπων υποδοχέων
μπορεί να έχουν και καλλίτερα αποτελέσματα, αλλά και
δραστικότητα σε μεγαλύτερο αριθμό νεοπλασμάτων.
Η ιστολογική ταυτοποίηση των ΝΕΤ, η κατάσταση
των υποδοχέων και η βιολογική συμπεριφορά του
νεοπλάσματος είναι βασικά κριτήρια για την απόφαση θεραπευτικής χορήγησης SS-As, ο συνδυασμός
δε και με άλλες θεραπευτικές μεθόδους αυξάνει την
δυνατότητα ελέγχου της νόσου.

ABSTRACT
XYNOGALOS S. Endocrine manipulations in the treatment of neuroendocrine tumors.
Neuroendocrine tumors (NET) constitute a heterogeneous group of neoplasms with large variety of
anatomic origin. They are divided into NET of low and of high differentiation. Surgery remains the
treatment of choice. Systematic treatment of NET includes the use of biological factors [Somatostatin
analogues (SS-As), interferon (INF-α)], and chemotherapy. Somatostatin inhibits multiple cellular
functions, as secretion, mobility and proliferation. Her action is achieved via the five receptors (SSTR1SSTR5). Various hypotheses have been proposed for the mechanism of action of somatostatin, as
inhibition of IGF-1 excretion, inhibition of signal transduction coming from growth factors, promotion of
apoptosis, antiagiogenetic mechanisms, etc. In clinical studies, SS-As reduce symptoms attributed to
secreting hormones and demonstrate antineoplastic activity. Studies with high dose SS-As are under
investigation. Studies with SS-As and IFN-α combinations showed conflicting results. Resistance of
SS-As efficacy is a problem. Newer SS-As are in progressive phases of clinical studies Forum of
Clinical Oncology 7 (1):66-74, 2008.
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Νεότερα δεδομένα για την Χημειοθεραπεία
των Νευροενδοκρινικών όγκων
του Γαστρενερικού Συστήματος
Μ.Μ. Βασλαματζής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι αρχές της αντιμετώπισης των ασθενών με γαστρο-εντερο-παγκρεατικούς (GEP) ενδοκρινείς
όγκους εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες και απαιτούν πολυδιάστατη προσέγγιση. Περίπου
τα δύο τρίτα των κακοήθων GEP ενδοκρινών όγκων είναι μεταστατικοί κατά την διάγνωση, έτσι η
χημειοθεραπεία με ή χωρίς άλλες στρατηγικές (π.χ. τοπικός εμβολισμός ή χημειοεμβολισμός) είναι
συχνά ενδεδειγμένη στους ασθενείς με νόσο συμπτωματική, με μεγάλο νεοπλασματικό φορτίο και σε
επιδείνωση. Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός είναι μία εξαιρετική μέθοδος αντιμετώπισης των μη
εξαιρέσιμων ηπατικών μεταστάσεων από ενδοκρινείς όγκους προερχόμενους από γαστρικό σύστημα
και πάγκρεας, δεδομένου ότι προσφέρει αποδεκτά αποτελέσματα στον έλεγχο των συμπτωμάτων και
ύφεση του όγκου. Η μέθοδος μπορεί επίσης να συνδυαστεί με συστηματικές θεραπείες σε επιλεγμένους
ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις και άλλες εξωηπατικές μεταστάσεις. Για τους καλά διαφοροποιημένους παγκρεατικούς ή δωδεκαδακτυλικούς ενδοκρινείς όγκους η συστηματική χημειοθεραπεία,
κυρίως με adriamycin, επάγει αντικειμενικές ανταποκρίσεις στο 40%-60% των ασθενών. Η παρατεταμένη θεραπεία είναι περιοριστική λόγω της καρδιοτοξικότητας της adriamycin. Η χημειοθεραπεία
2ης γραμμής δεν απέδειξε αποτελεσματικότητα. Κατά συνέπεια, άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις
(π.χ. χημειοεμβολισμός) είναι απαραίτητο να προστεθούν. Οι δημοσιευμένες σειρές που εκτιμούν
την αξία της χημειοθεραπείας για τους ενδοκρινείς όγκους του μέσου εντέρου (midgut) είναι πλέον
παλιές και απογοητευτικές. Τα αντικειμενικά ποσοστά ανταπόκρισης από συνδυασμό φαρμάκων,
συμπεριλαμβάνομένων 5-FU ή/και doxorubicin ή/και temozolomide σπάνια υπερβαίνουν το 20% και,
εάν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει για τις ηπατικές μεταστάσεις να προτιμηθεί ο χημειοεμβολισμός.
Οι φτωχά διαφοροποιημένοι GEP όγκοι ανταποκρίνονται καλά στο συνδυασμό cisplatin και etoposide.
Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι αυτοί οι όγκοι είναι χημειοευαίσθητοι, ο έλεγχος της εξέλιξης της νόσου
xxxxxx
είναι περιορισμένος. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (1):75-87.
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Νευροενδοκρινικά κύτταρα βρίσκονται σε ολόκληρο
Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”. Αλληλογραφία: Μιχάλης Μ. Βασλαματζής, Ογκολογικό Τμήμα
Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”, Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, 106 76, τηλ: 2107201823, φαξ: 2107243482,
e-mail: pvk300@otenet.gr

το ανθρώπινο σώμα, με συνέπεια νευροενδοκρινικά
νεοπλάσματα να αναπτύσσονται δυνητικά σε ποικίλες
θέσεις. Το φάσμα των νεοπλασμάτων αυτών είναι
ευρύτατο και η πρόοδος στην ιστολογική διάγνωση
βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην κατανόηση της
φυσικής πορείας και της κλινικής διαδρομής των νεοπλασμάτων αυτών. Γενικώς, οι συγκεκριμένοι όγκοι
εμπίπτουν σε δύο ευρείες κατηγορίες:
Η πρώτη ομάδα των νευροενδοκρινικών όγκων
(neuroendocrine tumours - NETs), εκπροσωπείται
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από το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα. Το
συγκεκριμένο καρκίνωμα εμφανίζει βιολογικά χαρακτηριστικά και κλινική πορεία νεοπλάσματος υψηλής
κακοηθείας, με κύτταρα μικρού μεγέθους, υψηλής
κακοηθείας και αδιαφοροποίητα / αναπλαστικά χαρακτηριστικά στο φωτομικροσκόπιο. Σύμφωνα με την
πρόσφατη ταξινόμηση του World Health Organization
(WHO) όλοι οι όγκοι με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ταξινομούνται ως φτωχά διαφοροποιημένα
νευροενδοκρινικά καρκινώματα (poorly-differentiated
neuroendocrine carcinomas).
Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους καλά διαφοροποιημένους NETs των ενηλίκων (well-defined
adult NETs), οι οποίοι έχουν ποικιλία στην βιολογική
τους συμπεριφορά, αλλά κυρίως εμφανίζονται με
ήπια κλινική διαδρομή και ιστολογική εικόνα καλά
διαφοροποιημένων κακοήθων νεοπλασμάτων. Η
πλειοψηφία των όγκων αυτής της κατηγορίας αφορά
στο γαστρεντερικό σύστημα, στην διεθνή βιβλιογραφία
αναφέρονται συλλήβδην ως γαστροεντεροπαγκρεατικοί
(gastroenteropancreatic-GEP) NETs (GEP/ NETs),
έχουν συχνότητα εμφανίσεως 2-3/100000 άτομα
κατ’ έτος και περιλαμβάνουν καρκινοειδείς όγκους,
όγκους των νησιδίων του παγκρέατος (gastrinoma,
insulinoma, glucagonoma, VIPoma, somatostatinoma),
παραγαγγλιώματα, φαιοχρωμοκυττώματα, μυελοειδή
καρκινώματα του θυρεοειδούς και καρκινώματα από
κύτταρα του Merkel1.
Στην παρούσα ανασκόπηση θα γίνει αναφορά
στους GEP/NETs, οι οποίοι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά από άποψη βιολογικής συμπεριφοράς
και ανταποκρίσεως στην θεραπεία. Σύμφωνα με την
ταξινόμηση της WHO, οι GEP/NETs διακρίνονται
ως καλά διαφοροποιημένοι NETs (πχ. καρκινοειδείς
όγκοι) εφόσον εμφανίζουν μη διηθητική συμπεριφορά
και γενικώς έχουν καλοήθη συμπεριφορά ή αβέβαιη
κακοήθη δυνητικότητα. Αντιθέτως όγκοι με χαμηλό
βαθμό κακοηθείας συνήθως εμφανίζουν διήθηση
της βλεννογονίου μυικής στιβάδας και σπανιότερα
διήθηση των δομών πέραν αυτής ή, σπανιότατα,
διαγιγνώσκονται με μεταστάσεις και ταξινομούνται
ως καλά διαφοροποιημένα νευροενδοκρινικά καρκινώματα (πχ. τα κακοήθη καρκινοειδή). Οι όγκοι των
νησιδίων του παγκρέατος ανεξαρτήτως εάν είναι
λειτουργικοί ή όχι, μπορεί να ταξινομούνται είτε ως
καλά διαφοροποιημένοι NETs ή καλά διαφοροποιημένα
νευροενδοκρινκά καρκινώματα, με βάση επί μέρους
ιστολογικά χαρακτηριστικά2-4.
Πολλοί καρκινοειδείς όγκοι διαγιγνώσκονται τυχαία
κατά την διάρκεια ενδοσκοπικών ή ακτινολογικών
ελέγχων, οι οποίοι σχεδιάζονται για άλλους λόγους
και αυτό είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό για τους νευροενδοκρινείς όγκους του στομάχου και του ορθού.

Όταν οι νευροενδοκρινείς όγκοι διαγιγνώσκονται λόγω
σχετικής συμπτωματολογίας, η αρχική κλινική σκέψη
(πρέπει να) κινείται προς δύο κατευθύνσεις:
1.	Επιβεβαίωση των συμπτωμάτων, τα οποία είναι
ιδιαιτέρως ενισχυτικά της πιθανότητας υπάρξεως
καρκινοειδούς συνδρόμου με σκοπό την ανάδειξη
ενός εκκριτικού όγκου,
2.	Εντόπιση του όγκου.
Εμβολισμός της ηπατικής αρτηρίας
Οι καρκινοειδείς όγκοι έχουν τάση μεταστατικής
προσβολής του ήπατος και η παρουσία ηπατικών
μεταστάσεων συνοδεύεται από κακή πρόγνωση και
σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο εμβολισμός ή ο χημειοεμβολισμός της ηπατικής
αρτηρίας, συνήθως, συνιστά παρηγορητική θεραπευτική τεχνική σε ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις
οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για ριζική χειρουργική
εξαίρεση. Ο εμβολισμός της ηπατικής αρτηρίας βασίζεται στην αρχή ότι οι όγκοι του ήπατος αυξάνουν
εκμεταλλευόμενοι θρεπτικές ουσίες ευρισκόμενες
εντός της ηπατικής αρτηρίας, ενώ τα φυσιολογικά
ηπατοκύτταρα τρέφονται κυρίως από την πυλαία
φλέβα. Στις περιπτώσεις εμβολισμού της ηπατικής
αρτηρίας χρησιμοποιούνται τεχνικές εμφράξεως της
αρτηρίας ή μεγάλων κλάδων της, κυρίως με τεμαχίδια
σπόγγου ζελατίνης μεγέθους 2-3mm ή μικροσφαιρίδια
(Embosphere) ή gel foam powder μέσω του καθετήρα
της αγγειογραφίας. Ο χημειοεμβολισμός συνίσταται σε
χορήγηση χημειοθεραπευτικών από τον καθετήρα της
αγγειογραφίας κυρίως doxorubicin (50mg/m2), cisplatin
(≥50mg/m2) ή streptozotocin (1.5gr/m2), διαλυμένων
σε 10 ml φυσιολογικού ορού σε συνδυασμό με 10 ml
λιπιοδόλης σε κλάδους της ηπατικής αρτηρίας προ
της εμφράξεως του αγγείου. Στην περίπτωση του
χημειοεμβολισμού, η τεχνική εμφράξεως των αγγείων
έχει σκοπό την παρεμπόδιση της απομακρύνσεως
των χορηγηθεισών χημειοθεραπευτικών ουσιών από
το πεδίο της θεραπείας και την επίτευξη αυξημένων
πυκνοτήτων των φαρμάκων στην περιοχή. Η χορήγηση
streptozotocin απαιτεί γενική αναισθησία του ασθενούς
δεδομένου του εντόνου πόνου ο οποίος προκαλείται εκ
του ιδιαιτέρως χαμηλού pH (3.5-4.5) του διαλύματος.
Ο χρόνος μεταξύ των συνεδριών χημειοεμβολισμού
κυμαίνεται μεταξύ 1-3 μηνών και εξαρτάται κυρίως
από την ανταπόκριση των βλαβών στην αγωγή και
την ένταση των παρενεργειών της θεραπείας5-15.
Σε μία από τις μεγαλύτερες σειρές, 81 ασθενείς
(48 άνδρες, 33 γυναίκες, 38-79 ετών) με καρκινοειδείς
όγκους αντιμετωπίστηκαν με εμβολισμό (50 ασθενείς)
ή χημειοεμβολισμό (31 ασθενείς). Στην μελέτη οι ασθενείς είχαν διάμεση διάρκεια ανταποκρίσεως (Δ.Δ.Α.)
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17 μήνες, ενώ τα ποσοστά διαστήματος ελευθέρου
προόδου νόσου (Δ.Ε.Π.Ν.) για 12, 24 και 36 μήνες
ήταν 75%, 35% και 11%, αντιστοίχως. Συνολική ανταπόκριση (Σ.Α.) παρουσίασαν 46 ασθενείς (67%), η
διάμεση συνολική επιβίωση (Σ.Ε.) της ομάδας ήταν 31
μήνες και η πιθανότητα επιβιώσεως στους 12, 24 και
60 μήνες ήταν 93%, 62% και 24%, αντιστοίχως13.
Τα ποσοστά Σ.Α. σε μελέτες με (μόνον) χημειοεμβολισμό της ηπατικής αρτηρίας, όπως προσδιορίζονται
είτε με μείωση της ορμονικής εκκρίσεως είτε με απεικονιστικές τεχνικές, κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 33%-86%
στις διάφορες μελέτες και παρουσιάζονται στον Πίνακα
1. Εντούτοις, η διάρκεια της ανταποκρίσεως με την
συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο είναι βραχεία κυμαινόμενη μεταξύ 6– 42.5 μηνών σε μελέτες χωρίς τυχαία
κατανομή ασθενών και δεν εξαρτάται από το είδος του
υπό θεραπεία GEP7,13,15,16. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι
ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με χημειοεμβολισμό,
συνήθως έχουν λάβει σε προηγούμενο χρόνο (και
τις περισσότερες φορές επί μακρόν) τα φάρμακα της
συγκεκριμένης θεραπείας, σε συστηματική ενδοφλέβια
χορήγηση και αυτό προφανώς μειώνει τις πιθανότητες
επιτυχίας της. Άλλο μειονέκτημα των μελετών αυτών
είναι ότι εντάσσονται ασθενείς χωρίς διάκριση όσον
αφορά στην ύπαρξη ή μη καρκινοειδούς συνδρόμου.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε μελέτη 14 ασθενών (οι
10 με καρκινοειδή από το αρχέγονο μέσο έντερο),
οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με χημειοεμβολισμό στα
πλαίσια θεραπείας 1ης γραμμής, οι 12 (86%) εμφάνισαν
αντικειμενική ανταπόκριση. Τα ποσοστά 5ετούς και
10ετούς επιβιώσεως των ασθενών της συγκεκριμένης
μελέτης από τον χρόνο διαγνώσεως της νόσου των ήταν
83% και 56% αντιστοίχως. Σύμφωνα με την μελέτη, ο
αριθμός των ιδεατών χημειοεμβολισμών για την επίτευξη
μείζονος αποτελέσματος ήταν δύο. Τα ποσοστά Σ.Α.
ήταν 25%, 56% και 19%, μετά από 1, 2 και 3 συνεδρίες
χημειοεμβολισμού, αντιστοίχως. Οι συγγραφείς, μετά από
πολυπαραγοντική ανάλυση, κατέληξαν ότι μόνον η έκταση
των ηπατικών μεταστάσεων συνιστούσε ανεξάρτητο
προβλεπτικό παράγοντα ανταποκρίσεως17.
Σε μεγάλη σειρά 69 ασθενών με καρκινοειδείς
όγκους και 54 με όγκους των νησιδίων του παγκρέατος, τα αποτελέσματα του εμβολισμού μόνον και του
χημειοεμβολισμού ήταν καλύτερα για τους καρκινοειδείς όγκους, με ποσοστά Σ.Α. 66.7% έναντι 35.2%
(p=0.0001), διάμεσο Δ.Ε.Π.Ν. 23 έναντι 16 μηνών και
διάμεση Σ.Ε. 34 έναντι 23 μηνών (p=0.01). Η προσθήκη κυτταροστατικών φαρμάκων στην διαδικασία
του εμβολισμού της ηπατικής αρτηρίας, φαίνεται ότι
παρέσχε όφελος για ασθενείς με όγκους των νησιδίων του παγκρέατος, αλλά όχι για καρκινοειδείς
όγκους. Για τους ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους,
η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι, μόνον το

ανδρικό φύλο αποτελούσε ανεξάρτητο προβλεπτικό
παράγοντα κακής εκβάσεως (p=0.05). Μολονότι στην
μελέτη δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τυχαίας
κατανομής, οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν
με μόνον εμβολισμό, είχαν σημαντικά καλύτερη Σ.Α.
(p=0.004), σε σχέση με όσους αντιμετωπίσθηκαν με
χημειοεμβολισμό16.
Πρόσφατα, αρχικά ανακοινώθηκε και το 2007 δημοσιεύθηκε, ανάλυση αποτελεσμάτων θεραπείας για
ηπατικές μεταστάσεις σε 67 ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με 163 συνεδρίες χημειοεμβολισμού,
μεταξύ 1994 και 200418,19. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν
σε θεραπεία εξαιτίας αποδεδειγμένα προϊούσας νόσου
(n= 41, 61.2%), μη ελεγχόμενης συμπτωματολογίας
εξαιτίας ορμονικής εκκρίσεως (n= 17, 25.4%) και μεγάλου φορτίου νόσου (n= 9, 13.4%). Ο πρωτοπαθής
όγκος ήταν στο πάγκρεας σε 19 ασθενείς και οι 44
από το σύνολο των 67 ασθενών, αντιμετωπίσθηκαν
θεραπευτικά με, ενώ οι υπόλοιποι 33 με doxorubicin.
Η Σ.Α. ήταν 37%, η Δ.Δ.Α. 27 μήνες και το διάμεσο
Δ.Ε.Π.Ν. 15 μήνες. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση οι
προβλεπτικοί παράγοντες ανταποκρίσεως της νόσου
ήταν ο δείκτης πολλαπλασιασμού του όγκου (p=0.027),
το είδος της αρτηριακής απεικονίσεως στην αξονική
τομογραφία κοιλίας (p=0.044) και η χρησιμοποίηση της
στο θεραπευτικό σχήμα (p=0.025). Είναι ενδιαφέρον,
ότι η επιφάνεια σώματος (p=0.01) και η αρτηριακή
απεικόνιση στην αξονική τομογραφία κοιλίας (p=0.0008),
συνοδεύονταν από καλύτερη έκβαση, ως προς την
καθυστέρηση εμφανίσεως προόδου νόσου (Π.Ν.).
Αρκετές αρχικές μελέτες έδειξαν σημαντική συχνότητα επιπλοκών μετά τον εμβολισμό και μεταξύ αυτών
νεφρική ανεπάρκεια, νέκρωση του ήπατος και σήψη.
Οι πρόσφατες βελτιώσεις της τεχνικής του εμβολισμού
οδήγησαν σε μείωση της συχνότητας αυτών των επιπλοκών καθιστώντας την μέθοδο ασφαλή θεραπευτική λύση
για ασθενείς με μεταστατικούς NETs13. Η προσεκτική
επιλογή των ασθενών αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και των
περιορισμό των ανεπιθυμήτων συμβαμάτων εξ αυτής,
τα οποία περιλαμβάνουν από ήπια συμπτωματολογία
(πόνος, ναυτία, πυρετός, κόπωση) και βιοχημικές διαταραχές (αύξηση των ηπατικών ενζύμων), έως σοβαρή
κρίση καρκινοειδούς, δυνητικά θανατηφόρου20,21.
Συστηματική κυτταροτοξική χημειοθεραπεία
σε γαστρο-εντερο-παγκρεατικούς
νευροενδοκρινικούς όγκους
Μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί χωρίς αμφισβητήσεις η καλύτερη συστηματική θεραπεία για το
σύνολο των ασθενών με GEP/NETs. Μολονότι έχουν
δοκιμασθεί πολλά χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε
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ποικίλους συνδυασμούς και μολονότι πολλές μελέτες
με τυχαία κατανομή ασθενών έχουν εφαρμοσθεί, η
χημειοθεραπεία φαίνεται να επάγει μικρό μόνον θεραπευτικό όφελος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην
υπάρχει δεδομένος χημειοθεραπευτικός συνδυασμός
και ο ρόλος της χημειοθεραπείας στους GEP/NETs
όγκους να εξακολουθεί ευρισκόμενος υπό συζήτηση. Η
συνεχιζόμενη αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας
της συμβατικής κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας οδήγησε στην αναζήτηση συνδυασμών με χρησιμοποίηση
νεώτερων θεραπευτικών επιλογών σε ασθενείς με
μεταστατικά καρκινοειδή. Στις νεώτερες θεραπευτικές
επιλογές περιλαμβάνονται η χρήση της τεχνικής των
ραδιοσυσχοτήτων (κυρίως) σε μεταστατικές ηπατικές
εντοπίσεις, φάρμακα αναστέλλοντα την αγγειογένεση,
όπως είναι η bevacizumab και οι μικρομοριακοί αναστολείς της tyrosine kinase, όπως η sunitinib.
Μονοχημειοθεραπεία
Θεραπείες με ένα φάρμακο [5-fluorouracil (5-FU),
streptozotocin, doxorubicin, etoposide, ή dacarbazine],
ήταν χρονικά οι πρώτες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν
στην αντιμετώπιση ασθενών με μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους, αλλά η ανασκόπηση των θεραπευτικών
αποτελεσμάτων δείχνει, στην καλύτερη περίπτωση,
επαγωγή μέτριων ποσοστών ανταποκρίσεων. Όπως
αναμένεται στις μελέτες περιλαμβάνονται ασθενείς
χωρίς αυστηρή επιλογή του είδους των GEP/NETs
και αυτό μπορεί να εξηγεί την διαφορετικότητα των
αποτελεσμάτων με χρήση του ιδίου χημειοθεραπευτικού παράγοντα. Νεώτεροι χημειοθεραπευτικοί
παράγοντες, όπως taxanes και gemcitabine έχουν
αποδειχθεί σχετικώς μη δραστικοί για καρκινοειδείς
όγκους και παγκρεατικά NETs: Σε μελέτη φάσεως
II με 24 ασθενείς με μεταστατικά καρκινοειδή (n =
14), όγκους των νησιδίων του παγκρέατος (n = 9)
ή αναπλαστικούς όγκους (n = 1), η χορήγηση υψηλών δόσεων paclitaxel αφ’ ενός απαίτησε χορήγηση
δευτερογενούς προφυλάξεως με granulocyte-colony
stimulating factor -λόγω της σημαντικής αιματολογικής
τοξικότητας- και αφ ετέρου προκάλεσε ακτινολογική
ανταπόκριση σε μόνον 8%22. Άλλη μελέτη φάσεως II
περιέλαβε 21 ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους, οι
οποίοι αντιμετωπίστηκαν με μόνο docetaxel. Παρατηρήθηκε βιοχημική ανταπόκριση σε 4 από 13 (31%)
ασθενείς με αρχικά αυξημένες τιμές 5-HIAA, αλλά
καμία αντικειμενική ακτινολογική ανταπόκριση23. Καμία
ανταπόκριση εξάλλου δεν παρατηρήθηκε σε μονοθεραπεία με gemcitabine, μεταξύ 18 ασθενών με NETs
από τους οποίους οι 9 είχαν καρκινοειδείς όγκους, 7
όγκους των νησιδίων του παγκρέατος και 2 φαιοχρωμοκυττώματα24. Η Dacarbazine (DTIC) χρησιμοποιήθηκε κυρίως στα πλαίσια εναλλακτικής θεραπείας,

αντί συνδυασμών βασισμένων στην streptozotocin
και φαίνεται ότι είναι ο πλέον δραστικός παράγων
χορηγούμενος στα πλαίσια μονοχημειοθεραπείας
για τους καρκινοειδείς όγκους και τους όγκους των
νησιδίων του παγκρέατος. Σε μελέτη φάσεως ΙΙ της
ECOG, η χορήγηση dacarbazine σε 50 ασθενείς με
μεταστατικούς όγκους των νησιδίων του παγκρέατος
επήγε Σ.Α. 34%. Δύο ασθενείς κατέληξαν από τοξικότητα της θεραπείας, ενώ η διάμεση επιβίωση (Δ.Ε.)
ήταν 19 μήνες25. Ενδιαφέρουσα μελέτη της SWOG
κατέληξε σε χαμηλό ποσοστό Σ.Α. 16% και Δ.Ε. 20
μήνες σε 56 ασθενείς με μεταστατικούς καρκινοειδείς
όγκους. Η τοξικότητα ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα:
Δύο ασθενείς πέθαναν και το 88% των ασθενών
εμφάνισε ναυτία ± εμετούς26.
Λίγες μελέτες έχουν αντικείμενο την δραστικότητα
της dacarbazine σε ασθενείς μετά την αποτυχία αρχικού χημειοθεραπευτικού συνδυασμού. Σε μελέτη
δεύτερης γραμμής dacarbazine σε ασθενείς με μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους, οι οποίοι έλαβαν
πρώτης γραμμής θεραπεία με streptozotocin + 5-FU
ή doxorubicin + 5-FU, προκάλεσε Σ.Α. σε ποσοστό
8% και Δ.Ε. 12 μήνες27.
Με βάση την σχετικώς επιτυχή χρησιμοποίηση της
dacarbazine και της 5-fluorouracil στην θεραπεία των
καρκινοειδών και των κακοήθων νευροενδοκρινικών
όγκων του παγκρέατος δοκιμάσθηκε η θεραπευτική
ικανότητα της temozolomide και της capecitabine στα
νοσήματα αυτά. Η temozolomide είναι κυτταροτοξικός
αλκυλιούντας παράγων, χορηγείται από του στόματος, είναι λιγότερο τοξική από την dacarbazine και
φαίνεται ότι μπορεί να αποτελεί δραστικό φάρμακο
για ασθενείς με μεταστατικό βρογχικό καρκινοειδές.
Η temozolomide, όπως και η DTIC, μετατρέπεται
στον δραστικό (αλκυλιούντα) παράγοντα MTIC, ενώ
η capecitabine είναι από του στόματος προφάρμακο
της 5-FU και θεωρείται ότι έχει αποτελεσματικότητα
ανάλογη συνεχούς ενδοφλέβιας εγχύσεως της 5-fluorouracil28,29. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις και η
χρησιμοποίηση της irinotecan αποδείχθηκε μη δραστική
σε ασθενείς με μεταστατικούς GEP/ NETs30,31).
Συνδυασμένη χημειοθεραπεία για καρκινοειδείς
όγκους
Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις η ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία, ασθενών με καρκινοειδείς
όγκους του πεπτικού σωλήνα, εκ του αρχεγόνου μέσου
εντέρου είναι διαφορετική, σε σχέση με τους έχοντες
νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος και
του δωδεκαδακτύλου. Στην ανάπτυξη του θέματος η
οποία θα ακολουθήσει, θα επιχειρηθεί ομαδοποίηση
των αποτελεσμάτων των μελετών με αυτό το κριτήριο.
Εντούτοις, όπως είναι προφανές, η διάκριση είναι
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εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένου ότι στις περισσότερες
μελέτες περιλαμβάνονται μικτοί πληθυσμοί ασθενών
και, συνήθως, δεν γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων
με βάση το παραπάνω εμβρυολογικό/ ιστολογικό χαρακτηριστικό των όγκων. Το όφελος από την συνδυασμένη
χημειοθεραπεία σε καρκινοειδείς όγκους (κατ’ εξοχήν μη
προερχόμενους από το βρογχικό επιθήλιο) εξακολουθεί
να παραμένει ασαφές και αυτό εν μέρει οφείλεται στην
έλλειψη σχετικών μελετών με τυχαία κατανομή ασθενών.
Οι υπάρχουσες πληροφορίες, προερχόμενες κυρίως
από μελέτες φάσεως II χωρίς τυχαία κατανομή και
αναδρομικές σειρές, δεν έδειξαν ότι η έκβαση ασθενών
με συνδυασμένη χημειοθεραπεία είναι καλύτερη της
επιτυγχανόμενης με μονοθεραπεία.
Μία από τις πρώτες μελέτες μονοχημειοθεραπείας
δημοσιεύθηκε το 1983 και αφορά συμπτωματικούς
ασθενείς οι οποίοι είχαν μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους και αυξημένη έκκριση 5-hydroxy indole
acetic acid (5-HIAA) στα ούρα. Δέκα επτά ασθενείς
αντιμετωπίσθηκαν με dactinomycin σε δόση 12-15
μgr/Kg/ημέρα, ημέρες 1-5, κάθε 4-5 εβδομάδες και
στην ομάδα παρατηρήθηκε 1 μερική ύφεση (Μ.Υ.)
Άλλοι 15 ασθενείς έλαβαν dacarbazine σε δόση 250
mgr/m2/ημέρα, ημέρες 1-5, κάθε 4-5 εβδομάδες.
Παρατηρήθηκαν 2 Μ.Υ. Ο διάμεσος χρόνος Π.Ν. ήταν
10 και 18 εβδομάδες και η Δ.Ε. 28 και 47 εβδομάδες
στις δύο ομάδες, αντιστοίχως 32. Τα απογοητευτικά
αποτελέσματα της μελέτης ενίσχυσαν την λογική εφαρμογής συνδυασμένης χημειοθεραπείας σε ασθενείς με
μεταστατικούς GEP/NETs όγκους. Εντούτοις, πρέπει
να σημειωθεί ότι τις περισσότερες φορές η χορήγηση
συνδυασμένων χημειοθεραπειών συνοδεύεται από
σημαντική τοξικότητα.
Συνδυασμένη χημειοθεραπεία σε καλά διαφοροποιημένους GEP όγκους με προέλευση από το
αρχέγονο μέσο έντερο
Οι κύριοι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί βασίζονται σε συνδυασμούς streptozotocin με 5-FU ή/και
doxorubicin, μολονότι η αντινεοπλασματική δραστικότητά τους δεν είναι πάντοτε αναμφισβήτητη, ιδίως
σε αναδρομικές μελέτες ασθενών με μεταστατικά
καρκινοειδή. Αποτελέσματα επιλεγμένων μελετών
δίνονται στον Πίνακα 233. Σε αρχική μελέτη της Eastern
Oncology Cooperative Group (ECOG) 118 ασθενείς
κατανεμήθηκαν με τυχαίο τρόπο μεταξύ streptozotocin και 5-FU ή streptozotocin και cyclophosphamide.
Τα ποσοστά Σ.Α., η οποία μετρήθηκε με σμίκρυνση
του όγκου ή την μείωση των επιπέδων του 5-ΗΙΑΑ,
ήταν 33% και 26%, αντιστοίχως για τις δύο ομάδες,
Είναι ενδιαφέρον ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές
στα ποσοστά Σ.Ε. και τοξικότητας από την θεραπεία
για τις δύο ομάδες. Τα ποσοστά Σ.Α. με χρησιμοποίηση των παραπάνω συνδυασμών σε ασθενείς με

καρκινοειδείς όγκους του εντέρου ήταν 44% και 37%
αντιστοίχως, ενώ τα ποσοστά Σ.Α. για πνευμονικά ή
αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας καρκινοειδή ήταν 12%
και 17%. Δεν υπήρχε διαφορά στις Σ.Ε. των ασθενών
των σκελών ανεξαρτήτως χορηγηθείσας θεραπείας.
Η Δ.Ε. από την διάγνωση μη χειρουργούμενης νόσου
ήταν 28.4, 24, 15.1 και 9 μήνες, για καρκινοειδή του
λεπτού εντέρου, του παγκρέατος, του πνεύμονα και
αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας, αντιστοίχως34.
Άλλη μελέτη της ECOG η οποία σχεδιάσθηκε με
σκοπό την χορήγηση ολιγότερο τοξικής, αλλά εξίσου
αποτελεσματικής θεραπείας, συνέκρινε την χορήγηση
μόνον doxorubicin με τον συνδυασμό streptozotocin και
5-FU χορηγούμενο κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα. Τα ποσοστά Σ.Α. ήταν 21% και 22% αντιστοίχως,
αλλά δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην επιβίωση
μεταξύ των ασθενών των δύο ομάδων35. Ανάλογα
χαμηλότερα ποσοστά Σ.Α. σε σχέση με την αρχική
μελέτη των Moertel CG, Hanley JA, έδωσαν και άλλες
μελέτες, ακόμα και από την ίδια ομάδα συγγραφέων36-38.
Σήμερα, συνοπτικά μπορούμε να καταλήξουμε στο
ότι μολονότι έχουν δοκιμασθεί αρκετοί συνδυασμοί
φαρμάκων, κανείς εκτός της συγχορηγήσεως doxorubicin και streptozotocin δεν φαίνεται, θεραπευτικά
ικανοποιητικός, ιδίως εάν ληφθούν υπ’ όψη και τα
αποτελέσματα καλά σχεδιασμένης μελέτης φάσεως
ΙΙ, σύμφωνα με τα οποία ο παραπάνω συνδυασμός
έδωσε ποσοστά Σ.Α. 40%, επί ασθενών με καρκινοειδή
προελεύσεως εκ του αρχεγόνου μέσου εντέρου39.
Η χορήγηση συνδυασμού κυτταροτοξικών παραγόντων και ιντερφερόνης δεν έδωσε γενικώς αξιόλογα
αποτελέσματα, εκτός μίας μελέτης η οποία έδειξε ποσοστό Σ.Α. 47% και διάμεση διάρκεια Σ.Α. 21 μήνες,
επί χρησιμοποιήσεως ιντερφερόνης και συνεχούς
χορηγήσεως 5-FU40.
Πρόσφατα συγκρίθηκαν οι συνδυασμοί streptozotocin και 5-FU έναντι doxorubicin και 5-FU σε μελέτη με
τυχαία κατανομή 249 ασθενών με μεταστατικά καρκινοειδή. Τα ποσοστά ακτινολογικής Σ.Α. ήταν 16% και
15.9% και το διάμεσο Δ.Ε.Π.Ν. 5.3 έναντι 4.5 μήνες
στις δύο ομάδες, αλλά η διάμεση Σ.Ε. ήταν στατιστικά
σημαντικά υψηλότερη (24.3 έναντι 15.7 μήνες, p =
0.0267) στην ομάδα του συνδυασμού streptozotocin
και 5-FU σε σχέση με το σχήμα doxorubicin + 5-FU.
Οι ασθενείς των δύο ομάδων οι οποίοι εμφάνιζαν Π.Ν.
πήραν δεύτερης γραμμής αγωγή με dacarbazine και
παρουσίασαν Σ.Α. σε ποσοστό 8.2% και Δ.Ε. 11.9
μήνες. Η τοξικότητα ήταν κυρίως αιματολογική στις
δύο ομάδες, ενώ η ομάδα της streptozotocin και 5-FU
εμφάνιζε και ήπιας/ενδιάμεσης βαρύτητας νεφρική τοξικότητα στο 33% των περιπτώσεων. Η συγκεκριμένη
τοξικότητα, η εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτου (και
ορισμένες άλλες παρενέργειες, συνήθως όμως, ήπιας
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και μέτριας εντάσεως) στην ομάδα της streptozotocin,
σε συνδυασμό με το μικρό θεραπευτικό πλεονέκτημά
της, οδήγησαν αρχικά στην σύσταση περιορισμού
της χρήσεώς της και τελικά στον πλήρη αποκλεισμό
του φαρμάκου από χημειοθεραπευτικά σχήματα 1ης
γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικούς καρκινοειδείς
όγκους27. Σήμερα ο συνδυασμός streptozotocin και
5-FU χρησιμοποιείται σπανιότατα στην θεραπεία
ασθενών με μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους.
Ο συνδυασμός τεσσάρων χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων 5-FU, doxorubicin, cyclophosphamide και
streptozotocin χρησιμοποιήθηκε από την Southwest
Oncology Group (SWOG) σε μελέτη 56 ασθενών με
μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους. Η Σ.Α. ήταν 31%,
παρόμοια με τα αποτελέσματα άλλης, προηγούμενης,
μελέτης της ίδιας ομάδας με μόνον streptozotocin και
5-FU, αλλά η Δ.Ε. ήταν μόνον 11 μήνες41.
Τα υψηλά και επαναλαμβανόμενα ποσοστά με
χημειοεμβολισμό σε ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις
και νευροενδοκρινικό σύνδρομο (Σ.Α. 40%-50% και
εξαιρετικός έλεγχος των συμπτωμάτων) καθιστούν
την μέθοδο πολύ αξιόλογη συστηματική θεραπευτική
προσέγγιση στην συγκεκριμένη ομάδα των ασθενών42.
Σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο εκτός ήπατος (γενικευμένη καρκινωμάτωση, οστικές μεταστάσεις) η
αποτυχία των συμβατικών θεραπειών υποδεικνύει την
χρησιμοποίηση νέων παραγόντων, όπως η εφαρμογή
ραδιοσεσημασμένων ουσιών κατά των υποδοχέων
των πεπτιδίων43.
Σε ασθενείς με βρογχικά καρκινοειδή υπάρχουν
ανεκδοτικές ανταποκρίσεις σε θεραπείες βασισμένες
στην cisplatin και μονοθεραπεία με temozolomide.
Εντούτοις, δραστικότητα δεν έχει αποδειχθεί σε προοπτικές μελέτες44-46.
Χημειοθεραπεία σε καλά διαφοροποιημένους
ενδοκρινικούς όγκους του παγκρέατος και του
δωδεκαδακτύλου
Σύμφωνα με αρκετές μελέτες21 οι ενδοκρινικοί όγκοι
από το πάγκρεας και το δωδεκαδάκτυλο ανταποκρίνονται καλύτερα στην χημειοθεραπεία σε σχέση με
τους καρκινοειδείς όγκους.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ STREPTOZOTOCIN
Η πρώτη μελέτη η οποία απέδειξε την θεραπευτική αξία της σε ασθενείς με παγκρεατικούς ενδοκρινικούς όγκους δημοσιεύθηκε το 196847. Έκτοτε,
επανειλημμένες μελέτες μονοθεραπείας κυρίως με
streptozotocin έδωσαν ποσοστά Σ.Α. 36%-42%. Στο
πρώτο αυτό, από άποψη χρόνου, διάστημα, λιγότερο
συχνά χρησιμοποιήθηκαν μονοχημειοθεραπείες με

άλλα φάρμακα και κυρίως chlorotozotocin, doxorubicin,
5-FU και dacarbazine. Οι αρχικές μελέτες με ένα
φάρμακο είχαν υποστεί κριτική στο σύνολό τους,
λόγω του τρόπου χρησιμοποιήσεως μορφολογικών
κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της (ούτως ή άλλως
φτωχής) ανταποκρίσεως και της τοξικότητας από τα
επιλεγόμενα φάρμακα, με αποτέλεσμα την ταχεία
εισαγωγή της συνδυασμένης χημειοθεραπείας στην
αντιμετώπιση της νόσου15.
Σε μία από τις πρώτες μελέτες στην Mayo Clinic,
84 ασθενείς με παγκρεατικούς ενδοκρινικούς όγκους,
κατανεμήθηκαν με τυχαία κατανομή μεταξύ θεραπειών
με streptozotocin και συνδυασμού streptozotocin και
5-Fluorouracil. Τα ποσοστά Σ.Α. στις δύο ομάδες ήταν
36% και 63%, των πλήρων υφέσεων (Π.Υ.) 12% και
33%, αντιστοίχως, η Δ.Δ.Α 17 και 17 μήνες και οι Δ.Ε.
16.5 και 26 μήνες στις δύο ομάδες48.
Σε αξιόλογη επόμενη μελέτη με τυχαία κατανομή
ασθενών ο συνδυασμός streptozotocin, doxorubicin και
5-FU επήγε συνδυασμένη βιοχημική και ακτινολογική
ανταπόκριση σε ποσοστό 69% έναντι 45% μονοθεραπείας με streptozotocin. Η Δ.Δ.Α. στις δύο ομάδες
ήταν 18 και 14 μήνες και η διάμεση Σ.Ε. 26 και 18
μήνες αντιστοίχως49. Εντούτοις, μετέπειτα αναδρομικές
αναλύσεις δύο ομάδων από 16 ασθενείς στους οποίους
χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός streptozotocin και
doxorubicin, αλλά και πλέον σύγχρονα ακτινολογικά
κριτήρια εκτιμήσεως της αποτελεσματικότητας της
θεραπείας, έδωσαν ποσοστά Σ.Α. 6% και στις δύο
μελέτες50,51. Είναι, εντούτοις, ενδιαφέρον ότι στην πρώτη
μελέτη το 60% των ασθενών ζούσε κατά την δημοσίευσή
της, με χρόνο παρακολουθήσεως 10–67+ μήνες.
Σε μεγαλύτερη αναδρομική μελέτη με 84 αρρώστους (61 άνδρες, 23 γυναίκες) διάμεσης ηλικίας 54
(24-78) ετών, με τοπικοπεριοχικά προχωρημένους ή
μεταστατικούς παγκρεατικούς ενδοκρινικούς όγκους,
οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με συνδυασμό τριών
φαρμάκων streptozotocin, 5-FU και doxorubicin παρατηρήθηκαν ποσοστά Σ.Α. 39%, Δ.Δ.Α. 9.3 μήνες
και Δ.Ε. 37 μήνες. Το 2ετές ελεύθερο προόδου νόσου ποσοστό ασθενών ήταν 41% και το ποσοστό
2ετούς επιβιώσεως 74%. Η ηπατική προσβολή ήταν
ο μόνος δείκτης προβλέψεως κακής εκβάσεως της
νόσου όσον αφορά στην επίτευξη Δ.Δ.Α. και Σ.Ε.
(p = 0.01 και p< 0.0001, αντιστοίχως). Στην μελέτη
παρατηρήθηκαν τοξικότητες (κυρίως μυελοτοξικότητα,
βλεννογονίτιδα, διάρροιες, κόπωση) grade III και IV
σε ποσοστό 23%52.
Σε πρόσφατη καλά σχεδιασμένη μελέτη επί 45 ασθενών53, ο συνδυασμός streptozotocin και doxorubicin
προκάλεσε Σ.Α. στο 36% με 16 Μ.Υ., Δ.Δ.Α. 19.7 μήνες
και ποσοστά 2ετούς και 3ετούς επιβιώσεως 50.2% και
24.4% αντιστοίχως. Η προηγούμενη χημειοθεραπεία
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Πίνακας 1. Μελέτες θεραπείας με χημειοεμβολισμό της ηπατικής αρτηρίας15,19
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ ΟΓΚΩΝ

Σ.Α. (%)

Δ. Δ. Σ. Α. (μήνες)

Therasse E, et al, 1993

23 καρκινοειδείς όγκοι

35

Δεν αναφέρεται

Ruszniewski P, et al, 1993

18 καρκινοειδείς όγκοι 5 νησιδιώματα

33

21

Mavligit GM, et al, 1993

5 νησιδιώματα

80

18.5

Clouse ME, et al, 1994

20 καρκινοειδείς όγκοι νησιδιώματα

78

6-8.5

Diaco DS, et al, 1995

10 καρκινοειδείς όγκοι

60

42.5

Ruszniewski P, et al, 2000

8 καρκινοειδείς όγκοι 7 νησιδιώματα

53

10.5

Gupta S, et al, 2003

81 καρκινοειδείς όγκοι

67

17

Roche A, et al, 2003

10 καρκινοειδείς όγκο 4 άλλοι

86

Δεν αναφέρεται

Gupta S, et al, 2005

69 καρκινοειδείς όγκοι
54 νησιδιώματα

67
35

23*
16*

Marrache F, et al, 2007

48 καρκινοειδείς όγκοι 19 παγκρεατικοί

37

27

* = Διάστημα Ελεύθερο Νόσου.
Συντμήσεις: Δ. Δ. Σ. Α..: Διάμεσο Διάστημα Συνολικής Ανταποκρίσεως, Σ.Α.: Συνολική Ανταπόκριση

Πίνακας 2. Μελέτες φάσεως ΙΙ χημειοθεραπείας σε μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους33
ΠΑΡΑΓΩΝ

ΔΙΑΜΕΣΗ Σ.Ε. (μήνες)

Reference

16

20

Bukowski R; et al, 1994

8

11.9

17

12

Δεν δίδεται

Kelsen D; et al, 1987

Paclitaxel**

24

8

18

Ansell S; et al, 2001

Docetaxel

21

0

24

Kulke M; et al, 2004

Gemcitabine

18

0

11.5

Kulke M; et al, 2004

Streptozotocin +
fluorouracil + doxorubicin +
Cyclophosphamide

56

30
10.8

Bukowski R; et al, 1987

Streptozotocin + fluorouracil +
Cyclophosphamide

9

22

15

7

n*

Dacarbazine

56

Dacarbazine (2ης γραμμής)

61

Etoposide

Temozolomide + thalidomide

Σ.Α. (%)

Δεν δίδεται

Sun W; et al, 2005

Kulke M; et al, 2006

* Τα ποσοστά Σ.Α. περιλαμβάνουν την ακτινολογική ανταπόκριση και την μείωση του ΗΙΑΑ ούρων.
** Οι ασθενείς έλαβαν granulocyte-colony-stimulating factor, στα πλαίσια δευτερογενούς προφυλάξεως.
Περιλαμβάνει ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους (n=14), νησιδιώματα του παγκρέατος (n=9) και αναπλαστικούς νευροενδοκρινικούς όγκους (n=1).
Περιλαμβάνει ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους (n=9), νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος (n=7) και φαιοχρωμοκυττώματα (n=2).
Συντμήσεις: Διάμεση Σ.Ε.: Διάμεση Συνολική Επιβίωση, Σ.Α.: Συνολική Ανταπόκριση

και οι ηπατικές μεταστάσεις συνοδεύονταν από κακή
ανταπόκριση (p=0.033, p=0.016, αντιστοίχως) και
επιβαρυμένη Σ.Ε. (p=0.008, p=0.045, αντιστοίχως).
Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η προηγούμενη
χημειοθεραπεία φαινόταν να συνιστά τον μόνο δυσμενή
προβλεπτικό παράγοντα για επιβίωση (p=0.013). Οι
κύριες τοξικότητες των ασθενών της μελέτης προέρχονταν από το Γ.Ε.Σ. (grade ≥3, στο 13%) και το
αιμοποιητικό (ουδετεροπενία grade ≥3, στο 24%).

Αποτελέσματα από επιλεγμένες μελέτες φάσεως
ΙΙ και ΙΙΙ συνδυασμένης χημειοθεραπείας σε καλά διαφοροποιημένους ενδοκρινικούς όγκους παγκρέατος
και δωδεκαδακτύλου δίνονται στον Πίνακα 315,33,51,53. Το
σύνολο των αποτελεσμάτων ενισχύει την άποψη ότι
ο συνδυασμός χημειοθεραπευτικών είναι δραστικός,
μολονότι σε όχι ανάλογο βαθμό των αποτελεσμάτων
της πρώτης σχετικής μελέτης των Moertel και συν49.
Η αναμενόμενη καρδιοτοξικότητα εκ της doxorubi-
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Πίνακας 3. Επιλεγμένες μελέτες συνδυασμένης χημειοθεραπείας σε καλά διαφοροποιημένους ενδοκρινικούς όγκους
παγκρέατος και δωδεκαδακτύλου15,33,51,53
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΦΑΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΧΗΜΑ

n

Σ.Α.
(%)

Δ.Α. (μήνες)

Δ.Ε. (μήνες)

Moertel CG, et al, 1980

ΙΙΙ

STZ
STZ+5-FU

42
42

36
63

17
17

17
26

Moertel CG, et al, 1992

ΙΙΙ

DOX+STZ+5-FU
STZ

36
33

69
45

18
14

26
18

Eriksson B, et al, 1990

ΙΙ

DOX+STZ

25

36

22

Δεν δίδεται

Bukowski RM, et al,
1992

ΙΙ

CLZ+5-FU

44

36

11

25

Rivera E, et al, 1998

ΙΙ

DOX+STZ+5-FU

12

55

15

21

Cheng P, Saltz L, 1999

ΙΙ

DOX+STZ

16

6

18

Δεν δίδεται

McCollum AD, et al,
2004

ΙΙ

DOX+STZ

16

6

3.9

20.2

Bajetta E, et al, 1998

ΙΙ

5-FU+EPI+DTIC

15

27

10 (5+ έως
24+)

Δεν δίδεται

Delaunoit T, et al, 2004

ΙΙ

DOX+STZ

45

36

19.7

Δεν δίδεται

Engstrom P, et al, 1984

ΙΙΙ

DOX
STZ+5-FU

81
80

21
22

11.1
14.9

12
16

Sun W; et al 2005

ΙΙΙ

DOX+5-FU
STZ+5-FU

88
88

15.9
16

4.5
5.3

15.7
24.3 (p=0.027)

Συντμήσεις. CLZ: chlorozotocin, DOX: doxorubicin, DTIC: dacarbazine, STZ: stretpozotocin, Δ.Α.:
Διάρκεια Ανταπόκρισης, Δ.Ε.: Διάμεση Επιβίωση, Σ.Α.: Συνολική Ανταπόκριση

Πίνακας 4. Συνδυα σμένη χημει οθεραπεία σε φτωχά διαφοροποιημένους GEP όγκους
ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΗΜΑ

n

Σ.Α.(%)

Δ.Δ.Σ.Α.

Δ.Σ.Ε.

Moertel CG, et al 1991

VP16+CDDP

18

67

8

19

Seitz J, et al 1995

VP16+CDDP

11

54

-

*

Mitry E, et al 1999

VP16+CDDP

41

42

9

15

* = Το 65% των ασθενών ζούνε ≥12 μήνες.
Συντμήσεις. CDDP: Σισπλατίνη, GEP: Γαστρο-εντερο-παγκρεατικοί, VP16: Ετοποσίδη, Δ.Δ.Σ.Α.: Διάμεσο Διάστημα Συνολικών Ανταποκρίσεων, Δ.Σ.Ε.: Διάμεση Συνολική Επιβίωση, Σ.Α.: Συνολική Ανταπόκριση

cin (κυρίως καρδιομυοπάθεια επί συνολικής δόσεως
>550mg/m2) επηρεάζεται από την συγχορήγηση
της 5-FU και δεδομένης της συνήθους ανάγκης
μακρών θεραπειών σε ασθενείς με GEP/NETs όγκους
είναι σκόπιμο στον σχεδιασμό των θεραπειών να
χρησιμοποιούνται παράγοντες με μικρότερη τοξική
επίπτωση στην καρδιά, όπως είναι η epiadriamycin και η liposomal adriamycin1,54-56. Η εκτίμηση της
λειτουργικότητας της καρδιάς πριν από κάθε χημειοθεραπευτικό σχήμα είναι απαραίτητη, ενώ προσεκτικός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας με μέτρηση
του λευκώματος των ούρων 24ώρου του ασθενούς,
πριν από κάθε χορήγηση streptozotocin μπορεί να
προλάβει μόνιμη νεφρική βλάβη. Η ναυτία και οι
εμετοί εκ της θεραπείας συνήθως δεν αποτελούν
ιδιαίτερο πρόβλημα και ανταποκρίνονται πολύ εύκολα

σε συνδυασμένη χορήγηση αναστολέων των 5-ΗΤ3
υποδοχέων και κορτικοστεροειδών15.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ
TEMOZOLOMIDE
Η Temozolomide είναι κυτταροτοξικός αλκυλιούντας
παράγοντας, ο οποίος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει
αποδεδειγμένα δραστική ικανότητα, χορηγείται από
του στόματος και έχει λιγότερες τοξικές παρενέργειες
σε σχέση με την dacarbazine28. Η αντινεοπλασματική
δραστικότητα συνδυασμών του φαρμάκου εκτιμήθηκε
σε μελέτη φάσεως ΙΙ με 29 ασθενείς με μεταστατικούς
NETs (15 καρκινοειδή, 11 παγκρεατικούς ενδοκρινικούς
όγκους, 3 φαιοχρωμοκυττώματα / παραγαγγλιώματα),
οι οποίοι έλαβαν temozolomide 150 mg/m2 από του
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στόματος για επτά κάθε 14 ημέρες σε συνδυασμό
με thalidomide σε δόση 50-400 mg ημερησίως, συνεχώς, χωρίς διακοπή57. Η συνολική αντικειμενική
ακτινολογικά ανταπόκριση ήταν 25% γενικά και 45%
ειδικότερα για τους παγκρεατικούς NETs, ποσοστό
παρόμοιο προηγουμένων μελετών με χημειοθεραπεία βασισμένη στον συνδυασμό dacarbazine και
streptozotocin26,35,41. Η Δ.Ε. δεν είχε ολοκληρωθεί
κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων
της μελέτης, αλλά σε διάμεση παρακολούθηση 26
μηνών μόνον 4 ασθενείς είχαν εμφανίσει Π.Ν. Η
νευροπάθεια συνιστά γνωστή τοξικότητα εκ της thalidomide και συνέβη στο 38% των ασθενών οι οποίοι
έλαβαν το φάρμακο, ενώ λεμφοπενία grade III και IV
παρατηρήθηκε στο 69% των περιπτώσεων. Τρεις
από τους ασθενείς της μελέτης οι οποίοι έλαβαν
thalidomide για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6
μηνών και ανέπτυξαν ευκαιριακές λοιμώξεις, έγιναν
αφορμή συστάσεως χορηγήσεως προφυλακτικής
αγωγής με trimethoprim-sulfamethoxazole σε άτομα
λαμβάνοντα επί μακρόν το φάρμακο58.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνέργεια capecitabine
και temozolomide στην επαγωγή αποπτώσεως σε
κυτταρικές σειρές νευροενδοκρινικών όγκων59 και
ήδη στο Columbia University, USA δοκιμάζεται σε
μελέτη φάσεως ΙΙ ο παραπάνω συνδυασμός σε καλά
διαφοροποιημένα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα.
Η δραστικότητα μονοθεραπείας με temozolomide
δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Σε προηγούμενα αναφερθείσα μελέτη φάσεως II μόνον το 12% ασθενών
με όγκους των νησιδίων του παγκρέατος εμφάνισαν
Μ.Υ., ενώ στάσιμη νόσος (Σ.Ν.) για ≥ 4 εβδομάδες
τεκμηριώθηκε σε 8 (67%) ασθενείς46.
Όπως ήδη παρατηρήθηκε και ανακοινώθηκε σε
ασθενείς με γλοιοβλάστωμα, φαίνεται ότι υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ εκφράσεως της methylguanine DNA
methyltransferase (MGMT) και ανταποκρίσεως στην
temozolomide, η οποία μπορεί να εξηγεί την έλλειψη
θεραπευτικού οφέλους σε ορισμένους NETs και καρκινοειδείς όγκους. Το MGMT είναι ένζυμο υπεύθυνο
για την επιδιόρθωση του DNA, όταν αυτό βλάπτεται
από χημειοθεραπεία βασισμένη σε αλκυλιούντες
παράγοντες. Σε ενδιαφέρουσα μελέτη, 76 ασθενείς
με καλά διαφοροποιημένους NETs αντιμετωπίσθηκαν
με θεραπείες βασισμένες στην temozolomide. Σε
προκαταρκτικά αποτελέσματα, κανείς από τους 16
όγκους (από τους οποίους οι 13 ήταν καρκινοειδή) με
MGMT έκφραση δεν ανταποκρίθηκε στην θεραπεία
και το διάμεσο Δ.Ε.Π.Ν. ήταν 9.25 μήνες. Αντιθέτως,
τέσσερεις από τους πέντε όγκους (όλοι παγκρεατικά
ενδοκρινικά νεοπλάσματα) δίχως MGMT έκφραση
εμφάνισαν ακτινολογική ανταπόκριση με διάμεσο
Δ.Ε.Π.Ν. 19 μήνες60. Μολονότι τα παραπάνω αποτε-

λέσματα συνηγορούν ισχυρά, ο προσδιορισμός της
εκφράσεως του MGMT δεν γίνεται ακόμα στα πλαίσια
εξετάσεων ρουτίνας, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή
ασθενών για θεραπεία με temozolomide.
Γαστρο-εντερο-παγκρεατικοί νευροενδοκρινικοί
όγκοι φτωχά διαφοροποιημένοι
Από τα ήδη εκτεθέντα είναι σαφές ότι πρώτης
γραμμής χημειοθεραπεία για καλά διαφοροποιημένους
γαστροεντεροπαγκρεατικούς νευροενδοκρινικούς
όγκους επιφυλάσσεται κυρίως για ασθενείς με προϊούσα, πολυεστιακή νόσο, μη επιδεχόμενη χειρουργικής
θεραπείας. Αντιθέτως, ασθενείς με φτωχά διαφοροποιημένους NETs χαρακτηριζόμενοι από υψηλό δείκτη
κυτταρικού πολλαπλασιασμού είναι εξαιρετικά σπάνιοι,
αλλά έχουν απόλυτη ένδειξη επιθετικής κυτταροτοξικής
χημειοθεραπείας, στην οποία είναι πολύ πιθανόν να
ανταποκριθούν κατά το πρότυπο της θεραπείας των
μικροκυτταρικών καρκινωμάτων του πνεύμονα.. Τα
ακριβή ιστολογικά χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη
σημασία στην επιλογή της χημειοθεραπείας και για τον
λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά τα
κριτήρια της WHO61. Εντούτοις, η ακριβής ιστολογική
ταυτοποίηση δεν είναι πάντοτε εύκολη και διαφοροποιήσεις μεταξύ παθολογοανατόμων στην εκτίμηση
ενός νευροενδοκρινικού όγκου δεν είναι σπάνιες. Για
τον λόγο αυτό και σε περιπτώσεις αμφιβολιών είναι
απαραίτητη η ιστολογική εκτίμηση από απολύτως
ειδικούς προς τούτο παθολογοανατόμους. Ο προσδιορισμός του δείκτου Ki-67 είναι απαραίτητος σχεδόν
σε όλες τις περιπτώσεις. Επί δείκτου σχετικώς υψηλού
(>15%), οι όγκοι πρέπει να θεωρούνται ως φτωχά
διαφοροποιημένοι και οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται
αναλόγως. Όγκοι με δείκτη Ki-67 μεταξύ 2%-15%
εντάσσονται στην κατηγορία των οριακής κακοήθειας
νεοπλασμάτων και οι αντίστοιχοι ασθενείς πρέπει να
αντιμετωπίζονται θεραπευτικά εντός κλινικών πρωτοκόλλων. Ορισμένοι συγγραφείς εκτιμούν ότι ανάγκη
επιθετικής χημειοθεραπείας εξ αρχής έχουν και οι
ασθενείς με καλά διαφοροποιημένους GET/NETs με
μεγάλο όγκο νόσου. Άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν
την σημασία της πρωτοπαθούς εντοπίσεως του όγκου
στον χρόνο εφαρμογής κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας: Ασθενείς με ενδοκρινικούς όγκους (ανεξαρτήτως
εάν είναι λειτουργικοί ή όχι) από το δωδεκαδάκτυλο και
το πάγκρεας, εκτός ίσως των ινσουλινωμάτων πρέπει
να λαμβάνουν εξ αρχής επιθετική χημειοθεραπεία,
σε αντίθεση με όσους έχουν όγκους προερχόμενους
από το μέσο έντερο15.
Χημειοθεραπεία φτωχά διαφοροποιημένων γαστροεντερο-παγκρεατικών νευροενδοκρινικών όγκων
Η κατά τεκμήριο επιλέξιμη χημειοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικούς πτωχά διαφοροποιημένους γα-
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στροεντεροπαγκρεατικούς νευροενδοκρινικούς όγκους
συνίσταται στον συνδυασμό etoposide και cisplatin.
Μολονότι τα ποσοστά Σ.Α. είναι συνήθως ικανοποιητικά
(42%-65%), η διάρκεια της ανταποκρίσεως σπανίως
υπερβαίνει τους 10 μήνες και η Δ.Ε. δεν ξεπερνά τους
20 μήνες στις διάφορες μελέτες. Τα αποτελέσματα
σημαντικών μελετών δίδονται στον Πίνακα 462-64.
Σε πρώτη, μικτή από άποψη συνθέσεως του πληθυσμού των ασθενών, μελέτη ο συνδυασμός cisplatin
45mg/m2, ημέρες 2,3 και etoposide 130mg/m2, ημέρες
1-3, προκάλεσε ποσοστό Σ.Α. 67% σε 18 ασθενείς με
αναπλαστικούς NETs (ποσοστό ανάλογο θεραπειών
σε φτωχά διαφοροποιημένους όγκους), αλλά είχε μικρή
αποτελεσματικότητα (Σ.Α. 7%) στους 27 ασθενείς με
καλά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα. H Δ.Δ.Α. της
ομάδας των 18 ασθενών με πτωχά διαφοροποιημένους
NETs ήταν 8 μήνες, με εύρος έως 21 μήνες62.
Σε άλλη μελέτη εντάχθηκαν 36 ασθενείς (οι 30
προθεραπευμένοι) με μεταστατικά κακοήθη νευροενδοκρινικά καρκινώματα, διάμεσης ηλικίας 47.5 ετών
και διάμεσης χρονικής αποστάσεως από την διάγνωση
12 μήνες. Από τους ασθενείς αυτούς οι 18 (ομάδα Α)
είχαν όγκους προελεύσεως το άπω αρχέγονο έντερο
και από αυτούς οι 5 άτυπα νεοπλάσματα. Άλλοι 15
ασθενείς (ομάδα Β) είχαν κακοήθεις ενδοκρινικούς
παγκρεατικούς όγκους, από τους οποίους οι 4 ήταν
φτωχά διαφοροποιημένα ενδοκρινικά καρκινώματα,
ενώ οι υπόλοιποι 3 είχαν όγκους προελεύσεως το
αρχέγονο μέσο έντερο. Η αναλογία των ασθενών της
μελέτης αφήνει ανοικτή την υπόθεση ότι το ποσοστό
των ασθενών με χαμηλής κακοήθειας καρκινοειδείς
ή παγκρεατικούς ενδοκρινείς όγκους είναι μικρό. Η
θεραπεία του συνόλου των ασθενών συνίστατο σε ανά
4 εβδομάδες χορήγηση cisplatin 45mg/m2 τις ημέρες
2 και 3 σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση και etoposide
100 mg/m2 ημερησίως για 3 ημέρες και προκάλεσε
συνολική ακτινολογική ανταπόκριση 36% και Δ.Ε. 19
μήνες. Δέκα από τους ασθενείς της ομάδας Α (56%) και
7 της ομάδας Β (47%) εμφάνισαν ακτινολογική ή/και
βιοχημική ανταπόκριση διάμεσης διάρκειας 9 μηνών,

στην χημειοθεραπεία δεν υπήρχαν διαφορές στην
ανταπόκριση των ασθενών με καλά διαφοροποιημένους
όγκους ή φτωχά διαφοροποιημένους ενδοκρινικούς
παγκρεατικούς όγκους. Οι 19/36 (53%) ασθενείς εμφάνισαν Grade 1-2 κατά WHO νεφροτοξικότητα και 23
(64%) ουδετεροπενία Grade 3-4 κατά WHO65.
Άλλες ενδείξεις χημειοθεραπείας σε γαστρο-εντερο-παγκρεατικούς όγκους
Με βάση τις σημερινές γνώσεις και δεδομένα:

1.	Δεν υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες να ενισχύουν
την θέση της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας
σε GEP όγκους μετά «ριζική» εγχείρηση.
2.	Εντούτοις, είναι σε εξέλιξη (μη δημοσιευμένα ακόμα) θεραπευτικά πρωτόκολλα με τυχαία κατανομή
ασθενών, τα οποία σχεδιάσθηκαν να αξιολογήσουν
την χορήγηση 4 σχημάτων χημειοθεραπείας στα
πλαίσια συμπληρωματικής αγωγής.
3.	Ειδικότερα, χορήγηση συμπληρωματικής χημειοθεραπείας μετά μεταμόσχευση ήπατος σε GEP
όγκους με μόνη απεικονιστική μεταστατική εστία το
ήπαρ, φαίνεται ότι έχει θέση, μολονότι υπάρχουν
και αντίθετες απόψεις15,66.
4.	Ο ρόλος της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας έχει
εκτιμηθεί ανεκδοτικά σε ελάχιστες περιπτώσεις,
έως τώρα15.
5. Θεραπεία με imatinib σε 21 ασθενείς με GEP
όγκους σε μελέτη φάσεως ΙΙ, αποδείχθηκε ελάχιστα
δραστική67. Το γεγονός αυτό, όμως, μπορεί να
εξηγηθεί δεδομένης της πολύ ασθενούς χρώσεως
των ιστολογικών δειγμάτων των συγκεκριμένων
όγκων για PDGF-R και c-kit. Η χρώση για PDGFR και c-kit στην συγκεκριμένη μελέτη αφορούσε
μόνον στο 9% των περιπτώσεων68.
6.	Συνδυασμοί χημειοθεραπείας με μικρομοριακές
ουσίες (anti-VEGF, anti-EGFR, SU 11248, imatinib)
έχουν αρχίσει πολύ πρόσφατα, να δοκιμάζονται,
και δεν υπάρχουν ακόμα δημοσιευμένα, ούτε
προκαταρκτικά αποτελέσματα15, με συνέπεια,
λεπτομερέστερες αναφορές, να εκφεύγουν του
σκοπού του παρόντος κειμένου.

ΑBSTRACT
M.M. VASLAMATZIS. The role of chemotherapy in gastro-entero-pancreatic endocrine
tumours.
The principles of management in patients with gastroenteropancreatic endocrine tumours depend
on a number of factors and require a multidisciplinary approach. Approximately two-thirds of malignant gastroenteropancreatic endocrine tumours are metastatic at discovery, so chemotherapy
with or without other strategies (eg local ablation or chemoembolization) is frequently indicated in
patients with symptomatic, bulky or progressive disease. Transcatheter arterial chemoembolization
is an excellent method of treating non-resectable metastases from endocrine tumours of digestive
and pancreatic origin, and gives acceptable results in terms of control of symptoms and tumour
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response. The method can also be combined with systemic treatments in selected patients with
hepatic metastases and other extrahepatic metastatic sites. For disseminated well differentiated
pancreatic or duodenal endocrine tumours the use systemic chemotherapy mainly with adriamycin
and yielding objective responses in 40%-60% of patients. Prolonged treatment is limited due to the
potential cardiotoxicity of adriamycin, and standard second-line regimens are not of proven efficacy.
Thus other treatment modalities (eg chemoembolization) are usually required in addition. Published
series evaluating chemotherapy for midgut endocrine tumours are outdated and disappointing. The
objective response rates combined drugs, including either 5-FU or/and doxorubicin or/and temozolomide rarely exceed 20% and, whether possible, chemoembolization for hepatic metastases should
be preferred. Poorly differentiated gastroenteropancreatic tumours respond well to the combination
of cisplatin and etoposide. However despite these tumours being chemosensitive, disease control is
limited or for a short period of time. Forum of Clinical Oncology 7 (1):75-87, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Νεότεροι παράγοντες μοριακών στόχων
στη θεραπευτική των νευροενδοκρινικών όγκων
Α. Μπούτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι αποτελούν ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων με κοινή προέλευση, αλλά
ποικίλη βιολογική συμπεριφορά. Οι θεραπευτικοί χειρισμοί στην προχωρημένη νόσο είναι περιορισμένοι και αφορούν επεμβατικές, όπως η χειρουργική και ο χημειοεμβολισμός, ή φαρμακευτικές
μεθόδους, όπως η χρήση των αναλόγων σωματοστατίνης, η ιντερφερόνη και η κυτταροτοξική
χημειοθεραπεία. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις συνεισφέρουν στην ανακούφιση της συμπτωματικής
μεταστατικής νόσου, ωστόσο οι περιπτώσεις αντικειμενικών ανταποκρίσεων είναι ασυνήθεις. Για το
λόγο αυτό, το ενδιαφέρον έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια στην αναζήτηση μοριακών θεραπευτικών στόχων με τη βοήθεια των νέων φαρμάκων, τα οποία εισήχθησαν στη θεραπευτική φαρέτρα
του κλινικού ογκολόγου. Πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα παρατηρούνται με τους αναστολείς της
αγγειογένεσης. Απαιτούνται περαιτέρω καλά σχεδιασμένες μελέτες για την αποσαφήνιση του ρόλου
των νέων παραγόντων μοριακών στόχων στη θεραπευτική των νευροενδοκρινικών όγκων. Βήμα
xxxxxx
Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (1):88-92.
xxxxxxxxx
Εισαγωγή
Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι αποτελούν ετερογενή
ομάδα νεοπλασμάτων με κοινή βιολογική προέλευση
από τα κύτταρα του διάχυτου νευροενδοκρινικού
συστήματος. Αν και στον ευρύ ορισμό της ομάδας
ανήκουν και τα νευροενδοκρινικά καρκινώματα του
πνεύμονα (μικρο- και μεγαλοκυτταρικά), συνηθίζεται
αυτά να μελετώνται ξεχωριστά, λόγω της κοινής θεραπευτικής τους αντιμετώπισης με τον καρκίνο του
πνεύμονα. Οι γαστρο-εντερο-παγκρεατικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι (GEP NETs) αποτελούν σπάνια
κατηγορία νεοπλασμάτων με ιδιαίτερα βιολογικά
και κλινικά χαρακτηριστικά και περιλαμβάνουν τους
καρκινοειδείς όγκους, οι οποίοι αποτελούν και το μεγαΒ’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης «ΠΑΝΑΓΙΑ», Αλληλογραφία: Αναστάσιος Λ. Μπούτης, Παθολόγος Ογκολόγος,
Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης «ΠΑΝΑΓΙΑ», Νικ. Πλαστήρα 22, Καλαμαριά 55132, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310-479634, FAX 2310-256909, E-mail: tboutis@
otenet.gr

λύτερο ποσοστό τους, καθώς και τα νεοπλάσματα της
ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (νησιδιώματα).
Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι του πεπτικού έχουν την
ιδιότητα να εκκρίνουν πεπτίδια και αμίνες με βιολογική
δραστικότητα, με αποτέλεσμα να προκαλούν αντίστοιχα
κλινικά σύνδρομα.
Η αντιμετώπιση της τοπικοπεριοχικά εντοπισμένης
νόσου είναι αποκλειστικά χειρουργική. Προς στιγμήν,
δεν υπάρχουν δεδομένα για την εφαρμογή συμπληρωματικής θεραπείας. Στη μεταστατική νόσο οι θεραπευτικοί χειρισμοί είναι περιορισμένοι και στοχεύουν στην
ανακούφιση της συμπτωματολογίας. Παραδοσιακά,
έχουν χρησιμοποιηθεί και εξακολουθούν να κατέχουν
σημαντική θέση επεμβατικές και μη επεμβατικές μέθοδοι. Για την αντιμετώπιση των ηπατικών μεταστάσεων
έχουν χρησιμοποιηθεί ο χημειοεμβολισμός, η τοπική
καταστροφή με διάφορες μεθόδους (radioablation), η
μεταστασεκτομή, ακόμα και η μεταμόσχευση ήπατος.
Κλασικά, για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
της ορμονικής υπερέκκρισης χρησιμοποιούνται τα
ανάλογα σωματοστατίνης, ενώ σε ταχέως αναπτυσ-
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σόμενους όγκους, καθώς και σε περίπτωση αποτυχίας
των υπολοίπων χειρισμών εφαρμόζεται συστηματική
χημειοθεραπεία. Στις περιπτώσεις φαρμακευτικής
θεραπείας τα ποσοστά αντικειμενικών ανταποκρίσεων
είναι απογοητευτικά, με αποτέλεσμα να αναζητούνται
νέες θεραπευτικές λύσεις.
Η προσπάθεια αναζήτησης νέων θεραπευτικών
στόχων στους νευροενδοκρινικούς όγκους ξεκίνησε
από τη μελέτη των οδών μεταγωγής σήματος οι οποίες
συμμετέχουν στην παθογένεια και την ανάπτυξη των
όγκων αυτών.
1. Αναστολείς αγγειογένεσης
Οι χαμηλής κακοήθειας νευροενδοκρινικοί όγκοι
είναι αγγειοβριθείς όγκοι. Αυξημένη έκφραση του VEGF
έχει παρατηρηθεί σε καρκινοειδή του γαστρεντερικού
και του αναπνευστικού συστήματος1,2. Σε πειραματικά
μοντέλα καρκινοειδούς η αναστολή του VEGF οδήγησε
σε καθυστέρηση της ανάπτυξης του όγκου3,4.
α. Bevacizumab
Το Βevacizumab αποτελεί μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του VEGF. Βρίσκεται ήδη σε ευρεία κλινική εφαρμογή στο μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο
και πρόσφατα στον καρκίνο μαστού και πνεύμονα.
Σε μία μελέτη φάσης ΙΙ χορήγησης Βevacizumab
15mg/kg ανά 21 ημέρες σε συνδυασμό με οκτρεοτίδη έναντι πεγκυλιωμένης Ιντερφερόνης (IFN)
α-2b και οκτρεοτίδης5 παρατηρήθηκε υπεροχή του
σκέλους του Βevacizumab ως προς το διάστημα έως
την επιδείνωση της νόσου (TTP) και απεικονιστικά
καταγράφηκε ελάττωση της αιματικής διάχυσης του
όγκου σε λειτουργική αξονική τομογραφία. Σε άλλη
προοπτική μελέτη φάσης ΙΙ χορηγήθηκε συνδυασμός
Βevacizumab με Τεμοζολομίδη σε 36 ασθενείς με
καρκινοειδή ή παγκρεατικούς νευροενδοκρινικούς
όγκους6. Παρατηρήθηκαν 4 (14%) μερικές υφέσεις
και 23 (79%) σταθεροποιήσεις της νόσου. Ο συνδυασμός υπήρξε σχετικά ασφαλής, ενώ όλοι οι ασθενείς
έλαβαν χημειοπροφύλαξη με τριμεθοπρίμη/ σουλφομεθοξαζόλη και ακυκλοβίρη λόγω υψηλών ποσοστών
λεμφοπενίας. Με βάση τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα βρίσκεται σε εξέλιξη πολυκεντρική μελέτη
φάσης ΙΙΙ (S0518) της Southwest Oncology Group με
χορήγηση Βevacizumab έναντι IFN α-2b σε πτωχής
πρόγνωσης μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους7,
καθώς και άλλες μελέτες συνδυασμού του φαρμάκου
με κλασικά χημειοθεραπευτικά ή νέους παράγοντες.
Η τοξικότητα του φαρμάκου στους ασθενείς με NETs
δε διαφέρει από τα δεδομένα προηγούμενων μελετών
σε άλλους όγκους και αφορά αύξηση της αρτηριακής

πίεσης και των θρομβοεμβολικών αρτηριακών και
αιμορραγικών επεισοδίων.
β. Sunitinib
Με το ίδιο σκεπτικό δοκιμάστηκαν και μικρομοριακοί αναστολείς τυροσινικών κινασών. To Sunitinib
αποτελεί ισχυρό εκλεκτικό μικρομοριακό αναστολέα
τυροσινικών κινασών των VEGF-1, VEGF-2, VEGF-3,
PDGFR, FLT-3, c-kit, και RET. Χορηγείται ήδη στην
πρώτη γραμμή θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου
του νεφρού με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ έχει
ενθαρρυντικές ανταποκρίσεις και σε άλλους συμπαγείς
όγκους. Σε μελέτη φάσης ΙΙ χορηγήθηκε Sunitinib
σε 93 ασθενείς με νευροενδοκρινικούς όγκους8. Τα
ποσοστά μερικών ανταποκρίσεων και σταθεροποίησης της νόσου ήταν 13,5%-77% και 5,1%-92,3% σε
παγκρεατικούς όγκους και καρκινοειδή αντίστοιχα. Οι
τοξικότητες Grade III-IV της θεραπείας ήταν κυρίως
κόπωση (26%), διάρροια (3%) και αιματολογικές
κυτταροπενίες (22%). Το φάρμακο χορηγήθηκε με το
κλασικό σχήμα των 50mg για 4 εβδομάδες σε κύκλους
των 6 εβδομάδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολυκεντρική
τυχαίας κατανομής διπλή τυφλή μελέτη συνεχούς
χορήγησης Sunitinib έναντι εικονικού φαρμάκου σε
ασθενείς με προχωρημένους γαστρο-εντερο-παγκρεατικούς νευροενδοκρινικούς όγκους.
γ. Sorafenib
To Sorafenib είναι πολυστοχευτικός αναστολέας
κυρίως της Raf και της VEGF-2 κινάσης με ανασταλτική
δράση στην αγγειογένεση και την κυτταρική ανάπτυξη.
Η χρήση του έχει εγκριθεί διεθνώς στο μεταστατικό
καρκίνο του νεφρού και πρόσφατα και στον προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Οι Hobday και
συν9 πραγματοποίησαν μελέτη φάσης ΙΙ χορήγησης
του Sorafenib στη δόση των 400mg ημερησίως σε
93 ασθενείς με μεταστατικούς νευροενδοκρινικούς
όγκους. Σε σύνολο 22 ασθενών το ποσοστό μερικών
ανταποκρίσεων ήταν 10% και η επιβίωση ελεύθερη
επιδείνωσης ξεπέρασε τους 6 μήνες. Τα ποσοστά
Grade 3 τοξικότητας ανήλθαν στo 43% (εξάνθημα,
κόπωση, διάρροια). Διεθνής πολυκεντρική μελέτη
φάσης ΙΙΙ με το Sorafenib βρίσκεται σε εξέλιξη και
αναμένονται τα αποτελέσματα.
δ. Άλλοι μικρομοριακοί αναστολείς
Μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών έγιναν επίσης
με το Vatalanib (PTK787) και το Imatinib. Το Vatalanib
αποτελεί πολυ-VEGF αναστολέα, με δράση και στις
PDGFRβ και c-kit κινάσες σε μεγαλύτερες συγκεντρώ-
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σεις. Σε μία μελέτη με 8 μόλις ασθενείς10 καταγράφηκε
25% ποσοστό βιοχημικών ανταποκρίσεων (>50%
πτώση του 5-HIAA) και 75% απεικονιστική και σπινθηρογραφική (με OctreoScan) σταθεροποίηση της
νόσου για 3-6 μήνες. Το Imatinib αποτελεί αναστολέα
της ABL κινάσης, καθώς και των PDGFR και c-kit. Χρησιμοποιείται στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία και τους
στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού, όπου και
οδηγεί σε μακροχρόνιες υφέσεις. Σε 2 μελέτες 15 και 27
ασθενών αντίστοιχα11,12 σημειώθηκε μόλις μία αντικειμενική ανταπόκριση. Παρά τη χορήγηση της κλασικής
δόσης 400-800mg η τοξικότητα ήταν αυξημένη.
ε. Endostatin
Η ενδοστατίνη αποτελεί ένα από τα ενδογενή πεπτίδια με ανασταλτική δράση στη μετανάστευση και
ανάπτυξη των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων.
Αποτελεί προϊόν της πρωτεολυτικής αποδόμησης
του κολλαγόνου XVIII με αντιαγγειογενετική δράση.
Οι Kulke και συν13 πραγματοποίησαν μελέτη φάσης ΙΙ με χορήγηση ανασυνδυασμένης ανθρώπειου
ενδοστατίνης σε 42 ασθενείς με προχωρημένους
νευροενδοκρινικούς όγκους. Σε 80% των ασθενών
παρατηρήθηκε σταθεροποίηση της νόσου, ωστόσο
δεν καταγράφηκε καμία αντικειμενική ανταπόκριση
2. Αναστολείς EGFR
Η επιτυχής εισαγωγή των αναστολέων του EGFR
στη θεραπεία συμπαγών όγκων, όπως ο καρκίνος
του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, της κεφαλής και
τραχήλου, κ.ά., οδήγησε στην αναζήτηση της θέσης
των παραγόντων αυτών στη θεραπευτική των νευροενδοκρινικών όγκων. Τα έως τώρα αποτελέσματα
κρίνονται μάλλον απογοητευτικά.

στην απόπτωση, κυτταρική ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό. Μεταλλάξεις στο μονοπάτι του mTOR
έχουν περιγραφεί σε σχέση με την ανάπτυξη χαμηλής
κακοήθειας νευροενδοκρινικών όγκων και αφορούν
τα γονίδια TSC2, NF-1 και VHL16-18. Η μεταγωγή του
σήματος της οδού PI3K/AKT/mTOR ενεργοποιεί τη
μετάφραση πρωτεϊνών απαραίτητων για τη μετάβαση
του κυτταρικού κύκλου από τη φάση G1 στην S. Τα
παράγωγα της ραπαμυκίνης (Sirolimus) αναστέλλουν
τον mTOR και έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε διάφορους συμπαγείς όγκους.
α. Everolimus
Ο παράγων RAD001 (Εverolimus) είναι εκλεκτικός
mTOR αναστολέας. Χορηγούμενος στις κυτταρικές
σειρές νευροενδοκρινικών όγκων INS-1 και ΒΟΝ
προκάλεσε αναστολή της ανάπτυξης, αναστολή του
κυτταρικού κύκλου και ελάττωση της μεταγωγής σήματος των mTOR και ERK1/219. Σε μελέτη φάσης
ΙΙ συγχορήγησης με οκτρεοτίδη σε δόση 5 ή 10mg
ημερησίως από το στόμα20 φάνηκαν αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μεταξύ 60 ασθενών (30 καρκινοειδή και 30 όγκοι νησιδίων) παρατηρήθηκαν 10
περιπτώσεις μερικής ύφεσης (17%). Σταθεροποίηση
της νόσου εμφάνισαν 45 (75%) ασθενείς, εκ των
οποίων 1 στους 3 ασθενείς είχε >15% ελάττωση του
φορτίου νόσου με κριτήρια RECIST. Η εξάμηνη PFS
ανήλθε στο 86%. Η τοξικότητα ήταν ελεγχόμενη και
αφορούσε κυρίως αφθώδη στοματίτιδα, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, κόπωση, διάρροια, θρομβοπενία και
λευκοπενία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολυκεντρική μελέτη
φάσης ΙΙΙ χορήγησης του φαρμάκου σε μεταστατικούς
νευροενδοκρινικούς όγκους.
β. Temsirolimus

α. Gefitinib
Το Gefitinib αποτελεί μικρομοριακό αναστολέα
του EGFR. Χορηγείται από του στόματος. Σε μελέτη
φάσης ΙΙ χορήγησης του φαρμάκου σε δόση 250mg
ημερησίως σε 37 ασθενείς (22 καρκινοειδή, 15 νησιδιώματα) αναφέρθηκε εξάμηνη επιβίωση ελεύθερη
επιδείνωσης της νόσου σε ποσοστά 30% και 10%
αντίστοιχα14. Η ίδια ομάδα ερευνητών αναφέρει 3 μερικές υφέσεις σε 96 συνολικά ασθενείς15. Τα ποσοστά
Grade III-IV τοξικότητας ήταν κόπωση 6%, διάρροια
5% και εξάνθημα 3%.
3. Αναστολείς mTOR
Ο mTOR (mammalian Target Of Rapamycin) αποτελεί κινάση σερίνης-θρεονίνης, η οποία συμμετέχει

Ένας άλλος mTOR αναστολέας, το Temsirolimus
(CCI-779) χορηγήθηκε στα πλαίσια πολυκεντρικής
φάσης ΙΙ μελέτης σε 37 ασθενείς με προχωρημένους
και μεταστατικούς νευροενδοκρινικούς όγκους7. Καταγράφηκαν 3 μερικές υφέσεις και σε 20 ασθενείς
σταθεροποίηση νόσου διάρκειας δύο μηνών και άνω,
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τοξικότητας.
4. Άλλοι παράγοντες μοριακών στόχων
Μικρότερης κλίμακας μελέτες, ως επί το πλείστο
με μη αξιολογήσιμα αποτελέσματα, έχουν γίνει και με
άλλους παράγοντες μοριακών στόχων:
α. Depsipeptide: Αποτελεί αναστολέα της αποκαρβοξυλάσης των ιστονών (HDAC) ο οποίος επάγει την
απόπτωση και αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλα-
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σιασμό μέσω αναστολής των κασπασών. Σε μελέτη
φάσης ΙΙ παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός σοβαρών
καρδιαγγειακών επιπλοκών και δεν ολοκληρώθηκε η
αποτίμηση της αντικειμενικής ανταπόκρισης21.
β. Θαλιδομίδη: Χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος και ερευνάται η δραστικότητά της σε άλλα νεοπλάσματα. Η αντιαγγειογενετική της δράση φαίνεται πως οφείλεται σε παρεμβολή
στο μονοπάτι του VEGF και του bFGF22. Δοκιμάστηκε
μόνη και σε συνδυασμό με άλλα χημειοθεραπευτικά22-24
με σημαντικά προβλήματα τοξικότητας.
Συμπεράσματα
Η ταχεία εισαγωγή των νεότερων παραγόντων
μοριακών στόχων στην καθημερινή ιατρική πράξη
έδωσε το έναυσμα σε πληθώρα μελετών χορήγησης των φαρμάκων αυτών σε προχωρημένους και
μεταστατικούς νευροενδοκρινικούς όγκους. Λόγω
της ιδιαιτερότητας στη βιολογική συμπεριφορά των

νεοπλασμάτων αυτών, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη
μεταφορά των θεωρητικών δεδομένων στην κλινική.
Τα κριτήρια εισαγωγής διαφέρουν σημαντικά και ο
αριθμός των ασθενών είναι εξαιρετικά μικρός. Η
καταγραφή κλινικού οφέλους πρέπει να γίνεται με
προκαθορισμένα κριτήρια ανταπόκρισης, ενώ και τα
εντυπωσιακά ποσοστά σταθεροποίησης της νόσου να
αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα. Πιο ενθαρρυντικά φαίνονται τα αποτελέσματα με τους αναστολείς
της αγγειογένεσης είτε με τη μορφή μονοκλωνικών
αντισωμάτων είτε μικρομοριακών αναστολέων. Οι
πολυκεντρικές μελέτες φάσης ΙΙΙ που βρίσκονται σε
εξέλιξη αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις, ενώ
ήδη δίδεται έμφαση στην παράλληλη καταγραφή
αντιπροσωπευτικών βιοδεικτών προβλεπτικών της
απάντησης στις νέες θεραπείες. Με τον τρόπο αυτό
καθίσταται δυνατή η κατάλληλη επιλογή της θεραπευτικής παρέμβασης με απόλυτη εξατομίκευση για
κάθε ασθενή.

ΑBSTRACT
BOUTIS A. New agents of molecular targeting in the treatment of neuroendocrine
tumors.
The neuroendocrine tumors constitute a heterogeneous group of neoplasms with common origin,
but varied biological behaviour. In patients with advanced disease the therapeutic are limited and
mainly concern chirurgical procedure and chemoembolization, or pharmaceutical methods, as the
use of somatostatin analogues, interferon and chemotherapy. All these approaches contribute in
the palliation of metastatic disease; however cases with objective response are uncommon. For this
reason, in the past few years, the interest has been turned in the search of new agents of molecular
target. More encouraging results are observed with inhibitors of angiogenesis. Well drawn studies
are required in the aim to be clarified the role of new factors of molecular targeting in the therapeutics
of neuroendocrine tumors. Forum of Clinical Oncology 7 (1):88-92, 2008.
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ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ

Εμείς, τα παιδιά του καρκίνου1
“Ονομάζομαι Α. Τ. καρκινοπαθής στο τελευταίο
(κατά την Ιατρική) στάδιο μεταστατικού καρκίνου από
Θεσσαλονίκη, είμαι αναγνώστρια σας και διαβάζοντας την επιστολή διαμαρτυρόμενου πολίτη με την
αργοπορία των γιατρών αναρωτήθηκα για το πόσο
θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν για την κατάντια του
συστήματος Υγείας οι καρκινοπαθείς, οι άνθρωποι που έχουν
συνεχές ραντεβού με τον θάνατο
και που οι Γιατροί και οι Υπουργίσκοι, αργούν καθημερινά στο
ραντεβού-συνέπειας μαζί τους.
Οι καρκινοπαθείς είναι οι ασθενείς που διαμαρτύρονται λιγότερο στις αίθουσες αναμονής
των νοσοκομείων. Η αρρώστια
που τους έχει καταβάλει δεν είναι ιάσιμη. Προσβλέπουν στον
Θεό παρά στους ανθρώπους και
οτιδήποτε προσφερθεί από τους
ανθρώπους και την επιστήμη
είναι δώρο που αποδέχονται με
ευγνωμοσύνη, ευχαριστώντας,
μακριά πια από προσωπικούς
στόχους και φιλοδοξίες, για την
κάθε στιγμή καλής ή υποφερτής
ποιότητας ζωής πού τους χαρίζεται και για την οποία παλεύουν με νύχια και με δόντια.
Τα παιδιά του καρκίνου έχουν υπομονή με τους νοσηλευτές. Γιατί οι νοσηλευτές είναι σύμμαχοι στον
αγώνα τους. Εργάζονται με μισθούς πείνας, δεν είναι
ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά και παρασκευάζουν χωρίς να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα
χημειο-θεραπευτικά διαλύματα με κίνδυνο της υγείας
τους. Στο τσουνάμι της νοσηλείας εξυπηρετούν διπλάσιο αριθμό αρρώστων από τον προβλεπόμενο
Αυτό είναι ολόκληρο το κείμενο επιστολής αναγνώστριας,
που δημοσιεύτηκε εν περιλήψει στη στήλη «Πρόσωπα &
Προσωπεία» της «Ελευθεροτυπίας» (δημοσιεύεται χωρίς
περικοπές ή αλλαγές)
1

διασπείροντας τους αρρώστους και σε άλλα τμήματα
άλλων κλινικών εφόσον τα κρεβάτια δεν επαρκούν για
όλους. Στην νυχτερινή του βάρδια, ένας νοσηλευτής
έχει την ευθύνη ενός ολόκληρου ορόφου-τμήματος,
γιατί κανένας υπουργίσκος δεν το πήρε ως προσωπική του υπόθεση να κάνει προσλήψεις νοσηλευτών. Όταν λοιπόν κάποια φορά
αστοχήσει το χέρι της νοσηλεύτριας να βρει φλέβα με την πρώτη,
της δίνουν κουράγιο λέγοντας της
–δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι,
ξανατρύπησε τις χημειοκαμένες
φλέβες μου, θα βρείς άλλο σημείο.
Τα παιδιά του καρκίνου έχουν υπομονή με τους γιατρούς Δεν γογγύζουν ούτε όταν περιμένουν τις
ατέλειωτες πέντε, έξι, ή επτά ώρες,
στην «επί της γης κόλαση», στα
«σαλόνια» - αίθουσες αναμονής
του Θεαγένειου, με το βαλιτσάκι
με τα απαραίτητα για την διήμερη
ή τριήμερη νοσηλεία τους για να
τους ανακοινωθεί τελικά, ότι δεν
υπάρχει κρεβάτι διαθέσιμο. Ξέρουν
ότι πρέπει να φύγουν και να ξανάρθουν την επόμενη προετοιμάζοντας
τον εαυτό τους άλλη μια νύχτα για
την επόμενη μέρα που θα επιστρέψουν έχοντας την
ελπίδα να βρουν κρεβάτι διαθέσιμο. Δεν γογγύζουν,
δεν εκφράζουν παράπονα στους γιατρούς τους ούτε
στην αίθουσα αναμονής της βραχείας ογκολογικής
κλινικής του Παπαγεωργίου, όταν, ώρες ατέλειωτες,
περιμένουν υπομονετικά να τους δει ο γιατρός τους
και στην συνέχεια να κάνουν την θεραπεία τους, μετά
από ώρες ταξίδι, ερχόμενοι από κάποια άλλη πόλη
της Βόρειας Ελλάδας. Και εκεί ο γιατρός έχει έρθει
στην ώρα του, αλλά θα πρέπει να είναι βιονικός για
να καταφέρει να αποφασίσει για την ζωή 80-100
ανθρώπων στα λίγα λεπτά που αντιστοιχούν στον
κάθε καρκινοπαθή και να αποφύγει το λάθος. Όταν ο
γιατρός καθημερινά αποφασίζει για 100 ζωές, θα το
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κάνει το λάθος και το λάθος αυτό θα κοστίσει μια ζωή.
Θυμώνουν οι καρκινοπαθείς αλλά δεν τα βάζουν ούτε
με τους νοσηλευτές ούτε τους γιατρούς τους γιατί
ξέρουν καλά ότι δεν φταίνε αυτοί, που δεν υπάρχουν
άλλα τρία Θεαγένεια για να εξυπηρετήσουν τους καρκινοπαθείς όλης της Βόρειας Ελλάδας. Υποπτεύομαι
πως οι νοσηλευτές και κυρίως οι ογκολόγοι πλέον στην
Ελλάδα, όταν ανήκουν στην κάστα εκείνη των υπαλλήλων, που «δεν τα παίρνουν», μάλλον δουλεύουν
για να σώσουν την ψυχή τους. Όπως ο χειρούργοςογκολόγος της γράφουσας, ό ίδιος με καρκίνο, τελείως
καθαρός από δοσοληψίες φακέλων, έδινε την ψυχή
του στην πολύωρη εγχείρηση να σώσει αυτό, που
άλλοι θεωρούσαν χαμένη υπόθεση, σε ένα κράτος που
έχει το θράσος να μιλάει για πολιτισμό ενώ δεν έχει
εξασφαλίσει το αυτονόητο - ένα κρεβάτι στον άρρωστο.
Σε ένα κράτος που δεν σέβεται τον γιατρό και τον νοσηλευτή αλλά πάνω από όλα δεν σέβεται τον άρρωστο.
Οργίζονται στα ασανσέρ του Θεαγένειου οι καρκινοπαθείς και οι συνοδοί τους, στα δύο ασανσέρ του
Θεαγένειου, που χωρούν τόνους πόνου και απόγνωσης και που μέσα τους στοιβάζονται ταυτόχρονα οι
βαριά εγχειρισμένοι στα φορεία, μαζί με συνοδούς,
με τον κίνδυνο να μολυνθούν. Και δυσανασχετούν,
γιατί δεν θέλουν και όμως πρέπει να ανέβουν στο
κολαστήριο αλλά δεν χωρούν και φωνάζουν, γιατί
εκεί ο φταίχτης έχει πρόσωπο και λέγεται κράτος. Το
κράτος που δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια,

ώστε να γίνουν καινούργια αντικαρκινικά νοσοκομεία και που δεν κάνει εδώ και πολλά χρόνια προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Οι καρκινοπαθείς κάποιες στιγμές όμως χάνουν την
υπομονή τους γιατί δεν έχουν ούτε τους γιατρούς
σύμμαχους στην αρρώστια τους. Είναι οι στιγμές που
πρέπει να παλέψουν τελείως μόνοι τους, γιατί στο σύστημα υγείας δεν υπάρχουν μόνο οι φακελοφονιάδες
αλλά και οι αδίστακτοι ερευνητές γιατροί, «φονιάδες της
έρευνας», γιατροί που αδιαφορώντας για την τύχη του
δικού τους ασθενή, ισχυριζόμενοι πως οποιαδήποτε
θεραπεία θα ήταν μάταιη, τον αποκλείουν από οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα, (ενώ άλλοι ογκολόγοι
διαβεβαιώνουν για το αντίθετο), αρνούνται οποιαδήποτε διευκόλυνση, ώστε να αναζητήσει ο ασθενής την
τύχη του στο εξωτερικό. Και όλα αυτά προκειμένου
να τον εντάξουν στην κλινική έρευνα κάποιου νέου
φάρμακου, το οποίο όμως όταν θα έχει έρθει, πιθανότατα, να είναι για τον ασθενή πλέον πολύ αργά.
Και όταν τα παιδιά του καρκίνου χάσουν την υπομονή
τους αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη στους γιατρούς
τους, δεν κάνουν καταγγελίες και μηνύσεις. Χάνουν
την ελπίδα τους, και όταν χάσουν την ελπίδα τους
αποσύρονται από τον αγώνα να κερδίσουν την ζωή
τους και αποσύρονται σιγά - σιγά από την ίδια την
“ζωή”.

Α.Τ.
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Ασθενής 62 ετών με εκταμέν τοπικά προχωρημένο
ουροθηλιακό καρκίνωμα ουροδόχου κύστεως
Άνδρας 62 ετών, καπνιστής, χωρίς συν-νοσηρότητα, εμφανίζει αιματουρία και προσέρχεται σε ουρολόγο,
ο οποίος συστήνει διαγνωστική προσέγγιση με γενική
αίματος, γενική ούρων, πηκτικό έλεγχο, έλεγχο νεφρικής-ηπατικής λειτουργίας, κυστεοσκόπηση, αξονική
τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας και ακτινογραφία θώρακος. Ανευρίσκεται ευμεγέθης όγκος οπισθο-πλαγίου
τοιχώματος ουροδόχου κύστεως δεξιά, ο οποίος μετά
από την TUR-B τυποποιείται ως ουροθηλιακό καρκίνωμα εκ μεταβατικού επιθηλίου μέτριας διαφοροποίησης
που διηθεί τον μυϊκό χιτώνα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις
συστηματικών μεταστάσεων και το σπινθηρογράφημα
οστών είναι φυσιολογικό. Ακολουθεί ριζική κυστεκτομή.
Κατά την ιστολογική εξέταση ο όγκος φαίνεται να διασπά το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης και να διηθεί
μικροσκοπικά το περικυστικό λίπος (Τ3α), τα όρια
εκτομής είναι υγιή >10 mm. Εκ των αφαιρεθέντων 9
πυελικών λεμφαδένων, δύο (Dmax: 2 cm και 4 cm)
εμφανίζουν μεταστάσεις (Ν2).
Ο ασθενής έχει εκταμέν ουροθηλιακό καρκίνο
κύστεως T3aN2M0 Grade 2, ανανήπτει ομαλά και
προσέρχεται στον Ογκολόγο-Παθολόγο για συζήτηση
της χρησιμότητας επικουρικής χημειοθεραπείας.
Contra
O ασθενής έχει υποστεί δυνητικά θεραπευτική
εκτομή τοπικά προχωρημένου καρκινώματος ουροδόχου κύστεως και έχει ιστορικό καπνίσματος. Μολονότι
ο κίνδυνος περιοχικής ή συστηματικής υποτροπής
του καρκίνου σε νόσο με διάσπαση του κυστικού
τοιχώματος (Τ3a, T3b, T4) ή λεμφαδενικές μεταστάσεις (Ν1, Ν2, Ν3) είναι εξαιρετικά υψηλός (50-80%),
δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί μείωση του κινδύνου
αυτού με χορήγηση συστηματικής χημειοθεραπείας.
Τέσσερις μελέτες φάσεως ΙΙΙ τυχαιοποίησαν ασθενείς
με διηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστεως μετά από

τοπική ριζική θεραπεία (κυρίως κυστεκτομή ή ακτινοθεραπεία) σε παρατήρηση ή χορήγηση πλατινούχου
χημειοθεραπείας και απέτυχαν να δείξουν όφελος
ολικής επιβίωσης με την χημειοθεραπεία1-4. Επιπλέον,
2 μελέτες οι οποίες έδειξαν όφελος ολικής επιβίωσης
με την χημειοθεραπεία είχαν σημαντικές μεθοδολογικές αδυναμίες: Στην μελέτη του Skinner et al, μόνο
μικρό ποσοστό από δυνητικά υποψήφιους ασθενείς
εισήχθησαν στην μελέτη και το όφελος επιβίωσης
επιτεύχθηκε μόνο σε υποομάδα αρρώστων που δεν
είχε καθορισθεί a priori5. Η μελέτη των Stockle et al
διεκόπη πρόωρα, αμέσως μόλις όφελος επιβίωσης
διαπιστώθηκε σε ενδιάμεσο ανάλυση σε μικρό αριθμό ασθενών, ενώ χημειοθεραπεία δεν χορηγούνταν
σε αρρώστους υπό παρακολούθηση ούτε κατά την
υποτροπή6! Συστηματική αναθεώρηση των μελετών
επικουρικής χημειοθεραπείας από τους Sylvester et al
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες είχαν
μικρό μέγεθος δείγματος, φτωχή στατιστική ανάλυση
και μεθοδολογικές αδυναμίες και ως εκ τούτου, φτωχά
τεκμηριωμένα αποτελέσματα7. Τέλος, η δυσκολία χορήγησης επικουρικής χημειοθεραπείας σε ασθενείς
που έχουν υποστεί ριζική κυστεκτομή (λοιμώξεις,
βλεννογονίτιδα, διαταραχές ύδατος-ηλεκτρολυτών,
μυελοκαταστολή) δεν πρέπει να λησμονείται.

Εικόνα 1. Τ-σταδιοποίηση καρκίνου ουροδόχου κύστεως
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Pro
Ο εν λόγω ασθενής αποτελεί μία από τις λίγες
περιπτώσεις πλήρως εκταμείσας νόσου σταδίου IV
και η πιθανότητα ελέγχου της νόσου με εγχείρηση
μόνο είναι μικρότερη του 30% στην πενταετία. Η
ύπαρξη λεμφαδενικών μεταστάσεων στην πύελο είναι
δείκτης μικρομεταστατικής διασποράς της νόσου και
συστηματική χημειοθεραπεία ενδείκνυται. Οι περισσότερες μελέτες φάσεως ΙΙΙ οι οποίες τυχαιοποίησαν
αρρώστους μετά από κυστεκτομή σε παρατήρηση ή
επικουρική χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα δεν
είχαν την απαιτούμενη ισχύ (μέγεθος δείγματος) για
να ανιχνεύσουν βελτίωση της επιβίωσης μέτριου αλλά
κλινικά σημαντικού μεγέθους. Παρόλες τις δυσκολίες
δύο μελέτες (Stockle et al, Skinner et al) έδειξαν
όφελος επιβίωσης, μία έδειξε όφελος επιβίωσης στην
υποομάδα ασθενών με Ν+ νόσο (Βono et al) και μία
έδειξε όφελος επιβίωσης ελεύθερης υποτροπής (Freiha
et al). To 2005 η ABC μετα-ανάλυση εξέτασε 491
ασθενείς από 6 τυχαιοποιημένες μελέτες και ανέδειξε
απόλυτο όφελος επιβίωσης 9% στα 3 έτη (Hazard
ratio 0.75) για τους ασθενείς που έλαβαν επικουρική
χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα μετά από ριζική
τοπική θεραπεία έναντι παρακολούθησης8. Το 2006,
μετα-ανάλυση πέντε μελετών και 350 ασθενών οι
οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με ριζική κυστεκτομή έδειξε
στατιστικά και κλινικά σημαντικό όφελος επιβίωσης
για τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν επικουρική χημειοθεραπεία έναντι παρατήρησης9.
Επίκριση
Η πιθανότητα οφέλους από την συστηματική χημειοθεραπεία κατά την χορήγηση της σε ασθενείς που
φέρουν μικρομεταστατικό, άρα χαμηλό φορτίο νόσου
δεν μπορεί να αποκλεισθεί, ιδιαίτερα στον χημειοευαίσθητο καρκίνο της κύστεως ο οποίος χαρακτηρίζεται
από ποσοστά απάντησης >50% όταν είναι μεταστατικός. Το κύριο πρόβλημα με τις κλινικές μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν είναι το μικρό μέγεθος δείγματος
και μεθοδολογικές ελλείψεις. Η EORTC με διεθνείς
συνεργαζόμενες ομάδες διεξάγει μεγάλη κλινική δοκιμή κατά την οποία ασθενείς με εκταμέν pT3, pT4 ή
Ν+ καρκίνο ουροδόχου κύστεως θα λάβουν standard
MVAC, high-dose MVAC ή Cisplatin/Gemcitabine είτε
μετεγχειρητικά είτε κατά την υποτροπή. Μία άλλη

διεθνής μελέτη θα τυχαιοποιήσει ασθενείς με εξαιρεθέντα pT1/pT2 εξαιρεθέντα καρκινώματα κύστεως
με μεταλλαγμένο p53 (ΙΗC) σε παρατήρηση ή MVAC,
μετά από αρχικές παρατηρήσεις που δείχνουν κακή
πρόγνωση και αυξημένο όφελος από επικουρική ΧΜΘ
σε αρρώστους που φέρουν όγκους με p53 μεταλλάξεις.
Μέχρι την δημοσίευση αποτελεσμάτων, η χορήγηση
επικουρικής ΧΜΘ στον ασθενή μας ίσως ενδείκνυται με
βάση την καλή γενική του κατάσταση και τα δεδομένα
οφέλους από τις μετα-αναλύσεις.
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Επαγωγή Ανθρώπινων Πολυδύναμων Βλαστικών
Κυττάρων. Aναπρογραμματίζοντας τη Γονιδιακή
Έκφραση Διαφοροποιημένων Κυττάρων
Ρ.Μ. Σανδαλτζόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις δημιουργίας «εξ επαγωγής» πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων από
ινοβλάστες ανθρώπου1,2 αποτελούν ορόσημο στη σύγχρονη έρευνα στον τομέα των θεραπευτικών
προσεγγίσεων. Η επιτυχία αυτή προοιωνίζει την αλματώδη εξέλιξη των δυνατοτήτων αποκατάστασης
ασθενών σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είχαμε μέχρι σήμερα σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης.
Εκτός από την παράκαμψη ηθικών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, η δημιουργία «εξ επαγωγής» πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων έχει σημαντικά
πλεονεκτήματα. Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε τις νέες προοπτικές περιγράφοντας
τις ιδιαιτερότητες της προσέγγισης αυτής. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (1):97-101.

Εισαγωγή
Όλα τα κύτταρα ενός ανθρώπου φέρουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό όσον αφορά την αλληλουχία του
DNA, δηλαδή όλα διαθέτουν ακριβώς τα ίδια γονίδια.
Ωστόσο, τα κύτταρα, καθώς διαφοροποιούνται κατά
την ανάπτυξη, χάνουν την ικανότητα έκφρασης του
μεγαλύτερου ποσοστού από το ρεπερτόριο των γονιδίων τους και περιορίζονται στην έκφραση μόνο εκείνων
των γενετικών πληροφοριών που χαρακτηρίζουν το
συγκεκριμένο είδος κυττάρου, καθιερώνοντας τον
ιδιαίτερο κυτταρικό φαινότυπο και εξυπηρετώντας τις
ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες του. Επομένως, όσο
πιο διαφοροποιημένο είναι ένα κύτταρο τόσο περισ-
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σότερο περιορίζεται η ικανότητά του να δημιουργεί
κυτταρικούς απογόνους με διαφορετικό φαινότυπο,
δηλαδή καθίσταται ολοένα λιγότερο πολυδύναμο. Η
ανακάλυψη των μοριακών μηχανισμών που αφενός
καθιερώνουν το συγκεκριμένο προφίλ γονιδιακής
έκφρασης σε κάθε τύπο κυττάρου και αφετέρου το
Η Συντακτική Επιτροπή του «Βήματος Κλινικής Ογκολογίας» αναγνωρίζοντας την τεράστια επιστημονική και ηθική
σημασία των δύο σχετικά προσφάτων ανακοινώσεων στα
περιοδικά Cell (τεύχος 30ής Νοεμβρίου 2007)1 και Science
(τεύχος 21ης Δεκεμβρίου 2007)2 σχετικά με τη διαφοροποίηση πολυδύναμων βλαστοκυττάρων από ανθρώπινα
σωματικά κύτταρα, προσκάλεσε τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βιολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Κο Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο να συντάξει ένα ειδικό άρθρο
στο οποίο να αναφέρεται στις λεπτομέρειες, δυνατότητες,
σηματοδοτήσεις, εξελίξεις και πιθανές μελλοντικές αναταράξεις στον χώρο αυτό, τόσο στο επιστημονικό, όσο και στο
κοινωνικό-ηθικό μέρος.
Η Συντακτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία
αυτή, από την οποία πιστεύει ότι θα ελκύσει το ενδιαφέρον
όλων των ασχολουμένων άμεσα ή έμμεσα με το κεφάλαιο
αυτό.
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διαιωνίζουν σταθερά στα θυγατρικά του κύτταρα είναι
θεμελιώδους σημασίας στην προσπάθεια των ερευνητών να επάγουν τη δημιουργία ιστών ή οργάνων
σε συνθήκες κυτταροκαλλιέργειας in vitro.
Εδώ και δεκαετίες οι μοριακοί βιολόγοι στράφηκαν στη χρήση πολυδύναμων εμβρυϊκών κυττάρων
(αρχέγονα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα ή κύτταρα ES,
Embryonic Stem cells, ES cells), τα οποία απομονώνονται από την εσωτερική μάζα κυττάρων (Inner cell
mass, ICM) της βλαστοκύστης ενός αναπτυσσόμενου
εμβρύου, μόλις μερικές ημέρες μετά τη γονιμοποίηση.
Τα κύτταρα ES είναι εξ ορισμού πολυδύναμα, αφού
από αυτά θα δημιουργηθούν στη συνέχεια οι τρεις
εμβρυϊκές βλαστικές στιβάδες (ενδόδερμα, μεσόδερμα και εξώδερμα), από τις οποίες θα προέλθουν
οι εκατοντάδες τύποι διαφοροποιημένων κυττάρων
του οργανισμού. Οι ιδιότητες των κυττάρων ES
είναι εντυπωσιακές, σχεδόν μαγικές. Τα κύτταρα
αυτά μπορούν να πολλαπλασιάζονται επ’ άπειρον
σε ειδικές συνθήκες κυτταροκαλλιέργειας. Δηλαδή,
τα κύτταρα αυτά δεν εμφανίζουν τους περιορισμούς
της κυτταρικής γήρανσης και είναι πρακτικά αθάνατα.
Επίσης, υπό την επίδραση ειδικών παραγόντων
αρχίζουν να διαφοροποιούνται προς οποιοδήποτε
κυτταρικό τύπο, ανάλογα με το ειδικό, κάθε φορά,
ερέθισμα. Η έρευνα που εστιάζεται στον καθορισμό
των μοριακών ερεθισμάτων που επάγουν τη διαφοροποίηση των κυττάρων ES προς συγκεκριμένους
τύπους κυττάρων θυμίζει αλχημεία. Συνήθως, χωρίς
να αντιλαμβανόμαστε με λεπτομέρεια τους μοριακούς
μηχανισμούς που διέπουν τη διαφοροποίηση, η
επίδραση διαφόρων παραγόντων (ή συνδυασμών
παραγόντων) έχει βρεθεί ότι επιτρέπει τη διαφοροποίηση, για παράδειγμα, νευρικών κυττάρων, καρδιακών
μυϊκών κυττάρων, ηπατοκυττάρων, επιθηλιακών
κυττάρων κτλ. Τα κύτταρα αυτά έχουν την ικανότητα,
όταν χορηγούνται στο σημείο του οργανισμού που
έχει υποστεί κάποια βλάβη, να αλληλεπιδρούν με
γειτονικά κύτταρα, να στρατολογούνται ακριβώς στη
θέση που είναι απαραίτητα και να επαναδημιουργούν
τον ιστό που είχε καταστραφεί, αποκαθιστώντας τη
βλάβη.
Τα βλαστικά κύτταρα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον
σε σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες,
τουλάχιστον σε πειραματικά πρωτόκολλα σε πειραματόζωα, έχουν δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Θεωρητικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε
οποιαδήποτε ασθένεια οφείλεται στην καταστροφή,
τραυματισμό, χειρουργική αφαίρεση ή δυσλειτουργία
κάποιου τύπου κυττάρου. Τέτοιες ασθένειες είναι ο διαβήτης, οι παραλυσίες που οφείλονται σε τραυματισμό
της σπονδυλικής στήλης, η κίρρωση του ήπατος, η
νόσος του Alzheimer, η νόσος του Parkinson, η μυο-

καρδιοπάθεια, το εμφύσημα, η νόσος του Huntington
και πολλές άλλες.
Ωστόσο, η χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων
εγείρει ηθικά διλήμματα, καινοφανή στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Για παράδειγμα, είναι ηθικό να θυσιάζουμε ακόμα και για θεραπευτικούς σκοπούς πρώιμα
έμβρυα, μόλις λίγων ημερών μετά τη γονιμοποίηση,
τα οποίο εάν εμφυτευόταν στη μήτρα μίας γυναίκας
θα είχαν τη δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων
ατόμων-προσώπων; Είναι θεμιτή η ιδιοτελής χρήση
ενός «υλικού» που σύμφωνα με την άποψη πολλών
είναι «εν δυνάμει» άνθρωπος; Τα ηθικά διλήμματα
αποτέλεσαν τροχοπέδη στη γενίκευση των εφαρμογών των ανθρώπινων κυττάρων ES, ακόμα και στο
ερευνητικό επίπεδο.
Εναλλακτικά, τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες
εντείνουν τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν
βλαστικά κύτταρα, όχι από έμβρυα, αλλά από την
αποδιαφοροποίηση σωματικών κυττάρων. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται δημιουργία «εξ επαγωγής»
πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων (iPS, induced
Pluripotent Stem cells). Αν και είχε αναφερθεί η επιτυχία δημιουργίας iPS κυττάρων σε πειραματόζωα3-6,
οι πρόσφατες ανακοινώσεις δημιουργίας τέτοιων
κυττάρων από κύτταρα του ανθρώπου1,2 προκάλεσε
μεγάλη αισιοδοξία για εφαρμογές σε θεραπευτικές
προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται στην αναγέννηση
κατεστραμμένων ιστών.
Ο μηχανισμός δημιουργίας εξ επαγωγής πολυδύναμων κυττάρων
Κάθε κύτταρο ενός οργανισμού διαθέτει ένα είδος
«μνήμης» της οντολογικής του προέλευσης, δηλαδή
της γενεαλογικής του καταγωγής, η οποία μνήμη είναι
εντυπωμένη στο γενετικό του υλικό, χωρίς, όμως, να
επηρεάζεται η αλληλουχία των βάσεων, δηλαδή η
γενετική πληροφορία. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί
ως ένα είδος «σήμανσης» των περιοχών του γενετικού
υλικού που περιλαμβάνουν, αντίστοιχα, είτε γονίδια
τα οποία θα πρέπει να παραμένουν αποσιωπημένα
(silenced), είτε γονίδια τα οποία θα πρέπει να είναι
ενεργοποιήσιμα (inducible) στο συγκεκριμένο τύπο κυττάρου. Ο μηχανισμός αυτός καθορίζει τις περιοχές της
ευχρωματίνης (δηλαδή το γενετικό υλικό με «ανοιχτή»,
προσβάσιμη αρχιτεκτονική), που περιλαμβάνουν τα
ενεργά γονίδια, και τις περιοχές της ετεροχρωματινίνης
(γενετικό υλικό με συμπυκνωμένη, μη προσβάσιμη
δομή), που περιλαμβάνουν τα μη ενεργοποιήσιμα γονίδια. Οι δύο αυτές ποιοτικές εκφάνσεις του γενετικού
υλικού αντανακλούν αντιστρεπτές τροποποιήσεις,
που ιεραρχικά αποτελούν ένα «ανώτερο» επίπεδο
πληροφορίας σε σχέση με τις γενετικές (αλληλουχία
του DNA), αφού καθορίζουν ποιες από αυτές, δηλαδή
ποια γονίδια, θα είναι δυνατόν να εκφραστούν σε κάθε
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κύτταρο. Οι τροποποιήσεις αυτές ονομάζονται «επιγενετικές» (epigenetic). Η ευχρωματίνη χαρακτηρίζεται
κυρίως από την ακετυλίωση των πρωτεϊνών οι οποίες
συσκευάζουν το DNA (ιστόνες), ενώ η ετεροχρωματίνη
από τη μεθυλίωση των ιστονών και του DNA. Επίσης,
στην ετεροχρωματίνη εντοπίζονται ειδικές πρωτεΐνες
με σημαντικό ρόλο στη συμπύκνωση της χρωματίνης
σε ανενεργές δομές (αποσιώπηση, silencing).
Με βάση τα παραπάνω, οι επιγενετικές τροποποιήσεις του γενετικού υλικού των διαφοροποιημένων
κυττάρων περιορίζουν το ρεπερτόριο των ενεργοποιήσιμων γενετικών πληροφοριών τους. Αυτό το
φαινόμενο εξηγεί την παρατήρηση ότι όσο πιο διαφοροποιημένο είναι ένα κύτταρο, τόσο μικρότερη είναι
η πολυδυναμία του.
Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιος
φυσικός μοριακός μηχανισμός ο οποίος θα πρέπει να
αποκαθιστά το πρότυπο επιγενετικής σήμανσης του
γενετικού υλικού, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί
κατά τη διαδικασία παραγωγής των γαμετών. Επίσης,
ο μηχανισμός αυτός πιστεύεται ότι ενεργοποιείται
κατά τη μεταφορά ενός πυρήνα σωματικού κυττάρου σε ένα εκπυρηνωμένο γονιμοποιημένο ωάριο.
Αν και δεν είναι ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες του
μηχανισμού αυτού, κάποιος συνδυασμός γονιδιακών
προϊόντων θα πρέπει να είναι αναγκαίος και ικανός
να αποκαταστήσει τη «μηδενική επιγενετική σήμανση» (reset). Δύο ερευνητικές ομάδες1,2 δημοσίευσαν
πρόσφατα την ταυτοποίηση 4 γονιδίων, των οποίων η
έκφραση σε ένα διαφοροποιημένο κύτταρο προσδίδει
χαρακτηριστικά πολυδύναμων κυττάρων.
Η πρώτη ομάδα1 είχε ήδη δείξει ότι τα τέσσερα
γονιδιακά προϊόντα (Oct3/4, Sox2, Klf4 και c-Myc)
μπορούσαν να δημιουργήσουν «εξ επαγωγής» πολυδύναμα κύτταρα στον ποντικό και στην πρόσφατη
εργασία τους επιβεβαίωσαν ότι τα γονίδια αυτά, όταν
εκφραστούν σε διαφοροποιημένους ανθρώπινους
ινοβλάστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν κύτταρα iPS. Το γεγονός ότι ο ίδιος ακριβώς συνδυασμός
γονιδίων μπορεί να δημιουργήσει κύτταρα iPS τόσο
στον ποντικό όσο και στον άνθρωπο είναι άκρως
εντυπωσιακό, αν αντιληφθεί κανείς την εκπληκτική
πολυπλοκότητα των μηχανισμών οι οποίοι καθορίζουν
την αρχιτεκτονική δομή της χρωματίνης, τον τεράστιο
αριθμό γονιδίων που ενέχονται, τις ιδιαιτερότητες
κάθε γονιδίου-στόχου, τo μέγεθος των πολυπαραγοντικών ενζυμικών συμπλόκων που καθιερώνουν τις
τροποποιήσεις των ιστονών και του DNA, καθώς και
των επίσης πολύπλοκων πρωτεϊνικών συμπλόκων
που αναδιαμορφώνουν τη δομή της χρωματίνης
(chromatin remodeling).
Η δεύτερη ομάδα2 βασίστηκε στην πληροφορία
ότι το γονίδιο oct4 εκφράζεται σε πολυδύναμα κύτ-

ταρα, αλλά όχι σε διαφοροποιημένα κύτταρα (π.χ.
μυελοειδή κύτταρα). Έτσι, δημιούργησε μία γενετικά
τροποποιημένη σειρά μυελοειδών κυττάρων στα οποία
πρόσθεσαν το γονίδιο ανθεκτικότητας στη νεομυκίνη
υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου oct4. Ήταν
γνωστό, ότι τα μυελοειδή κύτταρα μπορούν να γίνουν
πολυδύναμα αν συγχωνευτούν με κύτταρα ES. Έτσι,
επάγοντας την έκφραση συνδυασμών γονιδίων, που
είναι γνωστό ότι εκφράζονται σε κύτταρα ES, στα
γενετικά τροποποιημένα μυελοειδή κύτταρα χρησιμοποιώντας ιϊκούς φορείς έκφρασης, κατόρθωσαν να
επιλέξουν γονίδια, των οποίων η έκφραση οδηγούσε
στην επαγωγή του υποκινητή oct4. Αυτό ήταν ένδειξη
ότι τα μυελοειδή κύτταρα τα οποία μολύνθηκαν από
τους ιϊκούς φορείς επαναπρογραμμάτισαν τη γονιδιακή
τους έκφραση. Τα κύτταρα τα οποία προέκυψαν ελέγχθηκαν ενδελεχώς και πράγματι είχαν χαρακτηριστικά
κυττάρων iPS. Οι τέσσερις παράγοντες που ανέφερε
η ομάδα αυτή ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν εξ
επαγωγής πολυδύναμα κύτταρα ήταν οι Oct4, Sox2,
Nanog και Lin28.
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα δύο από τα τέσσερα
γονίδια τα οποία ταυτοποιήθηκαν από κάθε ομάδα
ήταν κοινά. Και οι δύο ομάδες ανέφεραν ότι τα άλλα
δύο γονίδια, τα οποία ήταν διαφορετικά σε κάθε μελέτη, ήταν λιγότερο σημαντικά και απλώς ενίσχυαν τη
δράση των δύο άλλων γονιδίων. Θα ήταν ενδιαφέρον
να ελεγχθεί κατά πόσο ο συνδυασμός και των έξι
γονιδίων θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την
αποτελεσματικότητα της εξ επαγωγής δημιουργίας
πολυδύναμων κυττάρων. Η ανακάλυψη δύο διαφορετικών γονιδίων στις δύο μελέτες δεν υπονομεύει
τη σημασία τους, διότι έχει βρεθεί μεγάλος βαθμός
λειτουργικού πλεονασμού (redundancy) σε όλους τους
μοριακούς μηχανισμούς που αφορούν στη ρύθμιση
της δομής της χρωματίνης.
Η σημασία της δυνατότητας δημιουργίας
κυττάρων iPS
Οι δύο πρόσφατες επιστημονικές ανακοινώσεις
είναι εξαιρετικά σημαντικές, πρώτα απ’ όλα γιατί
με ανεξάρτητο τρόπο δείχνουν με τις πλέον πειστικές πειραματικές αναλύσεις, ότι η δυνατότητα δημιουργίας εξ επαγωγής πολυδύναμων ανθρώπινων
κυττάρων είναι γεγονός. Τα κύτταρα iPS τα οποία
δημιουργήθηκαν δεν εμφάνιζαν κανένα περιορισμό
στον πολλαπλασιασμό τους, είχαν χαρακτηριστική
μορφολογία και επιφανειακά κυτταρικά αντιγόνα που
τυπικά φέρουν κύτταρα ES, διέθεταν ενεργότητα
τελομεράσης και χαρακτηριστικά επιγενετικής σήμανσης του γενετικού υλικού που προσιδιάζουν στα
κύτταρα ES. Το σημαντικότερο εύρημα όμως ήταν ότι
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τα κύτταρα iPS μπορούσαν να διαφοροποιηθούν σε
τύπους κυττάρων και των τριών στιβάδων, μάλιστα
με τα ίδια πρωτόκολλα που είχαν αναπτυχθεί για
την επαγωγή της διαφοροποίησης κυττάρων ES.
Πράγματι, τα κύτταρα iPS μπορούσαν να δημιουργήσουν εμβρυοειδή σωμάτια (embryoid bodies) σε
υγρή καλλιέργεια αιώρησης, τα οποία έφεραν κύτταρα ενδοδερμικής, μεσοδερμικής και εξωδερμικής
καταγωγής. Επίσης, η υποδερμική χορήγησή τους
σε ποντικούς με ανοσοανεπάρκεια προκαλούσε τη
δημιουργία τερατωμάτων, δηλαδή συσσωματωμάτων
διαφοροποιημένων κυττάρων με χαρακτηριστικά και
από τις τρεις βλαστικές στιβάδες. Τεχνικά, οι δύο
ερευνητικές ομάδες ήταν εξαιρετικά προσεκτικές και
απέκλεισαν το ενδεχόμενο επιμόλυνσης των αρχικών
κυτταρικών σειρών που χρησιμοποίησαν με άλλα
βλαστικά ή μη διαφοροποιημένα κύτταρα.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επαγωγή των εξωγενών γονιδίων που προκάλεσε τη δημιουργία πολυδύναμων κυττάρων ήταν παροδική, δηλαδή τα εξωγενή
γονίδια τελικά δεν ήταν απαραίτητο να εκφράζονται
συνεχώς και μάλιστα κατά τη διαδικασία διαφοροποίησης που ακολούθησε έπαψαν να εκφράζονται. Αυτό
το γεγονός είναι δηλωτικό ότι πράγματι πυροδοτήθηκε
ένα ρυθμιστικό κύκλωμα γονιδίων που καθορίζουν την
πολυδυναμικότητα. Τα ίδια θεμελιώδη αυτά ρυθμιστικά
κυκλώματα γονιδίων είναι όμοια στον ποντικό και
στον άνθρωπο! Το γεγονός αυτό είναι βέβαιο ότι θα
βοηθήσει στην επιτάχυνση της αποκρυπτογράφησης
του μηχανισμού που καθορίζει τη «βλαστικότητα»
(stemness). Η γνώση αυτή με τη σειρά της είναι πολύ
πιθανό ότι θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη
τελείως καινοφανών θεραπευτικών προσεγγίσεων,
οι οποίες πιθανώς σήμερα ξεπερνούν τα όρια της
φαντασίας. Είναι πιθανό, σε λίγα χρόνια οι στόχοι
των ερευνητών να είναι η ανακάλυψη τρόπων για
την επαγωγή μοριακών-κυτταρικών μηχανισμών
αυτοΐασης με τρόπο που θυμίζει, για παράδειγμα, την
αναγέννηση ιστών και οργάνων που παρατηρούνται
σε ορισμένα είδη οργανισμών. Είναι πιθανό, επίσης,
ότι η διασάφηση των ρυθμιστικών κυκλωμάτων που
ελέγχουν την επιγενετική κατάσταση ενός κυττάρου, θα
επιφέρει επανάσταση στην αντίληψη που έχουμε για
τον καρκίνο. Είναι ενδεικτικό ότι, σήμερα, οι γνώσεις
μας για τις λεπτομέρειες των μοριακών μηχανισμών
που επηρεάζονται κατά τη χορήγηση φαρμάκων που
επιδρούν στη δομή της χρωματίνης (π.χ. αναστολείς
τρανσακετυλασών, απακετυλασών, μεθυλασών κτλ)
είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
Μια εγγενής τεχνική αδυναμία της πειραματικής
προσέγγισης η οποία ακολουθήθηκε από τις δύο
ερευνητικές ομάδες είναι ότι η ενσωμάτωση των
διαγονιδίων στο γενετικό υλικό των κυττάρων με τη

χρήση ρετροϊικών φορέων είναι πιθανόν να επηρέασε
(πιθανώς να κατέστειλε) κάποια άλλα γονίδια στις
θέσεις ένθεσης. Επομένως, υπάρχει θεωρητικά μια
πιθανότητα, τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν να
οφείλονται σε κάποια γονίδια τα οποία απενεργοποιήθηκαν κι όχι στην έκφραση των διαγονιδίων. Αν και η
πιθανότητα αυτή είναι μάλλον μικρή, αφού η ένθεση
είναι στοχαστικό φαινόμενο και δε θα αναμέναμε να
βρεθούν τα ίδια γονίδια στις δύο ανεξάρτητες μελέτες,
ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί
με μεγαλύτερη προσοχή. Το γεγονός αυτό όμως δε
μειώνει καθόλου τη σημασία των αποτελεσμάτων.
Πιθανές εφαρμογές και περιορισμοί
των κυττάρων iPS
Οι δύο πρόσφατες ανακοινώσεις, οι οποίες είναι
το κορύφωμα εντατικών προσπαθειών τα τελευταία
χρόνια, θέτουν νέες προοπτικές στην κατεύθυνση
της δημιουργίας πολυδύναμων κυττάρων ειδικών για
κάθε ασθένεια και για κάθε ασθενή. Για παράδειγμα,
ελπίζουμε ότι θα είναι σύντομα δυνατό να επάγουμε
τη διαφοροποίηση κυττάρων iPS προς οποιονδήποτε
κυτταρικό τύπο απαιτείται σε κάθε ασθένεια. Μάλιστα,
τα κύτταρα iPS θα προέρχονται από τον αναπρογραμματισμό κυττάρων του ίδιου του ασθενούς, οπότε θα
παρακάμπτονται προβλήματα ιστοσυμβατότητας. Ιστοί
και όργανα που θα προκύπτουν, θα αναγνωρίζονται
ως εαυτά και δε θα απορρίπτονται. Το σημαντικότερο
πλεονέκτημα, όμως, είναι ότι δε θα απαιτούνται ωάρια
(όπως π.χ. στη διακασία μεταφοράς πυρήνα σε ωάρια
ανθρώπου ή ακόμα και στην περίπτωση μεταφοράς
σε ωάρια άλλων θηλαστικών για το σχηματισμό χιμαιρικών πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων) και έτσι
θα πάψουν τα τίθενται σημαντικά ηθικά διλήμματα,
αλλά και τεχνικά προβλήματα εγγενή στη δημιουργία
και χρήση κυττάρων ES.
Το μέλλον θα δείξει αν οι ελπίδες μας για τις εφαρμογές των κυττάρων iPS στη θεραπευτική θα πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, σχεδόν άμεσα μπορούν
να εφαρμοστούν σε ερευνητικούς τομείς που θα
επιταχύνουν την έρευνα στη βιοτεχνολογία και θα
μειώσουν το κόστος ανάπτυξης και δοκιμών νέων
φαρμακευτικών ουσιών. Για παράδειγμα, τα εξ επαγωγής ανθρώπινα κύτταρα iPS μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας μεγάλης συλλογής
διαφοροποιημένων κυττάρων (π.χ. ηπατοκυττάρων),
τα οποία θα αντιπροσωπεύουν διάφορα γενετικά
υπόβαθρα (δηλαδή θα προέρχονται από διαφορετικούς ανθρώπους-δότες των αρχικών κυττάρων),
ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα
ή η τοξικότητα φαρμάκων, ή ακόμα και να μελετηθεί
ο μηχανισμός δράσης φαρμάκων σε συνδυασμό με
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συγκεκριμένους γονότυπους.
Ήδη έχουν αρχίσει οι εφαρμογές των κυττάρων iPS
σε πειραματικό επίπεδο. Οι Hanna και συνεργάτες7
κατάφεραν να θεραπεύσουν ποντικό με δρεπανοκυτταρική αναιμία με κύτταρα iPS που προέρχονταν από
αυτόλογα κύτταρα επιδερμίδας. Φυσικά, πριν από τη
διαφοροποίηση των κυττάρων iPS σε αιμοποιητικά
κύτταρα είχαν διορθώσει το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο της αιμοσφαιρίνης με στοχευμένες μοριακές
τεχνικές γονιδιακής αντικατάστασης. Ωστόσο, ακόμα
κι αν διαθέταμε την τεχνογνωσία για την κατά βούληση διαφοροποίηση κυττάρων iPS, δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν άμεσα για θεραπευτικούς σκοπούς.
Πρώτον, η χρήση ιών για την επαγωγή των διαγονιδίων ενέχει κινδύνους και, δεύτερον, η ενσωμάτωση
των διαγονιδίων σε τυχαίες θέσεις του γονιδιώματος
μπορεί να δημιουργήσουν νέα προβλήματα, αφού
μπορεί να προκαλέσουν την απενεργοποίηση άλλων
απαραίτητων γονιδίων. Συνεπώς, έχουμε ακόμα να
διανύσουμε μεγάλη απόσταση προς τον επιθυμητό
στόχο. Οι δύο επιστημονικές εργασίες που συζητήσαμε
αποτελούν ορόσημο που γεμίζει τους ερευνητές με
αισιοδοξία και τους ενθαρρύνει στη δύσκολη αυτή
πορεία.

ΑBSTRACT
SANDALTZOPOULOS RM. Induction of pluripotent human stem cells. Reprogramming
the gene expression of differentiative cells.
It is believed that recent publications about the generation of induced pluripotent stem cells from human fibroblasts it is a landmark in the field of modern investigation for therapeutical procedures. This
success is a big step in the process of patients’ rehabilitation, in which we did not have up to today
significant possibilities of intervention. Except for the detour of moral problems, which is related with
the use of embrionic stem cells, the generation of induced pluripotent stem cells from human fibroblasts
has important advantages. In this article, we attempt to sketch out the new prospects describing the
particularities of this approach. Forum of Clinical Oncology 7 (1):97-101, 2008.
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ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ

Ο Ludvig και η απόδραση
Α.Σ. Αρδαβάνης
Ξεκίνησα να γράψω μια ανασκόπηση -επικουρική
θεραπεία στον πνεύμονα ας πούμε ή κάτι τέτοιοπαραμονή Χριστουγέννων σήμερα, χρονιάρα μέρα
είπα να το βρέξω. Έτσι κι αλλιώς η ζωή μου πέρασε
οριστικά στο Σκωτσέζικο ντους, πάγος-ζέστη διαρκώς
εναλλασσόμενα. Είναι περίεργο πως τυχαίνει στο
ιατρείο να μπαίνουν εναλλάξ νικημένοι και νικητές∙
από τη μια οι αστοχίες με εξαντλημένα περιθώρια
παρέμβασης και από την άλλη θρίαμβοι της ογκολογικής θεραπευτικής –τρομάρα μας! Άσε που τούτες
τις μέρες ζω πάλι έντονα αυτήν την αδημονούσα
περικύκλωση των περιθανάτων.
Μη ξενίζεσαι με τούτον τον νεολογισμό. Τον επινόησα μόλις τώρα για να περιγράψω ένα ανεξήγητο
σύμπλεγμα, τόσο συνηθισμένο στις μέρες μας, την
εποχή των «θαυμάτων» της ιατρικής χάρη στην τεχνολογία – θαύμα ονομάζουμε ακόμη και τη διατήρηση
κυκλοφορίας και αυτόματης, όχι υποστηριζόμενης
μηχανικά, αναπνοής σε ανθρώπους που πια δεν
είναι αυτοί που γνωρίσαμε, δεν έχουν πια εγκεφαλικές λειτουργίες θέλω να πω∙ αυτούς που βρίσκονται
στα περίχωρα, το περιστύλιο του θανάτου, αλλά και
αυτούς που γύρω από τον «ώριμο» πια νεκρό είτε
κουρασμένοι πια είτε από συμπόνια για το μαρτύριό
του –υπάρχει άραγε κανένας αμιγώς στη δεύτερη κατηγορία;- περιμένουν το τέλος του. Έχω ακουμπήσει
αμέτρητες φορές αυτό το σύμπλεγμα, αυτό το άμορφο
ρευστό σχήμα του επικείμενου νεκρού που αρνείται ή
του αρνούμαστε ποικιλοτρόπως να «διακόψει» αυτήν
την ύπαρξη, που ύπαρξη δε λογίζεται και των «οικείων» του που έχουν εκτραπεί σε «ανοίκειους». Για το
περίβλημα αυτό του νεκρού αυτό δε θα επεκταθώ εδώ,
μια και θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο άπειρων
διατριβών ψυχοδυναμικής κοινωνιολογίας.
Πάντως το όλο σύμπλεγμα με παραπέμπει –καθένας με τις δικές του αναφορές- στο πρώτο ταξίδι

1

Παθολόγος-Ογκολόγος, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας

του καρκινικού μεταστατικού κυττάρου, καθώς ξεκινά
για να αποικίσει άλλες άγνωστες, ίσως εχθρικές περιοχές-όργανα. Είναι βλέπεις και η έμμονη ιδέα της
αποικιοκρατίας που με έχει στοιχειώσει από τα πρώτα
χρόνια της θητείας μου στην ογκολογία, η παρομοίωση καρκίνου-μεταστάσεων με τη μητρόπολη και τις
αποικίες της. Οι βιολόγοι λοιπόν, περιγράφουν ότι
το καρκινικό κύτταρο ή μια μικρή ομάδα τους καθώς
αποκολλάται από τον μητρικό όγκο, τη μητρική πόλη
του ας πούμε, για να μπει στο δρόμο του ξενιτεμού
μέσα από τις λεωφόρους των αγγείων, υφίσταται την
επίθεση των περιπόλων ασφαλείας, τα περιφερόμενα
ανοσοκύτταρα, τα οποία το εγκλωβίζουν σε ένα πλέγμα
ινικής. Περιέργως, η κλούβα αυτή το προστατεύει από
τις παντοειδείς επιθέσεις του αφιλόξενου περιβάλλοντος στο ταξίδι του.
Πώς συνδέω όλα αυτά με το περιθανάτιο σύμπλεγμα; Αισθάνομαι πως ο νεκρός εκφέρεται προστατευμένος από τους οικείους, οι οποίοι του στερούν το
δικαίωμα να φύγει όταν ο ίδιος είναι έτοιμος. Ύστερα,
μπουχτισμένοι από την παρουσία του, καθώς έχει
αρχίσει πλέον και να όζει -μεταφορικά βέβαια, καθώς
οι «ώριμοι» νεκροί έχουν στερηθεί ακόμα και την
αρμονική συμβίωση με τη χλωρίδα τους, εξαιτίας των
αντιβιοτικών, ολοένα και πιο φονικών για τους έρημους
τους καλούς μας συγκατοίκους- περνούν ανεπαίσθητα
στην βούληση της εξάλειψής του. Αρχίζουν τα πρώτα
μουρμουρητά, οι περίεργες συσπάσεις των προσώπων
κατά την εκφώνηση των «ανακοινωθέντων», ημερήσιων αρχικά ύστερα ανά δωδεκάωρο κοκ.
Έχω αγγίξει φορές αμέτρητες το σύμπλεγμα. Στην
αρχή ήταν ανατρίχιασμα, ίσως και ρίγος. Ύστερα,
ανεπαίσθητα γλίστρησα μέσα, ίσως και να με τύλιξε,
σα διαβρωτικό ζελέ που σε περιβάλλει ύπουλα απαλά στη ρευστή του φάση και μετά σε λιώνει καθώς
παλεύεις να το πετάξεις από πάνω σου- ξεκολλάει
το ζελέ; Τώρα, έχω πια γίνει ένα με αυτούς όλους
και τους νεκρούς τους μαζί. Μάλλον είμαι και καλά
ή έτσι νομίζω.
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Καθώς ξεκίνησα λοιπόν να γράψω για κάποια θεραπεία –state of the art!- τυλίχτηκα στη μουσική του.
Είναι το ίδιο λάθος που έχω κάνει αμέτρητες φορές.
Μπετόβεν με επιστημονικές ανασκοπήσεις είναι σαν
ασύμβατη μετάγγιση αίματος. Έτσι, χάθηκα, όπως
τόσες φορές, στις αλέες της Βιέννης -τις φαντάζομαι
πάντα όπως τις είδα όταν την επισκέφθηκα, στρωμένες
φύλλα νεκρά από τα πανύψηλα δέντρα- παρασυρμένος
από τον άνεμο, πάνω στα έγχορδα ρίγη που φτερουγίζουν, χοροπηδώντας στην έκσταση των κρουστών,
τρέχοντας τις στέρεες ράγες βαρυτόνων και τενόρων
και τα ουρλιαχτά χαράς των υψιφώνων. Ο Μέγας
Κουφός έβρισκε πάντα την αφύλαχτη χαραμάδα να

περνάει μέσα μου, πτητικό αέριο, μετατρέποντάς με
σε αερόστατο.
Αεί περιπλανώμενος στο νοητό, το σημαινόμενο, παρά φύσιν εξόριστος, ευτυχής και ανευτυχής
κορύβαντας.
Πού έχω χαθεί τόσο καιρό;
Ποιος ρωτάει και μου απαντώ;
Πού είμαι και δεν ακούω τη φωνή μου;
Στο βυθό εδώ γιατί όλα ακούγονται διαυγή;
Κάποιες στιγμές εκτρέπομαι υπερπλήρης σε
αφρούς κλονικούς…
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αλληλογραφια

Πάτρα, 14 Φεβρουαρίου 2008
Κύριε Διευθυντά,
Διάβασα το ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του τεύχους Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του
2007.
Και σχεδόν ταυτόχρονα διάβασα ένα ποίημα της Julie O’Callaghan με
τίτλο Bad Cells. Το παραθέτω στη γλώσσα που γράφτηκε – φοβάμαι ότι τόσο
αιχμηρές, ανυπάκουες και προκλητικές λέξεις κινδυνεύουν να χαθούν στη
μετάφραση.
Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας: «Η αρρώστια διδάσκει …».
Bad Cells
You sit in the Cancer Chapel
wedged somewhere between
the health food store
and the knick-knack emporium
praying.
For you there is no
such time as Saturday afternoon.
no such place as
the upper level
of a cheesy shopping centre.
It is hard work
shopping for life.
Soup selections, fashion trends
fall away until all
that’s left is you
in a dingy retail unit
pretending it’s a chapel,
while you concentrate
on begging for bad cells
to be made good.
“Tell Me This Is Normal:
New and Selected Poems”
By Julie O’Callaghan (1954 - … ),
Εκδόσεις Bloodaxe, 2008
	Με εκτίμηση,
Δ.Μ. Καρδαμάκης
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
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Kos, Greece
Contact: Dr. John G. Delinassios
Tel: 00-302-295-052-945
Fax: 00-302-295-053-389
e-mail: iiar@iiar-anticancer.org
17-18 Οκτωβρίου 2008
Θέματα αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία
Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Ογκολογική Μονάδα Π.Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γραμματεία: E.T.S., Ε. Βενιζέλου 154,
17122 Ν. Σμύρνη, Αθήνα
Τηλ: 210 9880032
Φαξ: 210 9881303
e-mail: ets@otenet.gr , www.events.gr
21-24 Οκτωβρίου 2008
20the EORTC-NCI-AACR Symposium on “Molecular Targets and Cancer Therapeutics”
Geneva, Switzerland
Contact: Mrs. Davi Kaur
Tel: 32-27-750-201
Fax: 32-27-750-200
e-mail: Davi@fecs.be
25-28 Οκτωβρίου 2008
12th Biennal International Gynecologic Cancer
Society Meeting
Bangkok, Thailand
Conference Secretariat: International Gynecologic
Cancer Society, PO Box 1726, CH-121 Geneva
Tel: 41-229-080-488
Fax: 41-227-322-850
e-mail: igcs-11@kenes.com
27 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2008
ASTRO 49th Annual Meeting
Los Angeles, CA, United States
American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology 12500 Fair Lakes Circle Suite #375,
Fairfax, VA 22033-3882
Tel: 703-502-1550 or 800-962-7876
Fax: 703-502-7852

ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ
Στις οδηγίες που ακολουθούν ελήφθησαν υπόψη οι υποδείξεις (1997) της Διεθνούς Επιτροπής των Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee οf Medical Journals Editors - ICM – JE): Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο “ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ” γίνονται
δεκτές προς δημοσίευση εργασίες με θέματα ογκολογικού
ενδιαφέροντος υπό τη μορφή:
Ανασκοπήσεων από τρεις το πολύ συγγραφείς και
σε έκταση που να μη ξεπερνά τις 28 δακτυλογραφημένες
σελίδες, σε διπλό διάστημα και μέχρι 100 παραπομπές.
Πρωτότυπων εργασιών βασικής ή κλινικής έρευνας
που μπορούν να παρουσιαστούν ως πλήρεις ή βραχείες
αναφορές.
Ενδιαφερόντων περιστατικών για σύντομη (8-10
σελίδες σε διπλό διάστημα) παρουσίαση σπάνιας νόσου ή
εκδήλωσης ή ασυνήθους κλινικής πορείας και συζήτηση
όσο είναι απαραίτητο για την παρουσίαση.
Πρακτικά σεμιναρίων, γραπτών συμποσίων, στρογγυλών τραπεζιών και κλινικοπαθολογο-ανατομικών
συζητήσεων, κατά την κρίση της Σύνταξης.
Ειδικά θέματα: γενικού ογκολογικού ενδιαφέροντος,
εργασίες που δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασιών, έκτασης μέχρι 20-25 σελίδες διπλού διαστήματος.
Γράμματα αναγνωστών, έκτασης 2-3 σελίδων διπλού
διαστήματος, με κρίσεις για δημοσιευόμενη εργασία ή
γενικότερες γνώμες, σύντομες παρατηρήσεις, πρόδρομα
αποτελέσματα σε συντομία κ.λ.π. Αν αφορούν κρίσεις δημοσιευμένης εργασίας, τίθενται υπόψη του συγγραφέα της
εργασίας, που μπορεί να απαντήσει.
2. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Η γλώσσα των εργασιών είναι η Ελληνική. Η Συντακτική
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται εργασίες
στην Αγγλική γλώσσα, εφ΄ όσον υπάρχει αποχρών λόγος
(π.χ. ξενόγλωσσος συγγραφέας, κ.ά.).
• Η Συντακτική Επιτροπή αποδέχεται προ- ή μέτα-δημοσιεύσεις κλινικών ή εργαστηριακών εργασιών υπό τη μορφή σύντομων αναφορών (short reports) ή εκτεταμένων
περιλήψεων, στις οποίες θα αναφέρονται περιληπτικώς
(μέχρι 8 σελίδες διπλού διαστήματος) οι βασικοί στόχοι,
το υλικό, οι μέθοδοι, τα αποτελέσματα και η συζήτηση
της εργασίας. Στις μέτα-δημοσιεύσεις θα αναφέρεται
υποχρεωτικώς στη σελίδα του τίτλου το περιοδικό που
πρωτοδημοσιεύτηκε η πρωτότυπη εργασία.
• Εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί προφορικά ή έχει δημοσιευτεί σε περίληψη (π.χ. πρακτικά συνεδρίων), αυτό
υποσημειώνεται στη σελίδα του τίτλου.

• Οι αναφερόμενες ουσίες πρέπει να αναγράφονται με την
κοινόχρηστη ονομασία ή το χημικό όνομα.
• H Σύνταξη του περιοδικού θεωρεί δεδομένο, ότι η εργασία
είναι σε γνώση και έχει την έγκριση όλων των συγγραφέων και του διευθυντού του τμήματος από το οποίο
προέρχεται.
• Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε διπλό
διάστημα σε τρία (3) αντίτυπα και σε δισκέτα 3,5¨.
Αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: προς
Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, (υπόψη
Συντακτικής Επιτροπής), Λεωφόρος Αλεξάνδρας
105, 114 75, ΑΘΗΝΑ, ή ηλεκτρονικώς με e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: hesmo@otenet.gr
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το χειρόγραφο πρέπει να έχει:
1. Σελίδα τίτλου, με τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα
των συγγραφέων και σε υποσημείωση το τμήμα από το
οποίο προέρχεται, τη θέση ή τον ανώτερο ακαδημαϊκό
τίτλο κάθε συγγραφέα και τυχόν υποσημείωση για το
εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί ή έχει δημοσιευτεί σε
περίληψη αλλού ή (εφ’ όσον είναι μέτα-δημοσίευση) έχει
πρωτοδημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό (βλέπε παραπάνω).
Να σημειώνεται ο υπεύθυνος της αλληλογραφίας και η διεύθυνσή του, τηλέφωνα, fax και e-mail (αν υπάρχουν).
2. Σελίδα περίληψης στα ελληνικά με τις λέξεις ευρετηρίου
(key words).
3. Σελίδα περίληψης στα αγγλικά με τις λέξεις ευρετηρίου
(key words) στα αγγλικά.
4. Το κείμενο της εργασίας με κατάλληλο χωρισμό σε διάφορα κεφάλαια.
5. Βιβλιογραφία με το σύστημα Vancouver: Ο κατάλογος
δεν είναι αλφαβητικός αλλά με τη σειρά που οι παραπομπές ευρίσκονται στο κείμενο. Στο κείμενο αναφέρονται
με τον αριθμό του καταλόγου και όχι με το όνομα του
συγγραφέα. Για άρθρα περιοδικών, τα επώνυμα των
συγγραφέων (με τα αρχικά χωρίς τελείες), γράφονται
μέχρι και τρία - τα επιπλέον γράφονται et al ή κ.ά. ο
τίτλος του άρθρου, το περιοδικό γραμμένο με τη διεθνή
μορφή σύντμησης όπως στο Index Medicus, η χρονολογία, ο αριθμός τόμου και η πρώτη και τελευταία σελίδα
του άρθρου. (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding. JAMA
1988, 215:101 - 103). Για μονογραφία, το όνομα, ο τίτλος,
ο εκδότης ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A:

Intestinal bleeding. Saunders Co, London. 1988). Για
κεφάλαιο βιβλίου, τα ονόματα, ο τίτλος του κεφαλαίου,
ο τίτλος του βιβλίου, ο διευθυντής σύνταξης (editor),
ο εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A:
Intestinal bleeding. In: Practice of Surgery, H. Kim,
ed, Saunders Co, London 1988). Οι βιβλιογραφικές
παραπομπές θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν από
τον κριτή και - κυρίως - από τον αναγνώστη. ΄Ετσι, εάν
η βιβλιογραφική αναφορά ευρίσκεται σε άρθρο, βιβλίο
κ.λ.π. που δεν συμβουλεύθηκε άμεσα ο συγγραφέας
αλλά αναφέρεται αλλού, ιδιαίτερα για παλιά ή δυσεύρετα
στοιχεία, τότε δεν αναγράφεται σαν ξεχωριστή αναφορά
διογκώνοντας άσκοπα και τεχνητά το βιβλιογραφικό πίνακα, αλλά αποδίδεται στο στοιχείο που άμεσα μελέτησε
ο συγγραφέας (π.χ. “ο Crohn to 1932 ανέφερε 10” - όπου
10 είναι το άρθρο του Smith που πράγματι συμβουλεύτηκε ο συγγραφέας). Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται για τη
χρησιμοποίηση και της ελληνικής βιβλιογραφίας που
είναι ήδη αρκετά πλούσια.

6. Πίνακες και σχήματα σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα,
σε τρία αντίτυπα, με διαδοχική αρίθμηση και σύντομη
επεξήγηση. Πίνακες δακτυλογραφημένοι σε διπλό διάστημα χωρίς διαχωριστικές γραμμές, σχήματα με σινική
μελάνη.
7. Φωτογραφίες καλής ποιότητας σε στιλπνό χαρτί. Πίσω
από τη φωτογραφία σημειώνεται με μαλακό μολύβι βέλος
που δείχνει το πάνω μέρος και ο αύξων αριθμός και σε
αυτοκολλητο τα ονόματα των συγγραφέων της εργασίας.
Σε ξεχωριστή σελίδα, γράφονται οι υπότιτλοι των φωτογραφιών, το μέγεθος των οποίων στην τελική εκτύπωση
ανήκει στην κρίση του υπεύθυνου έκδοσης. Σημειώνεται
ότι, κατά τη δημοσίευση φωτογραφίας ασθενούς, θα πρέπει
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην αποκαλύπτεται η
ταυτότητα του ατόμου. Το ονοματεπώνυμο σε καμμία
περίπτωση δεν πρέπει να αναγράφεται (π.χ. σε ακτινογραφίες, κ.λ.π.), ενώ στις δημοσιευόμενες φωτογραφίες
η απλή επικάλυψη των οφθαλμών δεν αποτελεί επαρκή
διαφύλαξη της ανωνυμίας του εικονιζόμενου προσώπου.

