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γραμμα συνταΞησ

το λίγο και το πολύ
…ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα…”
Οδυσσέα Ελύτη, Μαρία Νεφέλη

η ιστορία του καρκίνου τώρα γράφεται. οι κατακτήσεις δεν είναι, φυσικά, αμελητέες, αλλά τα αναμενό-
μενα προδιαγράφεται να είναι πολύ περισσότερα από τα ήδη κεκτημένα. μετά από την εμπειρία των λίγων 
τελευταίων δεκαετιών γίνεται εμφανές ότι, όσο περνά ο καιρός, οι «σκληρές» θεραπευτικές μας παρεμβάσεις 
συνεχώς μειώνονται. Όχι σε αποτελεσματικότητα, αλλά σε ένταση. Ανήκουν πια στο παρελθόν μεγάλες ακρω-
τηριαστικές χειρουργικές επεμβάσεις, εκτεταμένα ακτινοθεραπευτικά πεδία, βαριές τοξικές (μεγα-) θεραπείες 
(βεβαίως, όπου χρειάζονται, υπάρχουν οι εξαιρέσεις). η σύγχρονη ογκολογία «σέβεται» περισσότερο τον 
ασθενή και έχει αναγάγει –ως όφειλε- την ποιότητα ζωής του σε μείζον κεφάλαιο.

τα νυστέρια κόβουν πια λιγότερο! Κλασσικά παραδείγματα οι όγκοι του μαστού, του πνεύμονος, του 
νεφρού, τα μοντέρνα πρωτόκολλα διατήρησης οργάνων (ουροδόχος κύστη, λάρυγγας, γλώσσα, Ewing). οι 
ακτινοθεραπευτές, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, περιορίζουν κατά πολύ την τοξικότητα και τις 
περιττές ιστικές βλάβες. οι χημειοθεραπευτές από καιρό άρχισαν να πετούν τις άσκοπες παρεμβάσεις. Έτσι, σε 
πολλές περιπτώσεις συνδυασμένες χημειοθεραπείες αντικαταστάθηκαν από μονοθεραπείες (πχ: μεταστατικός 
καρκίνος μαστού, πνεύμονος, ωοθηκών), χημειοθεραπείες καταργήθηκαν (επικουρική χημειοθεραπεία στο 
μελάνωμα), τοξικά σχήματα αντικαταστάθηκαν από λιγότερο τοξικά, αλλά ισοδύναμα (πχ: καρκίνος ουροδόχου 
κύστης, καρκίνος στομάχου, κλπ). η ανακάλυψη υποστηρικτικών σκευασμάτων και νέων αντινεοπλασματικών 
φαρμάκων με μικρότερη τοξικότητα συντελούν στην συνεχώς αναβαθμιζόμενη ποιότητα της προσφερόμενης 
αντινεοπλασματικής θεραπείας. Και τέλος, η πολύ πυκνή παρακολούθηση -όπου δεν χρειάζεται, η κατάχρη-
ση αμφιβόλου αξίας καρκινικών δεικτών και οι συνεχείς παραπομπές απεικονιστικών εξετάσεων φαίνεται ότι 
αραιώνουν, όλα συντελούντα στην βελτίωση της καθημερινότητας των καρκινοπαθών. για όλα αυτά, σημαντική 
είναι η προσφορά των μεγάλων συνεδρίων, οι κατευθυντήριες οδηγίες επιστημονικών εταιρειών και προφανώς 
η συνεχώς εξελισσόμενη κλινική έρευνα.

στη πορεία προς τη διακριτικότητα και την εξατομικευμένη προσωποκεντρική αντιμετώπιση σημαντική 
παραμένει η προσωπική σχέση ασθενούς και ιατρού. Κι αυτό είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο της εφαρμοσμέ-
νης ογκολογίας, αλλά και άλλων ειδικοτήτων που έχουν να κάνουν με χρόνια νοσήματα, όπου η φθορά των 
σχέσεων αποτελεί πρόβλημα. στο χώρο αυτό δεν μπαίνει η τεχνολογία, δεν χωράει η έρευνα, δεν έχει νόημα η 
επιμόρφωση και κυρίως δεν μπαίνει το “λίγο”. εδώ ισχύει ο νόμος του όλου ή του ουδέν. η τέχνη της οικοδόμη-
σης της σχέσης έχει τους δικούς της κανόνες, οι οποίοι λειτουργούν έξω από διδακτέα ύλη πανεπιστημίων και 
επιμορφωτικών σεμιναρίων. Όπως υπάρχει το όφελος και η τοξικότητα της αντινεοπλασματικής θεραπείας, έτσι 
υπάρχουν το όφελος και η τοξικότητα της επίδρασης του ιατρού στον ασθενή και τέλος το όφελος και η τοξικότητα 



188 ——————————————————— Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ τόμος 6, τεύχος 4, οκτώβριος - δεκέμβριος 2007

του ασθενούς στον θεράποντα ιατρό. η συνάρτηση είναι δύσκολη, πολυεπίπεδη, πολυπαραγοντική, με πολλές 
ανεξάρτητες μεταβλητές. το βάθος παραδόξως απύθμενο και ποικίλο σε ένταση, συναισθηματισμό, ψυχολογία. 
η συνάντηση μπορεί να μείνει απλή, αλλά μπορεί να γίνει περίπλοκη, δυσνόητη και εξ ίσου δυσεξήγητη με την 
ίδια την αρρώστια.. η λύση της αναζητείται σε πολλούς άλλους παράλληλους τόπους, τρόπους και δρόμους 
προσωπικούς ή άλλους, γοητευτικούς ή λαβυρινθώδεις, ανάλογα με τους προσανατολισμούς, τις εμπειρίες 
και την προσωπικότητα ασθενών και ιατρών. Και όσο η αντινεοπλασματική θεραπεία γίνεται διακριτικότερη και 
αποτελεσματικότερη, τόσο η γοητεία της σχέσης ασθενούς και ιατρού φουντώνει αντιστρόφως ανάλογα!

Χαράλαμπος ανδρεάδης

Plaisir solitaire: φωτογραφία του Renê Maltête (1930-2000)
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περιΛηΨη
ο κύριος σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν να εξετάσει την πιθανή επίδραση της 
κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχολογική λειτουργικότητα ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται 
σε χημειοθεραπεία. δευτερεύων σκοπός ήταν να διερευνήσει τη συσχέτιση της θρησκευτικότητας 
με την κοινωνική υποστήριξη και την παρουσία άγχους και κατάθλιψης. στη μελέτη συμμετείχαν συ-
νολικά 112 ενήλικες ασθενείς με συμπαγείς όγκους, οι οποίοι υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία. η 
ψυχολογική λειτουργικότητα των ασθενών εκτιμήθηκε με την ελληνική Έκδοση της νοσοκομειακής 
Κλίμακας Άγχους και Κατάθλιψης (νΚΑΚ- HADS), ενώ η κοινωνική υποστήριξη αξιολογήθηκε με 
το ερωτηματολόγιο Κοινωνικής υποστήριξης-σύντομη μορφή (εΚσ-SSQ-6). η θρησκευτικότητα 
εκτιμήθηκε με 3 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν στη συχνότητα εκκλησιασμού και προσευχής και 
στο βαθμό υποκειμενικής εκτίμησης της θρησκευτικότητας. η ικανοποίηση από την παρεχόμενη κοι-
νωνική υποστήριξη συσχετίσθηκε με την παρουσία χαμηλότερων επιπέδων άγχους και κατάθλιψης, 
ενώ αντίθετα δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του υποστηρικτικού δικτύου και 
της ψυχολογικής λειτουργικότητας των ασθενών. η συχνότητα εκκλησιασμού εμφάνισε σημαντική 
συσχέτιση και με τις δύο μεταβλητές κοινωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα, οι ασθενείς που 
δήλωσαν πολύ θρησκευόμενοι, ανέφεραν υψηλότερου βαθμού ικανοποίηση από την παρεχόμενη 
στήριξη. Ωστόσο, καμία από τις παραμέτρους της θρησκευτικότητας δε συσχετίστηκε με την ψυχο-
λογική λειτουργικότητα των ασθενών. συμπερασματικά, η ικανοποίηση από την κοινωνική στήριξη 
φαίνεται να συμβάλλει θετικά στην ψυχολογική λειτουργικότητα ασθενών με νεοπλασματικές παθήσεις 
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. η θρησκευτικότητα, παρά την απουσία συσχέτισης με την 
ψυχολογική λειτουργικότητα, είναι πιθανό να ασκεί έμμεση επίδραση, καθώς συνδέεται με διεύρυνση 
του υποστηρικτικού δικτύου και με μεγαλύτερου βαθμού ικανοποίηση από την παρεχόμενη κοινωνική 
υποστήριξη. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (4):189-195.
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Εισαγωγή

η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου συνι-
στούν ψυχοπιεστικούς παράγοντες που συνδέονται 
με αυξημένη επίπτωση αγχωδών διαταραχών και 
διαταραχών του συναισθήματος στους ασθενείς. ιδι-
αίτερα η χημειοθεραπεία, η οποία εκλαμβάνεται ως 
η επιθετικότερη μορφή θεραπευτικής αντιμετώπισης, 
κυρίως λόγω της αυξημένης τοξικότητας που προκαλεί, 
εντείνει την ψυχολογική δυσφορία των ασθενών και 
επιδρά καταλυτικά στη συνολική ποιότητα ζωής τους 
(πΖ)1-4. για παράδειγμα, σε πρόσφατη προοπτική 
μελέτη, παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της χημει-
οθεραπείας περίπου το 60% των ασθενών εμφάνισε 
μέτρια ή έντονη διαταραχή του συναισθήματος με 
αγχώδη συννοσηρότητα, η παρουσία της οποίας 
καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τη συνολική πΖ1. τα 
υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας, εκτός από 
τον αρνητικό αντίκτυπο στην πΖ, συσχετίζονται επί-
σης, με μειωμένη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού 
συστήματος, πτωχή συμμόρφωση με τη θεραπεία και 
ενδεχομένως με χαμηλή συνολική επιβίωση5-7.

μια σημαντική παράμετρος που έχει αποδειχθεί ότι 
επηρεάζει τη σωματική και ψυχολογική λειτουργικότητα 
ασθενών με χρόνια νοσήματα, είναι η κοινωνική 
υποστήριξη8,9. στους ασθενείς με νεοπλασματικές 
παθήσεις η παρουσία ισχυρού υποστηρικτικού δικτύου 
συνδέεται με καλύτερη προσαρμογή στη νόσο, με 
θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης, μικρότερου βαθμού 
ψυχολογική επιβάρυνση και με βελτιωμένη πΖ4,9-13. 
επιπλέον, η επαρκής κοινωνική στήριξη συσχετίζεται 
με ταχύτερη ανάρρωση και βραχύτερη νοσηλεία, 
άμβλυνση των επιπτώσεων από τη συμπτωματολογία 
της νόσου και μειωμένη θνητότητα14,15. στην ελλάδα, 
παρά το γεγονός ότι η κλινική εμπειρία συχνά δείχνει την 
ευεργετική παρουσία του κοινωνικού περιβάλλοντος σε 
όλες τις φάσεις της νόσου, υπάρχει έλλειμμα μελετών 
σχετικά με το ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης στην 
ψυχολογική και σωματική λειτουργικότητα των ασθενών 
με καρκίνο.

ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής υποστήριξης 
και σημαντική παράμετρο της πΖ αποτελεί η 
θρησκευτικότητα16-18. ο όρος περιλαμβάνει τις 
σχετιζόμενες με τη θρησκεία πεποιθήσεις, στάσεις 
και λατρευτικές πρακτικές, καθώς και τη συμμετοχή 
του ατόμου σε θρησκευτικές ομάδες. εκτενής διεθνής 
βιβλιογραφία συνδέει τη θρησκευτικότητα με τη 
μείωση της ψυχολογικής πίεσης και την προστασία 
των ασθενών από την κατάθλιψη16,17,19, ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού τους συστήματος20-21 και την 
υιοθέτηση εκ μέρους τους θετικών στρατηγικών 
αντιμετώπισης και προσαρμογής σε χρόνια 
νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος16,17,22-24. Ωστόσο, 

τα υπάρχοντα ευρήματα δεν είναι καταληκτικά και η 
έρευνα είναι υπό εξέλιξη. στην ελλάδα, η επίδραση 
της θρησκευτικότητας στην ψυχική και σωματική 
λειτουργικότητα των ογκολογικών ασθενών έχει 
ελάχιστα διερευνηθεί. επομένως, αποκτά ενδιαφέρον 
η μελέτη του συγκεκριμένου ζητήματος σε μια χώρα η 
οποιά εμφανίζει σε υψηλό ποσοστό κοινό θρήσκευμα. 
σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία της 
ελλάδας (www.statistics.gr), η πλειοψηφία των πο-
λιτών (95-98%) αυτοπροσδιορίζονται, τουλάχιστον 
κατ’ όνομα, ως χριστιανοί ορθόδοξοι, ενώ πρόσφατη 
έρευνα του εθνικού Κέντρου Κοινωνικών ερευνών 
(εΚΚε) έδειξε ότι η θρησκευτικότητα καταλαμβάνει 
σημαντικότερη θέση στην προσωπική και κοινωνική 
ζωή των ελλήνων συγκριτικά με άλλους ευρωπαίους 
πολίτες25.

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να 
αξιολογήσει κατά πόσον η παρουσία υποστηρικτικού 
κοινωνικού δικτύου συνδέεται με μικρότερου βαθμού 
ψυχολογική επιβάρυνση σε ογκολογικούς ασθενείς 
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. δευτερεύων 
σκοπός ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της 
θρησκευτικότητας στην ψυχολογική λειτουργικότητα 
των ασθενών καθώς και η εξέταση της πιθανής 
συσχέτισης της θρησκευτικότητας με την κοινωνική 
υποστήριξη.

ασθενείς και μέθοδος

η παρούσα συγχρονική μελέτη πραγματοποιήθηκε 
στο ογκολογικό τμήμα της παθολογικής Κλινικής της 
ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου πατρών. ενήλικες 
εξωτερικοί ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένους 
συμπαγείς όγκους, οι οποίοι υποβάλλονταν σε συ-
στηματική χημειοθεραπεία και αυτοπροσδιορίστηκαν, 
τουλάχιστον κατ’ όνομα, ως χριστιανοί ορθόδοξοι, 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη. Ασθενείς με 
μείζονα προϋπάρχουσα ψυχοπαθολογία ή γνωσιακή 
έκπτωση, αδυναμία επικοινωνίας ή άρνηση έγγραφης 
συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση, αποκλείστηκαν 
από την έρευνα.

Ψυχομετρικά εργαλεία

η ψυχολογική επιβάρυνση εκτιμήθηκε με την ελλη-
νική έκδοση της νοσοκομειακής Κλίμακας Άγχους και 
Κατάθλιψης (νΚΑΚ- ηospital Anxiety and Depression 
Scale)26. πρόκειται για ερωτηματολόγιο αυτοαναφο-
ράς με συνολικά 14 ερωτήματα, εκ των οποίων 7 
εκτιμούν τις αγχώδεις εκδηλώσεις και τα υπόλοιπα 7 
την καταθλιπτική συμπτωματολογία (εύρος 0-21 για 
την κάθε παράμετρο). υψηλότερη βαθμολογία υπο-
δηλώνει υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. 
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Βαθμολογία >11 σε κάθε μία από τις δύο υποκλίμακες 
σχετίζεται με την παρουσία κλινικά σημαντικού άγχους 
ή κατάθλιψης. η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 
(Cronbach’s alfa) των δύο υποκλιμάκων ήταν 0.82 
και 0.85 αντίστοιχα.

τα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης αξιολογήθη-
καν με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου 
Κοινωνικής υποστήριξης-σύντομη μορφή (εΚσ)27. 
πρόκειται για ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς έξι προ-
τάσεων, οι οποίες αφορούν σε διαφορετικές μορφές 
κοινωνικής υποστήριξης. για κάθε είδος υποστήριξης 
οι συμμετέχοντες δηλώνουν τον αριθμό των ατόμων 
από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον που θεω-
ρούν ότι είναι διαθέσιμα και το βαθμό ικανοποίησης 
από την υποστήριξη που θεωρούν ότι τους παρέχεται. 
υπολογίζονται δύο μεταβλητές κοινωνικής υποστή-
ριξης: (α) ο αριθμός των διαθέσιμων ατόμων και (β) 
ο βαθμός ικανοποίησης. η βαθμολόγηση γίνεται με 
την άθροιση των ερωτήσεων που αντιστοιχούν στην 
κάθε υποκλίμακα. υψηλότερη βαθμολογία υποδηλώνει 
υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης. η αξιο-
πιστία εσωτερικής συνέπειας των δύο υποκλιμάκων 
ήταν 0.74 και 0.90 αντίστοιχα.

η θρησκευτικότητα εκτιμήθηκε με τρεις ερωτή-
σεις, οι οποίες προήλθαν από την έρευνα του εΚΚε 
και αφορούσαν στη συχνότητα εκκλησιασμού, στη 
συχνότητα προσωπικής προσευχής και στο πόσο 
θρησκευόμενο θεωρεί ο ασθενής τον εαυτό του25. 
οι δύο πρώτες ερωτήσεις απαντώνται σε κλίμακα 7 
διαβαθμίσεων, όπου υψηλότερη βαθμολογία υπο-
δηλώνει μεγαλύτερη συχνότητα εκκλησιασμού και 
προσευχής. η τρίτη ερώτηση απαντάται σε κλίμακα 
5 διαβαθμίσεων, όπου υψηλότερη βαθμολογία υπο-
δηλώνει μεγαλύτερο βαθμό θρησκευτικότητας.

Στατιστική Ανάλυση

τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρό-
γραμμα SPSS για Windows (έκδοση 9.0; SPSS Inc., 
Chicago, IL). η περιγραφική στατιστική περιελάμβανε 
τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση. οι πιθανές 
συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων άγχους, κατάθλι-
ψης, κοινωνικής υποστήριξης και θρησκευτικότητας 
αξιολογήθηκαν με το δείκτη Spearman. Όλες οι δο-
κιμασίες ήταν αμφίπλευρες και τα αποτελέσματα 
αξιολογήθηκαν ως στατιστικά σημαντικά με βάση το 
επίπεδο σημαντικότητας P=0.05.

αποτελέσματα

Δείγμα

Από τους 117 ασθενείς που προσεγγίστηκαν, 5 
(4.3%) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη. τα 
δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών 
παρατίθενται στον πίνακα 1.

συσχέτιση μεταξύ άγχους, κατάθλιψης και κοινω-
νικής υποστήριξης

το 11.6% των ασθενών του δείγματος εμφάνισαν 
κλινικά σημαντικό άγχος και το 16.1% κλινικά σημα-
ντική κατάθλιψη. μικρότερος βαθμός ικανοποίησης 
από την παρεχόμενη κοινωνική υποστήριξη συσχε-
τίστηκε με υψηλότερα επίπεδα άγχους (P=0.007) και 
κατάθλιψης (P=0.000). Αντίθετα, δε διαπιστώθηκε 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ άγχους, κατάθλιψης και 
του αριθμού των ατόμων που παρέχουν κοινωνική 
υποστήριξη (πίνακας 2).

συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητας, άγχους, 
κατάθλιψης και κοινωνικής υποστήριξης

το 73,9% των ασθενών δήλωσαν ότι πηγαίνουν 

Πίνακας	1. δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών 
Χαρακτηριστικό No. (%)
σύνολο ασθενών
 ολοκλήρωσαν τη μελέτη

117 (100)
112 (95.7) 

ηλικία, έτη
 μέση τιμή ± τΑ 58.9±11.9
μορφωτικό επίπεδο, έτη
 μέση τιμή ± τΑ 8.6±4.2
Φύλο
 Άνδρες
 γυναίκες

51 (45.5)
61 (54.5)

διάγνωση
 νεοπλασία μαστού
 νεοπλασία παχέος εντέρου
 νεοπλασία πνεύμονα (SCLC and NSCLC)
 Άλλες νεοπλασίες

36 (32.1)
35 (31.3)
19 (17.0)
22 (19.6)

Τ.Α.: τυπική απόκλιση
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συστηματικά στην εκκλησία, τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα. Αντίστοιχα, το 82% ανέφεραν ότι προσεύχονται 
συχνά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, με τη 
συντριπτική πλειοψηφία να προσεύχεται σε καθημερινή 
βάση. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, δεν διαπιστώ-
θηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητας 
και επιπέδων άγχους και κατάθλιψης. Ωστόσο, η συ-
χνότητα εκκλησιασμού συσχετίσθηκε θετικά και με τις 
δύο υποκλίμακες κοινωνικής υποστήριξης (P=0.040 
και P=0.014). Αντίστοιχα, οι ασθενείς που ανέφεραν 
υψηλού βαθμού θρησκευτικότητα δήλωσαν μεγαλύ-
τερη ικανοποίηση από την παρεχόμενη κοινωνική 
υποστήριξη (P=0.002).

συζήτηση

τα αποτελέσματα της παρούσας συγχρονικής με-
λέτης αναδεικνύουν τη θετική επίδραση της κοινωνικής 
υποστήριξης στην ψυχολογική λειτουργικότητα των 
ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειο-
θεραπεία. Κλινικά σημαντικά επίπεδα άγχους και κατά-
θλιψης παρατηρήθηκαν σε ποσοστά 11.6% και 16.1% 
αντίστοιχα, που επιβεβαιώνουν ανάλογες διεθνείς2,4 
και ελληνικές μελέτες1,14. οι ασθενείς που ανέφεραν 
υψηλού βαθμού ικανοποίηση από την παρεχόμενη κοι-
νωνική υποστήριξη, εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερα 
επίπεδα αγχωδών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
από τους ασθενείς που ανέφεραν μειωμένου βαθμού 
ικανοποίηση. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε άμεση συ-
σχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητας και ψυχολογικής 
δυσφορίας, αν και ο βαθμός θρησκευτικότητας και η 

συχνότητα εκκλησιασμού συσχετίσθηκαν θετικά με 
την κοινωνική υποστήριξη.

η κοινωνική υποστήριξη συνιστά μια σύνθετη έν-
νοια που περιλαμβάνει το μέγεθος του υποστηρικτικού 
δικτύου (αριθμός ατόμων), τη συχνότητα και ποιότητα 
των διαπροσωπικών επαφών και την υποκειμενική ικα-
νοποίηση από το βαθμό υποστήριξης9. στην παρούσα 
μελέτη, η ψυχολογική λειτουργικότητα συσχετίσθηκε 
με το βαθμό ικανοποίησης και όχι με τον αριθμό των 
ατόμων που είναι διαθέσιμα, όπως επιβεβαιώνεται και 
από προηγούμενες μελέτες28,29. σύμφωνα με αυτές, 
η παράμετρος που ασκεί ευεργετική επίδραση στην 
ψυχολογική λειτουργικότητα δεν είναι η αντικειμενικά 
παρεχόμενη υποστήριξη ή το μέγεθος του υποστη-
ρικτικού δικτύου, αλλά η υποκειμενική εκτίμηση της 
στήριξης. η διαφοροποίηση πιθανόν να οφείλεται στις 
εξατομικευμένες ανάγκες του ανθρώπου για κοινωνική 
αλληλεπίδραση. οι συχνές διαπροσωπικές επαφές και 
η παροχή βοήθειας σε καθημερινές δραστηριότητες 
είναι δυνατόν, σε κάποιες περιπτώσεις, να εκλαμβά-
νονται από τους ασθενείς ως πηγή δυσφορίας και 
προβλημάτων29,30. επομένως, είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών, 
εστιάζοντας κυρίως στην ποιότητα και όχι στην πο-
σότητα της παρεχόμενης στήριξης.

η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι τα προγράμ-
ματα ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, 
που υλοποιούνται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
και στοχεύουν στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ψυ-
χολογική στήριξη των ασθενών με νεοπλασματικές 
παθήσεις, ενισχύουν το υποστηρικτικό δίκτυο και 

Πίνακας	3. συσχέτιση θρησκευτικότητας με κοινωνική υποστήριξη, άγχος και κατάθλιψη 
Βαθμός θρησκευτικότητας συχνότητα εκκλησιασμού συχνότητα προσευχής
συντελεστής 
συσχέτισης P συντελεστής 

συσχέτισης P συντελεστής 
συσχέτισης P

Κοινωνική υποστήριξη 
(αριθμός ατόμων) 0.030 0.754 0.196 0.040 0.102 0.286

Κοινωνική υποστήριξη 
(βαθμός ικανοποίησης) 0.291 0.002 0.232 0.014 0.084 0.379

νΚΑΚ-Άγχος – 0.033 0.735 0.099 0.302 0.076 0.426
νΚΑΚ-Κατάθλιψη – 0.126 0.189 – 0.067 0.487 – 0.096 0.318

Πίνακας	2. συσχέτιση κοινωνικής υποστήριξης με άγχος και κατάθλιψη
νΚΑΚ-Άγχος νΚΑΚ-Κατάθλιψη
συντελεστής
συσχέτισης

P συντελεστής
συσχέτισης

P

Κοινωνική υποστήριξη
(αριθμός ατόμων)

– 0.025 0.791 – 0.120 0.207

Κοινωνική υποστήριξη
(βαθμός ικανοποίησης)

– 0.255 0.007 – 0.384 0.000

νΚΑΚ: νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης
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παρέχουν σημαντικά οφέλη τόσο στους ίδιους όσο 
και στο περιβάλλον τους14. η ανάπτυξη ανάλογων 
προγραμμάτων προϋποθέτει την οργάνωση τομέων 
ψυχοογκολογίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, που θα 
παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ασθενείς 
και στις οικογένειές τους κατά την περίοδο της θερα-
πείας και της αποκατάστασης. η λειτουργία τέτοιων 
παρεμβάσεων συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με 
τη συνεργασία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με 
ειδικά καταστατικά και ενώσεων εθελοντών14,31. Αυτό, 
όμως, που κυρίως απαιτείται είναι ο μακρόπνοος σχε-
διασμός και συντονισμός των φορέων που εμπλέκονται 
άμεσα ή έμμεσα στην αντιμετώπιση του ογκολογικού 
ασθενούς, η εκπαίδευση των εθελοντών από ειδικούς 
επιστήμονες και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
τέτοια ζητήματα.

η θρησκευτικότητα εξάλλου συνιστά σημαντική 
παράμετρο της πΖ, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, 
συνδέεται με βελτιωμένη ψυχοσωματική λειτουργι-
κότητα16-24. οι ογκολογικοί ασθενείς ιδιαιτέρως, επι-
στρατεύουν συχνά στρατηγικές αντιμετώπισης που 
βασίζονται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και 
πρακτικές και συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρ-
μογή τους στη νόσο16,17,21-24. στην παρούσα μελέτη, οι 
ασθενείς ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά εκκλησιασμού 
και προσευχής από εκείνα της σχετικής μελέτης του 
εΚΚε25, σύμφωνα με την οποία το 73% και το 55% 
των ελλήνων αντίστοιχα προσεύχονται και εκκλησι-
άζονται συστηματικά, γεγονός που επιβεβαιώνει τη 
σημασία της θρησκευτικής πίστης στη ζωή του Έλληνα, 
ιδιαίτερα σε περιόδους σοβαρής ασθένειας. Ένας 
από τους παράγοντες που σχετίζεται σταθερά με τη 

θρησκευτικότητα και φαίνεται να ενισχύει την ευεργε-
τική επίδρασή της στην ψυχική υγεία των ασθενών 
είναι η κοινωνική υποστήριξη8. παλαιότερες μελέτες 
έχουν επισημάνει την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των 
δύο αυτών παραμέτρων, εύρημα που επαληθεύτηκε 
και από την παρούσα μελέτη8. Ωστόσο, δεν διαπι-
στώθηκε συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητας και της 
επίπτωσης του άγχους και της κατάθλιψης, εξαιτίας 
πιθανώς της αξιολόγησης της θρησκευτικότητας με 
τρεις μεμονωμένες ερωτήσεις. η έννοια της θρησκευ-
τικότητας περιλαμβάνει πολλαπλές συνιστώσες, οι 
οποίες δυνητικά ασκούν διαφορετική επίδραση στην 
ικανότητα προσαρμογής σε ψυχοπιεστικές καταστά-
σεις8,32 και η πλήρης αξιολόγησή τους απαιτεί τη χρήση 
εξειδικευμένων εργαλείων και την πραγματοποίηση 
ευρύτερης κλίμακας προοπτικών μελετών.

συμπερασματικά, η παροχή επαρκούς και ικανο-
ποιητικής κοινωνικής υποστήριξης στους ογκολογικούς 
ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας φαί-
νεται να συνδέεται με μικρότερου βαθμού ψυχολογική 
δυσφορία. η συχνότητα εκκλησιασμού και ο βαθμός 
θρησκευτικότητας συνιστούν παράγοντες, οι οποίοι 
μπορούν δυνητικά να συμβάλλουν στην ενίσχυση 
τόσο των υποκειμενικών όσο και των αντικειμενι-
κών παραμέτρων της κοινωνικής υποστήριξης. η 
απουσία συσχέτισης μεταξύ της θρησκευτικότητας 
και της ψυχολογικής λειτουργικότητας αποκαλύπτει 
την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
των παραπάνω μεταβλητών και υπογραμμίζει την 
ανάγκη ευρύτερων, προοπτικών μελετών στο υπό 
εξέταση θέμα.

ABSTRACT

K. KARAIVAZOGLOU, A.A. IFANTI, ι. BERATIS, M. GEROLYMOS, K. ASSIMAKOPOU-
lOS, A. IcONOmOU, h.P. KAlOFONOS, G. IcONOmOU. Effect of social support and 
religiosity on psychological function of cancer patients receiving chemotherapy
The main objective of the present cross-sectional study was to examine the potential effect of social 
support on the psychological function of cancer patients undergoing chemotherapy. The secondary 
aim was to investigate the correlations between religiosity, social support, anxiety and depression. 
In total, 112 adult outpatients with solid tumors undergoing chemotherapy participated in the study. 
Patients’ psychological function was estimated with the Greek version of the Hospital Anxiety 
Depression Scale (HADS), while social support was evaluated with the Short Form Social Support 
Questionnaire (SSQ-6). Religiosity was assessed with 3 single items relating to the frequency of 
church attendance and prayer and the subjective self-appraisal of patient’s religiosity. Satisfaction from 
social support was correlated with lower anxiety and depression scores. In contrast, no correlations 
were observed between the magnitude of the supportive network and patients’ psychological function. 
Church attendance was correlated with both sub-scales of the SSQ-6, while patients who perceived 
themselves as highly religious, reported greater satisfaction from the support received. However, 
religiosity was not associated with the levels of psychological distress. In conclusion, the presence 
of satisfactory social support seems to positively contribute to the psychological function of cancer 
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patients receiving chemotherapy. Despite the absence of any significant correlations between 
psychological function and religiosity, the latter might exert an indirect beneficial effect, since it was 
found to be related to expanded social networks and greater satisfaction with the support provided 
by significant others. Forum of Clinical Oncology 6 (4):189-195, 2007.
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ανασκΟΠησH

υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος
Π. Κουντουράκης, Α. Αρδαβάνης, Γ. Ρηγάτος1

περιΛηΨη
οι κυτταρικοί υποδοχείς HER έχουν κεντρικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την αναστολή 
της απόπτωσης, την αγγειογένεση, τη διήθηση και τη μετάσταση των νεοπλασματικών κυττάρων σε 
απομακρυσμένους ιστούς. τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, καθώς και ο ρόλος τους στη γένεση 
και την εξέλιξη του καρκίνου ανασκοπούνται με κάθε δυνατή συντομία. βήμα κλινικής Ογκολογίας 
2007, 6 (4):196-204.
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Αλεξάνδρας 171, τ.Κ.115 22  Αθήνα, τηλ:.210-6409231, 
Fax.:210-6409508, e-mail:pantkount@hotmail.com 

Εισαγωγή

οι πρωτεϊνικές κινάσες είναι ένζυμα τα οποία 
παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της κυτ-
ταρικής βιολογίας1. εμπλέκονται στην απόπτωση, τον 
κυτταρικό κύκλο, την κυτταροσκελετική αναδιάταξη, 
τη διαφοροποίηση, την ανάπτυξη, την ανοσολογική 
απάντηση έως και τη λειτουργία του νευρικού συ-
στήματος2. Απορρύθμιση των πρωτεϊνικών κινασών 
παρατηρείται σε διάφορες ασθένειες συμπεριλαμβα-
νομένων αυτοάνοσων, νευρολογικών, καρδιαγγειακών 
και φλεγμονωδών νόσων, του σακχαρώδους διαβήτη 
καθώς και στον καρκίνο.

τα ένζυμα αυτά ταξινομούνται ως πρωτεϊνικές 
κινάσες σερίνης/θρεονίνης και πρωτεϊνικές κινάσες 
τυροσίνης. Κάποιες από αυτές τις πρωτεϊνες είναι 
καθαρά ενδοκυττάρια μόρια ενώ κάποια άλλα λει-
τουργούν ως διαμεμβρανικοί υποδοχείς. η πρώτη 
κινάση τυροσίνης\υποδοχέας που ανακαλύφθηκε 
είναι ο υποδοχέας για τον επιδερμιδικό αυξητικό 
παράγοντα (EGF)3,4.

ι. υποδοχείς του επιδερμιδικού αυξητικού 
παράγοντα

η οικογένεια υποδοχέων του επιδερμικού αυξητι-
κού παράγοντα περιλαμβάνει τους εξής υποδοχείς: 
EGFR\ErbB-1, HER2\Erb-B-2, HER3\ErbB-3 και 
HER4\ErbB-4. οι διαμεμβρανικοί αυτοί υποδοχείς 
αποτελούνται από ένα εξωκυττάριο τμήμα υποδοχέα 
για τον προσδέτη, ένα διαμεμβρανικό τμήμα και ένα 
κυτταροπλασματικό τμήμα με ενζυματική δράση5. 
μέσω αυτής της δομής τα εξωκυττάρια μηνύματα με-
ταδίδονται και ενεργοποιούν την μεταγραφή διαφόρων 
γονιδίων με αποτέλεσμα την κυτταρική απάντηση.

η σύνδεση του προσδέτη με τους υποδοχείς erbB 
έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα το σχηματισμό ομο- ή 
έτερο-διμερών. οι πιθανοί συνδυασμοί που μπορούν 
να σχηματισθούν είναι δέκα, ενώ το αποτέλεσμα του 
διμερισμού είναι αλλαγές στη διαμόρφωση του ενδο-
κυτταρίου τμήματος της κινάσης, που προκαλεί την 
φωσφορυλίωση και επακόλουθο ενεργοποίηση της 
κινάσης. Έχουν βρεθεί διάφοροι προσδέτες, όπως 
μόρια που μοιάζουν με τον EGF, TGF-a (transforming 
growth factor) και νεουρεγκιουλίνες (neuregulins) που 
ενεργοποιούν τον υποδοχέα μετά τη σύνδεσή τους με 
το εξωκυττάριο τμήμα και τον επακόλουθο σχηματισμό 
όμο– και έτερο–διμερών6.

τμήματα τυροσίνης στον υποδοχέα πιθανώς φω-
σφορυλιώνονται (trans– ή cross- φωσφορυλίωση) από 
το ενδοκυττάριο τμήμα του άλλου υποδοχέα του διμε-
ρούς και συνδέονται με συμπλέγματα που μεταδίδουν 
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μηνύματα και αποτελούνται από κυτταροπλασματικά 
ένζυμα και μετασχηματιζόμενες πρωτεΐνες. ο ακόλου-
θος διαχωρισμός των συμπλεγμάτων αυτών έχει σαν 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενεργών ενζύμων και 
πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασμα, όπου ενεργοποιούν 
διαφορετικά μονοπάτια μεταφοράς μηνυμάτων (signal 
transduction cascades), όπως την οδό της ενεργο-
ποιημένης μιτογόνου πρωτεϊνικής κινάσης (MAPΚ, 
mitogen –activated protein kinase), της κινάσης της 
φωσφοϊνοσιτόλης, την αντιαποπτωτική Akt κινάση 
και άλλους ρυθμιστές μεταγραφής (transcriptional 
regulators). Ακολούθως, ενεργοποιούνται παράγοντες 
αντιγραφής όπως οι c-fos, c-jun, c-myc, καθώς και 
μεταφορείς μηνυμάτων και ενεργοποιητές αντιγραφής, 
όπως οι stat, NF-kB και μέλη της οικογένειας Ets7,8 

(εικόνα 1).
τελικά, το μήνυμα αδρανοποιείται κυρίως μέσω 

της ενδοκυττάρωσης του συμπλέγματος υποδοχέα-
προσδέτη. το περιεχόμενο των παραγομένων ενδο-
σωμάτων ακολούθως κατατμείται και αποσυντίθεται 
ή ανακυκλώνεται στην κυτταρική μεμβράνη9.

α. Μορφογένεση-εξέλιξη υποδοχέων ERBB

το μονοπάτι σημάτων μέσω της οικογενείας των 
υποδοχέων EGF έχει διατηρηθεί αλλά και προσαρ-

μοστεί κατά την διάρκεια της εξέλιξης. στο νηματώδιο 
Caenorhabolitis elegans έχει ανακαλυφθεί ένα πρω-
τόγονο σύστημα που αποτελείται από ένα μοναδικό 
προσδέτη, όπου έχει πολλά κοινά με τον EGF, ο οποίος 
καλείται LIN-3 και ένας υποδοχέας, ο οποίος ονομά-
ζεται LET-2310,11. στον οργανισμό αυτό το σύστημα 
παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξή του καθώς και 
στον τελικό προορισμό διαφορετικών τύπων κυττά-
ρων. σε έντομα, όπως στη Drosophila melanogaster, 
έχουν ανακαλυφθεί 4 διαφορετικοί προσδέτες και ένας 
υποδοχέας12. Όσο ανεβαίνει η κλίμακα της εξέλιξης 
αυξάνει ο αριθμός των προσδετών και των υποδοχέων 
που απαρτίζουν το EGFR σύστημα. στα θηλαστικά 
έχουν ταυτοποιηθεί 4 υποδοχείς και τουλάχιστον 10 
προσδέτες13.

ο κρίσιμος ρόλος των υποδοχέων ErbB στην 
ανάπτυξη έχει αποδειχθεί έπειτα από μελέτες σε 
γενετικά διαφοροποιημένα ινδικά χοιρίδια. μηδενικές 
μεταλλάξεις (null mutations) σε γονιδιακούς τόπους 
σχετικά με τους ErbB υποδοχείς είναι θανάσιμες. 
Απώλεια του γονιδίου για τον ErbB1 οδηγεί σε εμ-
βρυϊκό ή περιγεννητικό θάνατο με το ινδικό χοιρίδιο 
να παρουσιάζει ανωμαλίες σε διάφορα όργανα, όπως 
ο εγκέφαλος, το δέρμα οι πνεύμονες και ο γαστρε-
ντερικός σωλήνας14-16. Απώλεια του γονιδίου για τον 
ErbB2 υποδοχέα έχει σαν συνέπεια το θάνατο του 

Εικόνα	1. ενεργοποίηση των υποδοχέων μετά από σύνδεσή τους με προσδέτες -διμερισμός-οδοί μεταβίβασης σημά-
των.
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ινδικού χοιριδίου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας από 
ελαττωματική κατασκευή των κοιλοτήτων της καρδι-
άς17, κάτι το οποίο συμβαίνει και κατά την απώλεια 
του γονιδίου για τον ErbB4 υποδοχέα18. Όσον αφορά 
την απώλεια του γονιδίου για τον ErbB3 υποδοχέα τα 
ινδικά χοιρίδια παρουσιάζουν ανωμαλίες στις βαλβίδες 
της καρδιάς, καθώς και στην κατασκευή του νευρικού 
τους συστήματος, με συνέπεια τον θάνατο19.

σε αντίθεση με τις θανάσιμες συνέπειες της απώ-
λειας της λειτουργίας ενός γονιδίου που σχετίζεται 
με την έκφραση των υποδοχέων EGFR στα ινδικά 
χοιρίδια, η απώλεια της λειτουργίας ενός γονιδίου 
που σχετίζεται με την έκφραση ενός συνδέτη δεν 
είναι τόσο δραματικές. για παράδειγμα, όσον αφορά 
τον TGF-α τα ινδικά χοιρίδια είναι βιώσιμα και γόνιμα, 
αλλά παρουσιάζουν ανωμαλίες στους οφθαλμούς και 
τους θύλακες των τριχών20.

οι ErbB υποδοχείς έχουν σημαντικό ρόλο και μετά 
τη γέννηση σε πολλά όργανα, όπως για παράδειγμα 
στη περίπτωση του μαζικού αδένα του οποίου η ανά-
πτυξη και διαφοροποίηση πραγματοποιείται κυρίως 
μετά τη γέννηση. μελέτες που έχουν διενεργηθεί 
έχουν οδηγήσει στα εξής συμπεράσματα: η κύρια 
λειτουργία του ErbB1στην ανάπτυξη του μαζικού 
αδένα σχετίζεται με τη ανάπτυξη των πόρων21, ενώ 
οι υποδοχείς ErbB2 και ErbB4 παίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην διαφοροποίηση των λοβίων του μαστού καθώς 
και στη γαλουχία22,23.

β. Μέλη της οικογενείας των υποδοχέων του 
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα

το πρώτο μέλος της οικογενείας των εGF υποδοχέ-
ων είναι ο EGFR1 (ErbB1 ή HER-1). είναι γλυκοπρω-
τεΐνη και έχει μοριακό βάρος 170KDa24. το γονίδιο που 
ελέγχει την έκφραση και τη λειτουργία του βρίσκεται 
στο 7p12 χρωμόσωμα. ο EGFR υπερεκφράζεται σε 
διάφορες νεοπλασίες όπως του μαστού, πνεύμονα, 
προστάτη, στομάχου, παχέος εντέρου και κεφαλής 
και τραχήλου25,26. ποσοτικές μελέτες σχετικές με την 
σύνδεση με τον EGF σε κύτταρα έχουν αναδείξει την 
ύπαρξη δύο ειδών υποδοχέων EGFR στην κυτταρική 
μεμβράνη: υποδοχείς EGFR υψηλής συγγενείας με 
τους προσδέτες, οι οποίοι αποτελούν και τη μειονότητα 
(2-5%) και υποδοχείς EGFR χαμηλής συγγενείας, οι 
οποίοι αποτελούν την πλειονότητα (95-98%)27,28.

Έχουν παρατηρηθεί 3 τύποι μεταλλάξεων του 
EGFR. συχνότερος είναι ο τύπος ιιι και καλείται EGFR 
VIII ή de2-7EGFR ή AEGFR. στον EGFR VIII υπάρχει 
έλλειμμα στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα και 
συγκεκριμένα στη θέση 267 της σειράς των αμινοξέων. 
στο μεταλλαγμένο γονίδιο το οποίο αποκωδικοποιείται 
στον υποδοχέα EGFR VIII παρατηρείται διαγραφή 

των εξονίων 2-7 που κωδικοποιούν την περιοχή του 
εξωκυτταρίου τμήματος του υποδοχέα. η πρωτεΐνη-
υποδοχέας που αποκωδικοποιείται έχει μοριακό βάρος 
145 KDa και έχει μονίμως την ενεργό μορφή29. μελέτες 
σχετικές με τον EGFR VIII έχουν δείξει ότι παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των νεοπλασιών, καθώς 
είναι ένας ενεργοποιημένος υποδοχέας, ο οποίος δρα 
ανεξάρτητα από την επίδραση προσδετών30. μεταλ-
λάξεις του EGFR υποδοχέα παρατηρούνται συχνά 
σε διάφορες νεοπλασίες, όπως στα γλοιώματα, στο 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, στον καρκίνο 
των ωοθηκών και του προστάτη31.

ο υποδοχέας HER-2 είναι γλυκοπρωτεΐνη με μο-
ριακό βάρος 185KDa. το γονίδιο το οποίο ελέγχει την 
έκφραση και τη λειτουργία του βρίσκεται στο 17q21 
χρωμόσωμα. υπερέκφραση του HER-2 παρατηρείται 
κυρίως στον καρκίνο του μαστού και σε μικρότερη 
συχνότητα στον καρκίνο του πνεύμονα του προστάτη, 
του στομάχου και των ωοθηκών32,33.

ο HER-3 υποδοχέας είναι μια διαμεμβρανική 
γλυκοπρωτεΐνη και έχει μοριακό βάρος 160KDa. το 
γονίδιο που ελέγχει την έκφραση και τη λειτουργία 
του υποδοχέα HER-3 βρίσκεται στο 12q13 χρωμόσω-
μα33. παρά το ότι το τμήμα της τυροσινικής κινάσης 
έχει υψηλή συγγένεια με τα ανάλογα τμήματα των 
υπολοίπων υποδοχέων EGFR είναι μη λειτουργικό 
και απαιτείται να διμεριστεί με άλλο υποδοχέα – δεν 
σχηματίζει ομοδιμερή – για να ενεργοποιήσει τα 
μονοπάτια μεταβίβασης του σήματος34. υπερεκφρά-
ζεται κυρίως σε κακοήθειες του μαστού, πνεύμονα, 
παγκρέατος και στομάχου.

το γονίδιο που ελέγχει την έκφραση και τη λει-
τουργία του υποδοχέα HER-4 βρίσκεται στο 2q33.3-
34 χρωμόσωμα και κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική 
γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό βάρος 180KDa35. ο υπο-
δοχέας HER-4 παίζει κριτικό ρόλο στην ανάπτυξη 
καρδιοπαθειών και κακοηθειών (καρκίνο του μαστού 
και ωοθηκών), καθώς και στην ανάπτυξη και διαφο-
ροποίηση διαφόρων ιστών και οργάνων, ειδικά στο 
καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα καθώς και στο 
μαζικό αδένα36.

γ. Συνδέτες των υποδοχέων του επιδερμικού 
αυξητικού παράγοντα

οι υποδοχείς της EGFR οικογένειας ενεργοποι-
ούνται απο διάφορους προσδέτες που καλούνται 
EGF-σχετιζόμενοι πεπτιδικοί αυξητικοί παράγοντες37. 
Αυτοί παράγονται αρχικά ως διαμεμβρανικά πρόδρομα 
μόρια, ενώ ακολούθως υφίστανται πρωτεόλυση και 
απελευθερώνονται38.

ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF), 
η αμφιρεγκουλίνη (amphiregulin, AR), ο αυξητικός 
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παράγοντας μεταμόρφωσης–α (Transforming Growth 
Factor–a, TGfa) συνδέονται ειδικά με τον HER-1. η 
β-σελουλίνη (betacellulin, BTC), η επιρεγκιουλίνη 
(epiregulin, ERR), ο ηeparin-binding EGF (HB-EGF) 
έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με τον υποδοχέα 
HER4. οι νεoυρεγκιουλίνες (NRG-neuregulins) μπο-
ρούν να συνδεθούν με τους HER-3 και HER-4 υπο-
δοχείς. συγκεκριμένα οι NRG-1, NRG-2 συνδέονται 
με τους HER-3 και HER-4 υποδοχείς, ενώ οι NRG-3, 
NRG-4 με τον HER-4 υποδοχέα39-42 (πίνακας 1).

παρά τις εντατικές έρευνες και τον μεγάλο αριθμό 
προσδετών που έχουν αναγνωρισθεί για τους υπο-
δοχείς HER-1, HER-3, HER-4 δεν έχει αναγνωρισθεί 
φυσικός συνδέτης για τον υποδοχέα HER-2. μελέτες 
υποστηρίζουν ότι η κύρια δράση του υποδοχέα HER-2 
είναι σαν συν-υποδοχέας (co-receptor). Φαίνεται ότι ο 
υποδοχέας HER-2 χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό 
ετεροδιμερούς απο τους άλλους υποδοχείς της οικο-
γένειας EGFR και παίζει κύριο ρόλο στην ενδυνάμωση 
του σήματος από τους EGFR υποδοχείς43-45.

με εξαίρεση τον EGF οι προσδέτες των EGFR 
υποδοχέων γενικά δρουν ως αυτοκρινικοί ή παρα-
κρινικοί αυξητικοί παράγοντες.

μέσω της διαθεσιμότητας του προσδέτη ελέγχεται 
η ικανότητα και ο ρόλος του στη μετάδοση του μηνύ-
ματος. οι HER-προσδέτες εμφανίζουν συγκεκριμένη 
έκφραση που είναι ειδική για διαφορετικά όργανα, 
καθώς και στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης και 
διαφοροποίησης του οργάνου. για παράδειγμα, στο 
πάγκρεας παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις 
NRG-442, ενώ η έκφραση του NRG-3 σχετίζεται με 
την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος41. πειρά-
ματα που έχουν γίνει σε ινδικά χοιρίδια σχετικά με 
την έκφραση των EGF, AR και TGFα αποδεικνύουν 
ότι η λειτουργική διαφοροποίηση του μαζικού αδένα 
απαιτεί τη συνέργεια των ανωτέρω προσδετών, ενώ η 
έκφραση της AR είναι υψηλότερη κατά την ανάπτυξη 
των πόρων και μόνο η ανεπάρκεια AR συνδέεται με 
ατελή ανάπτυξη των πόρων46.

τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των προσδετών παί-
ζουν κριτικό ρόλο στη διαφοροποίηση των μηνυμάτων. 

οι προσδέτες είναι μόρια διπολικά. Αυτή η ιδιότητά τους 
καθορίζει με ποιους υποδοχείς θα συνδεθούν και ποιας 
φύσης διμερή θα σχηματισθούν47. για παράδειγμα, 
όσον αφορά το συνδέτη NRG-1 αποδείχθηκε ότι στο 
ν-τελικό άκρο του περιέχονται τμήματα που ορίζουν τη 
σύνδεσή του αρχικά με τον ErbB3 ή ErbB4 υποδοχέα 
και ακολούθως το C-τελικό άκρο του προσδέτη ορίζει 
το άλλο μέλος της οικογένειας υποδοχέων ErbB με 
το οποίο θα σχηματισθεί το διμερές48. ο δεύτερος 
υποδοχέας είναι συνήθως ο ErbB2, για τον οποίο έχει 
δεχθεί ότι αυξάνει τη «συγγένεια» με τον προσδέτη 
σε όλα τα ErbB ετεροδιμερή.

Ένα άλλο σημαντικό βιοχημικό χαρακτηριστικό των 
προσδετών είναι η διαφορετική συγγένεια σύνδεσης 
που έχουν με τους υποδοχείς. το χαρακτηριστικό αυτό 
επηρεάζει την ένταση και τη διάρκεια του μηνύματος. 
μελέτες που έχουν γίνει σε χαμηλής συγγενείας ErbB 
προσδέτες με τους αντίστοιχους υποδοχείς δείχνουν 
ότι αυτοί εμποδίζουν την αρνητική ρύθμιση (down-
regulation) και την αποσύνθεση τους49. Αυτό ίσως 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χαμηλής συγγε-
νείας συνδέτες πιθανώς να επιφέρουν μεγαλύτερης 
έντασης και διάρκειας μηνύματα από ότι οι υψηλής 
συγγενείας συνδέτες.

Άλλη σημαντική ιδιότητα των προσδετών είναι 
η σταθερότητα της σύνδεσης του συμπλέγματος 
υποδοχέα-προσδέτη σε μεταβολές του pH, η οποία 
επηρεάζει τη βιοδιαθεσιμότητά του29. για παράδειγμα, 
προσδέτες όπως ο EGF, όπου η σύνδεση του με τον 
υποδοχέα ειναι ανθεκτική σε μεταβολές του pH οδηγεί 
τον υποδοχέα στα λυσοσώματα και στην κατάτμη-
ση και αποσύνθεση, ενώ άλλοι προσδέτες, όπως ο 
NRG-1, TGFa διαχωρίζονται από τους αντίστοιχους 
υποδοχείς τους στο ενδοσωμιακό ph και αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την ανακύκλωση του υποδοχέα στη 
μεμβράνη και την ενδυνάμωση του σήματος.

δ. Ενδοκυττάρωση συμπλεγμάτων υποδοχέων-
προσδετών

Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της μεταβίβα-
σης των σημάτων, τα ενεργοποιημένα συμπλέγματα 
εGFR υφίστανται ενδοκυττάρωση σε εγκολπώσεις 
που επικαλύπτονται από κλαθρίνη.

οι υποδοχείς που υπέστησαν εδοκυττάρωση ακο-
λουθούν δύο διαφορετικές πορείες. στην πρώτη, μέσω 
της ουμπικουϊτίνης λιγκάσης (ubiquitin ligase Cbl) τα 
συμπλέγματα υποδοχέων-προσδετών οδηγούνται σε 
πρόωρα ενδοσώματα, όπου και αποσυντίθενται στα 
λυσοσώματα. Αντιθέτως, σε απουσία της Cbl ή όταν 
η v-Cbl είναι παρούσα, οι υποδοχείς ανακυκλώνονται 
στην κυτταρική μεμβράνη50. η τυροσίνη 1045 στον 
εGFR είναι απαραίτητη για τη μειορρύθμισή του 

Πίνακας	1. υποδοχείς erbB και οι προσδέτες τους
Υποδοχείς Προσδέτες
HER-1 AR, BTC, EGF, EP,HB-EGF,TGF-a
HER-2 κανείς
HER-3 NRG 1, NRG 2
HER-4 BTC, EP, HB-EGF, NRG 1, NRG 2, 

NRG 3, NRG 4
AR: Amphiregulin, BTC: Beta-cellulin, EGF: Epidermal 
growth factor, ER: Epiregulin, HB-EGF: Heparin-binding 
growth factor, NRG 1,2,3,4: Neuregulin 1,2,3,4, TGF-a: 
Transforming growth factor
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μέσω της Cbl. μετάλλαξη στην τυροσίνη 1045 οδηγεί 
στην ενδυνάμωση των σημάτων μέσω του εGFR, 
ενώ είναι περισσότερο μιτογόνος σε σύγκριση με τη 
φυσιολογική πρωτεΐνη (wild type)51.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την «τύχη» 
των υποδοχέων αποτελεί και η σταθερότητα του 
ενεργοποιημένου συμπλέγματος προσδέτη-υποδοχέα 
στο μετρίως όξινο περιβάλλον του ενδοσώματος. τα 
ενεργοποιημένα εGFR ομοδιμερή είναι σχετικά στα-
θερά και παραμένουν συνδεδεμένα με τη Cbl. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα τα συμπλέγματα να οδηγούνται 
στα λυσοσώματα και να αποσυντίθενται. Αντίθετα, τα 
ετεροδιμερή εGFR/HER-2 είναι λιγότερο σταθερά 
με αποτέλεσμα να διασπώνται και να διαχωρίζονται 
από τη Cbl, οπότε οι υποδοχείς ανακυκλώνονται και 
επιστρέφουν στην κυτταρική μεμβράνη52.

ιι. καρκίνος και HER υποδοχείς

α. Καρκινογένεση

η ανάπτυξη καρκίνου είναι διαδικασία που χα-
ρακτηρίζεται από πολλά στάδια ξεκινώντας από την 
καλοήθη υπερπλασία και καταλήγοντας σε νεοπλασία 
ικανή να μεθίσταται σε άλλα όργανα. Κατά τη διάρ-
κεια αυτών των σταδίων τα κύτταρα αποκτούν νέες 
ιδιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε να αποκτή-
σουν τον κακοήθη φαινότυπο53. τα κύτταρα αποκτούν 
δυναμικό αναπαραγωγής και διαιρούνται συνεχώς 
παρακάμπτοντας τα σημεία ελέγχου του κυτταρικού 
κύκλου, καθώς και την αναστολή πολλαπλασιασμού 
λόγω κυτταρικής επαφής που φυσιολογικά θα τα 
οδηγούσαν στην απόπτωση. για την ανάπτυξη του 
κυττάρου πέρα από ένα συγκεκριμένο μέγεθος, ο 
αρχικός όγκος πρέπει να αυξήσει την παροχή σε θρε-
πτικά συστατικά και ο2 μέσω του σχηματισμού νέων 
αγγείων. το τελικό στάδιο συνεπάγεται ότι τα κύτταρα 
αποκτούν διάφορα νέα χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
με την ικανότητα να μεθίστανται και να εισβάλλουν 
σε απομακρυσμένους ιστούς54. Έχει αποδειχθεί ότι οι 
υποδοχείς HER έχουν κεντρικό ρόλο στο καθένα από 
αυτά τα στάδια συμπεριλαμβανομένων του κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού, της αναστολής της απόπτωσης, 
της αγγειογένεσης, της διήθησης και μετάστασης σε 
απομακρυσμένους ιστούς55.

β. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και HER 
υποδοχείς

τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από την 
ικανότητά τους να διαφεύγουν από τα φυσιολογικά 
σήματα αναστολής της ανάπτυξης και να πολλαπλασι-
άζονται αυτόνομα. η ενεργοποίηση των erbB υποδο-

χέων οδηγεί τα καρκινικά κύτταρα μέσω των σημείων 
ελέγχου του κυτταρικού κύκλου. ο HER-2 υποδοχέας 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε αυτό το στάδιο. η υπε-
ρέκφραση του έχει δειχθεί ότι απορρυθμίζει την G1-S 
διέλευση μέσω διαφοροποίησης της δραστηριότητας 
των G1 ρυθμιστών: ε κυκλίνη-CDK2 συμπλέγματα, 
κυκλίνη D, c-myc και την κυκλίνο-εξαρτώμενη κινά-
ση- απαγορευτή p27. το σύμπλεγμα ε-CDK2 είναι 
υπεύθυνο για την είσοδο στον κυτταρικό κύκλο. μπορεί 
να υπορρυθμιστεί από διαφορετικούς μηχανισμούς 
συμπεριλαμβανομένου και του p2756.

Όταν το p27 συνδέεται με την c-myc πρωτεΐνη και 
την κυκλίνη D, το σύμπλεγμα ε-CDK2 είναι ενεργό και 
ξεκινά την είσοδο στον κυτταρικό κύκλο. Αντιθέτως, 
όταν το p27 είναι ελεύθερο είναι ικανό να συνδεθεί με 
το σύμπλεγμα ε κυκλίνη-CDK2 και να αναστείλει τη 
δράση του. η ενεργοποίηση των HER-2 υποδοχέων 
έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα c-myc πρωτε-
ΐνης και κυκλίνης D, με αποτέλεσμα την σύνδεσή τους 
με τη p27 και τη μείωση του ελεύθερου p27. Έτσι, η 
υπερέκφραση του HER-2 οδηγεί στην ενίσχυση της 
δράσης του συμπλέγματος ε κυκλίνη-CDK2 και στον 
έντονο κυτταρικό πολλαπλασιασμό57.

η αναστολή μέσω αντισωμάτων της δράσης των 
HER-2 υποδοχέων έχει σαν αποτέλεσμα τη συσσώ-
ρευση κυττάρων στη φάση G1 και απενεργοποίηση 
του συμπλέγματος ε κυκλίνη-CDK2. Αυτό συμβαίνει 
διότι η αναστολή της δράσης των HER-2 υποδοχέων 
οδηγεί σε αρνητική ρύθμιση τις MAPK και PI3/Akt 
οδούς μεταβίβασης σημάτων με αποτέλεσμα τη μεί-
ωση των επιπέδων c-myc και κυκλίνης D. χαμηλά 
επίπεδα πρωτεϊνών που συνδέονται με τη p27 έχει 
σαν αποτέλεσμα η p27 να συνδέεται με το σύμπλεγμα 
ε-CDK2. η απενεργοποίηση του συμπλέγματος ε-
CDK2 είναι η κύρια αιτία της αναστολής του κυτταρικού 
κύκλου στη φάση G1 και η διακοπή του κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού58.

γ. Κυτταρική επιβίωση και HER υποδοχείς

η αθανασία είναι χαρακτηριστικό που αποκτάται 
κατά την εξέλιξη του κακοήθους φαινοτύπου. ο κυτ-
ταρικός θάνατος ρυθμίζεται από δύο διαφορετικούς 
μηχανισμούς. η εξωγενής οδός ενεργοποιείται από 
εξωτερικά σήματα και πραγματοποιείται μέσω υπο-
δοχέων θανάτου, όπως ο υποδοχέας του παράγοντα 
νέκρωσης νεοπλασίας (TNFR, tumor necrosis factor 
receptor) ή ο FAS. η ενεργοποίηση αυτών των υπο-
δοχέων οδηγεί σε απόπτωση μέσω της διάσπασης 
της κασπάσης 859,60. η ενδογενής οδός ρυθμίζεται 
από τα επίπεδα και την εντόπιση προ- και αντι- απο-
πτωτικών μελών της BCL οικογενείας. χαρακτηρίζεται 
από την απελευθέρωση του κυτοχρώματος C και την 
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ενεργοποίηση της κασπάσης 961,62. η οδός PI3/Akt, 
η οποία ενεργοποιείται από τους HER υποδοχείς, 
είναι σημαντική στο να ρυθμίζει την κυτταρική επι-
βίωση, διότι τα Akt υποστρώματα ελέγχουν άμεσα 
μηχανισμούς απόπτωσης, όπως το να αναστέλλουν 
το προαποπτωτικό μέλος BAD της οικογένειας BCL 
και την κασπάση 9. το Akt ακόμη φωσφορυλιώνει 
στόχους που έμμεσα επηρεάζουν την κυτταρική επι-
βίωση. η φωσφορυλίωση παραγόντων αντιγραφής 
αναστέλλει την έκφραση διαφόρων γονιδίων που είναι 
σημαντικά για την απόπτωση όπως το FASC. επίσης, 
το Akt ενεργοποιεί το NF-kB, αυξάνει τα επίπεδα του 
BCL-Xl και άλλων αναστολέων της απόπτωσης. επι-
πρόσθετα, η STAT (signal transducer and activator 
of transcription), που ενεργοποιείται από τους HER 
υποδοχείς, συνδέεται με αυξημένα επίπεδα του BCL-
Xl (pro-survival)63.

δ. Μετάσταση και HER υποδοχείς

η ικανότητα του κυττάρου να μεταναστεύει και να 
διηθεί τη βασική μεμβράνη προσδίδει τη δυνατότητα 
στο καρκινικό κύτταρο να μεθίσταται. Έχει δειχθεί ότι 
οι οδοί MAPK και PI3 παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
κυτταρική μετανάστευση. η διέγερση των HER-3 και 
HER-4 υποδοχέων από νεουρεγκιουλίνες συνδέεται 
με διήθηση καθώς και την απόκτηση πρωτεολυτικών 
ιδιοτήτων από τα καρκινικά κύτταρα. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται στην αυξημένη έκφραση των μεταλ-
λοπρωτεϊνασών του στρώματος MMP-2, MMP-9, 
καθώς και στην σερίνη πρωτεάση του ενεργοποιητή 
ουροκινάσης–πλασμινογόνου UPA και του υποδοχέα 
του UPAR64-66.

ε. Αγγειογένεση και HER υποδοχείς

η αγγειογένεση ξεκινά σε αρχικά στάδια κατά 
την ανάπτυξη του όγκου και είναι αναγκαία για την 
ανάπτυξή του και την μετάσταση. οι HER υποδοχείς 
σχετίζονται με την παραγωγή παραγόντων αγγειο-
γένεσης από τα καρκινικά κύτταρα, όπως ο VEGF 
(vascular endothelial growth factor), ιντερλευκίνες, 
αγγειοποιητίνη 1, αυξητικοί παράγοντες ινοβλαστών 
και άλλοι64,67.

στ. Προγνωστική αξία HER υποδοχέων

η υπερέκφραση των υποδοχέων EGFR και HER-
2 σχετίζεται με κακή πρόγνωση στον καρκίνο του 
μαστού68,69. η προγνωστική αξία της υπερέκφρασης 
των υποδοχέων αυτών σε άλλες νεοπλασίες είναι 
ασαφής.

η προγνωστική αξία των EGFR και HER-2 έχει 

ερευνηθεί σε πολλές μελέτες. Αν και η έκφραση αυ-
τών των πρωτεινών συνδέεται συχνά με χειρότερη 
πρόγνωση, δεν έχει αποσαφηνιστεί η αξία αυτών σαν 
ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων70.

σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχει πα-
ρατηρηθεί κακή πρόγνωση σε ασθενείς με υψηλά 
επίπεδα συνέκφρασης των EGFR και HER-2 σε 
σύγκριση με ασθενείς που παρουσιάζουν έκφραση 
μόνο του ενός υποδοχέα71. Άλλες μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε καρκίνο ουροδόχου κύστεως 
από μεταβατικό επιθήλιο και επιδερμοειδούς καρκίνου 
της στοματικής κοιλότητας παρουσιάζουν παρόμοια 
αποτελέσματα72-74.

είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί, ότι λόγω της 
αυξημένης έκφρασης των υποδοχέων erbB στα νεο-
πλάσματα παρατηρείται συνέκφραση των υποδοχέων 
αυτών στην πλειονότητα των νεοπλασιών. Αυτό το 
φαινόμενο πιθανώς να είναι σημαντικό στην παθο-
γένεια της νεοπλασίας.

επίσης, δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος των υπο-
δοχέων HER-3 και HER-4 στην βιολογία του καρκίνου 
in vivo75,76. οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει στον 
καρκίνο του μαστού με αντικρουόμενα αποτελέσματα. 
πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έκφραση των 
υποδοχέων HER-3 στο καρκίνο του μαστού συνδέο-
νται με κακούς προγνωστικούς παράγοντες, όπως το 
μέγεθος του όγκου και η διήθηση των λεμφαδένων77,78. 
Αντίθετα, άλλοι ερευνητές έχουν βρει ότι η έκφραση του 
HER-3 συνδέεται με βελτιωμένη 10ετή επιβίωση καθώς 
και με ευνοϊκούς προγνωστικούς παράγοντες. όπως η 
ύπαρξη οιστρογονικών υποδοχέων79,80. Όσον αφορά 
την έκφραση των HER-4 υποδοχέων στο καρκίνο του 
μαστού ερευνητές συνδέουν την έκφραση των HER-4 
υποδοχέων με μεγαλύτερη επιβίωση, ύπαρξη οιστρο-
γονικών υποδοχέων, χαμηλή πιθανότητα υποτροπής, 
ενώ άλλοι συνδέουν την έκφρασή τους με αρνητικούς 
προγνωστικούς παράγοντες81,82. Αποτελέσματα σε 
κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού παρουσιάζουν 
τα ίδια αντικρουόμενα αποτελέσματα83,84.

Καθώς λείπουν πολλά κομμάτια για να συμπλη-
ρωθεί το «παζλ» της καρκινογένεσης, θα πρέπει να 
περιμένουμε αρκετά μέχρι να εντάξουμε πλήρως 
τους υποδοχείς erbB σε ένα αποτελεσματικό μοντέλο 
πρόληψης, πρόβλεψης και στοχευμένης θεραπείας 
των κακοήθων νεοπλασιών.

υΠΟμνημα [Ερμηνεία όρων]

 διμερισμός: η διαδικασία κατά την οποία σχη-
ματίζεται ένα σύμπλεγμα αποτελούμενο από δύο 
υποομάδες
Ενδοκυττάρωση: πρόσληψη υλικού από ένα 
κύτταρο με σχηματισμό ενός κυστιδίου

•

•
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 Ετεροδιμερές: διμερές αποτελούμενο από δύο 
διαφορετικές υπομονάδες
 νηματώδιο: είδος πολυκυτταρικού οργανισμού 
που ανήκει στην οικογένεια των ελμίνθων
 Ομοδιμερές: διμερές αποτελούμενο από δύο ίδιες 

•

•

•

υπομονάδες
 Προσδέτης: κάθε μόριο που προσδένεται σε ένα 
άλλο μόριο. συνήθως ένας μεταβιβαστής σε ένα 
υποδοχέα

•

ΑBSTRACT

P. KOUNTOURAKIS, A. ARDAVANIS, G. RIGATOS. Erb receptor family and Cancer.
HER receptors’ role in various stages of biology as cell proliferation, apoptosis, angiogenesis, inva-
sion and migration of cancer cells is crucial. In this short paper their characteristics, properties and 
role in carcinogenesis are reviewed. Forum of Clinical Oncology 6 (4):196-204, 2007.
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η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον καρκίνο 
των ωοθηκών
E. de Bree, Ι. Ρωμανός, Δ.Δ. Τσιφτσής1

περιΛηΨη
η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία έχει ως σκοπό την υψηλή τοπικοπεριοχική συγκέντρωση του 
χημειοθεραπευτικού φαρμάκου με ταυτόχρονα χαμηλή συστηματική έκθεση στο φάρμακο. συνεπώς, 
αναμένεται αυξημένη αποτελεσματικότητα και μειωμένη συστηματική τοξικότητα. το γεγονός ότι η νόσος 
περιορίζεται συνήθως στην περιτοναϊκή κοιλότητα καθιστά τον καρκίνο του ωοθηκών με περιτοναϊκή 
διασπορά ιδιαίτερα πρόσφορο για την εφαρμογή της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας. η ενδοπε-
ριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον καρκίνο των ωοθηκών είναι μια σχετικά παλιά μέθοδος που δεν είχε 
μελετηθεί ευρέως. προσφάτως, με βάση τα θετικά αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων μελετών και 
μεταναλύσεων, το εθνικό Αντικαρκινικό ινστιτούτο (N.C.I.) της η.π.Α. ανακοίνωσε οδηγία με την οποία 
προτείνει την εφαρμογή της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σε ασθενείς με μικρή υπολειπόμενη 
νόσο μετά από χειρουργική κυτταρομείωση για προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. πρόσφατες 
τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία είναι αποτελεσματική 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής και πιθανόν ως θεραπεία σταθεροποίησης. Όσον αφορά στην εφαρ-
μογή της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας ως θεραπεία δεύτερης γραμμής και της διεγχειρητικής 
υπερθερμικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας, αρκετές μελέτες φάσης ιι έδειξαν ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. για την τελική εκτίμηση της συνεισφοράς τους υπάρχει ανάγκη τυχαιοποιημένων 
μελετών. στις περισσότερες μελέτες χρησιμοποιήθηκε cisplatin, όμως φάρμακα όπως το paclitaxel 
φαίνονται να είναι πιο αποτελεσματικά στην ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. παρά την αντίσταση 
της ιατρικής κοινότητας για την εφαρμογή της, η έρευνα για τη βελτιστοποίηση της ενδοπεριτοναϊκής 
χημειοθεραπείας συνεχίζεται. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (4):205-211.
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Εισαγωγή

η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, όπως κάθε 
μορφή περιοχικής χημειοθεραπείας, έχει ως σκοπό 
την υψηλή τοπικοπεριοχική συγκέντρωση του χημει-
οθεραπευτικού φαρμάκου με ταυτόχρονα χαμηλή 
συστηματική έκθεση στο φάρμακο. συνεπώς, ανα-

μένεται αυξημένη αποτελεσματικότητα και μειωμένη 
συστηματική τοξικότητα. η σκέψη αυτή είναι παλιά 
και η εφαρμογή της μεθόδου στην αντιμετώπιση 
της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης δημοσιεύθηκε 
για πρώτη φορά το 1955. οι Weisberger και συν.1 
χορήγησαν νιτρώδη μουστάρδας ενδοπεριτοναϊκά 
σε ασθενείς με περιτοναϊκή διασπορά από καρκίνο 
των ωοθηκών και μεγάλη ποσότητα ασκιτικού υγρού 
και παρατήρησαν κλινική εξάλειψη του ασκιτικού 
υγρού σε όλες τις ασθενείς. τότε χρησιμοποιήθηκε η 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία παρηγορητικά σε 
ασθενείς με μεγάλο καρκινικό φορτίο.

σήμερα, ξέρουμε ότι η διείσδυση του φαρμάκου 
στις περιτοναϊκές εμφυτεύσεις είναι περιορισμένη 
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σε ελάχιστα χιλιοστά βάθους και ως εκ τούτου εφαρ-
μόζεται συνήθως μόνο σε μικροσκοπική ή ελάχιστη 
μακροσκοπική υπολειπόμενη περιτοναϊκή νόσο έπειτα 
από κυτταρομειωτική επέμβαση. μεγάλη σημασία έχει 
η κατανομή του φαρμάκου σε όλη την περιτοναϊκή 
κοιλότητα ώστε όλη η τοιχωματική και σπλαχνική περι-
τοναϊκή επιφάνεια να εκτίθεται στη χημειοθεραπευτική 
ουσία. Αυτό επιτυγχάνεται ικανοποιητικά μόνο μετά 
από επιμελή λύση των συμφύσεων και χορήγηση του 
φάρμακου σε διάλυμα αρκετά μεγάλου όγκου (1 έως 2 
λίτρα τουλάχιστον). ενστάλαξη του διαλύματος γίνεται 
συνήθως μέσου καθετήρα Tenckhoff ή συστήματος 
Port-a-Cath για περίπου 24 ώρες, μετά τις οποίες το 
διάλυμα παροχετεύεται προς τα έξω. η διεγχειρητική και 
άμεση μετεγχειρητική εφαρμογή έχουν ως πλεονέκτημα 
την αποφυγή περιορισμού της αναγκαίας διανομής του 
διαλύματος λόγω δημιουργίας νέων συμφύσεων2-4.

το υπόβαθρο της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθερα-
πείας στον καρκίνο των ωοθηκών

η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία εφαρμόζεται 
στην αντιμετώπιση και πρόληψη της περιτοναϊκής καρ-
κινωμάτωσης από καρκίνο παχέος εντέρου, στομάχου 
και ωοθηκών, καθώς και ψευδομύξωμα περιτοναίου 
και μεσοθηλίωμα2-11.

οι λόγοι για τους οποίους ο καρκίνος των ωοθη-
κών αποτελεί πάθηση ιδιαίτερα πρόσφορη για την 
εφαρμογή ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας είναι 
διάφοροι. στην πλειοψηφία των περιστατικών πα-
ρατηρείται περιτοναϊκή καρκινωμάτωση. μετά από 
χειρουργική κυτταρομείωση παραμένει κατά κανόνα 
υπολειπόμενη περιτοναϊκή νόσος, είτε μικροσκοπική 
είτε μακροσκοπική. παρά το εντυπωσιακό ποσοστό 
ανταπόκρισης της νόσου στη συστηματική χημει-
οθεραπεία, η νόσος υποτροπιάζει σε πολύ υψηλό 
ποσοστό. υπάρχει δηλαδή ανάγκη νέων θεραπειών 
με νέα φάρμακα, νέα σχήματα ή διαφορετική οδό 
χορήγησης, όπως η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθερα-
πεία. το γεγονός ότι η νόσος περιορίζεται συνήθως 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα καθιστά τη εφαρμογή της 
περιτοναϊκής χημειοθεραπείας κεντρικό θέμα στις 
ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών. τέλος, υπάρχει 
σχέση έκθεσης στο φάρμακο με την ανταπόκριση 
της νόσου για τα χημειοθεραπευτικά τα οποία είναι 
τα πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της νόσου, 
δηλαδή τις πλατίνες και τις ταξάνες. με υψηλότερη 
τοπικοπεριοχική συγκέντρωση των φαρμάκων αυ-
τών, όπως επιτυγχάνεται με την ενδοπεριτοναϊκή 
χημειοθεραπεία, αναμένεται ως εκ τούτου καλύτερη 
ανταπόκριση2-7.

η επιλογή του φαρμάκου

το φάρμακο που θα επιλεχθεί για ενδοπεριτοναϊ-

κή χορήγηση πρέπει να είναι δραστικό στον καρκίνο 
των ωοθηκών και δεν πρέπει να δημιουργεί τοπική 
τοξικότητα. προτιμούνται φάρμακα τα οποία έχουν 
κυτταροτοξικότητα εξαρτώμενη από τη συγκέντρωση 
(concentration-related cytotoxicity), ώστε να εκμεταλ-
λεύεται η αυξημένη τοπική συγκέντρωση του φαρμά-
κου για να επιτυγχάνεται αυξημένη δραστικότητα. το 
φάρμακο πρέπει να είναι ήδη σε ενεργή μορφή και 
να μη χρειάζεται να μεταβολίζεται σε δραστική ουσία 
μέσω ενζύμων που δεν υπάρχουν στην περιτοναϊκή 
κοιλότητα. η cyclophosphamide και η ifosfamide, απο-
τελεσματικά φάρμακα στη συστηματική χημειοθεραπεία 
για καρκίνο των ωοθηκών, είναι ακατάλληλα, λόγω του 
γεγονότος ότι ο ηπατικός μεταβολισμός είναι αναγκαίος 
για την ενεργοποίηση τους. Όταν εφαρμόζεται η ενδο-
περιτοναϊκή χημειοθεραπεία διεγχειρητικά, το φάρμακο 
πρέπει να είναι άμεσα κυτταροτοξικό. Ως εκ τούτου, δεν 
ενδείκνυται η χρήση αντιμεταβολιτών, όπως η 5-fluoro-
uracil, για διεγχειρητική χρήση. Βραδεία απορρόφηση 
του φαρμάκου από την περιτοναϊκή κοιλότητα λόγω 
μεγάλου μοριακού βάρους και υδρόφιλου χαρακτήρα, 
σημαντικός μεταβολισμός του στο ήπαρ (first-pass 
effect) και ταχεία νεφρική κάθαρση οδηγούν σε πιο 
ευνοϊκή φαρμακοκινητική. μετά από ενδοπεριτοναϊκή 
χορήγηση πλατινών η μέγιστη συγκέντρωση στην πε-
ριτοναϊκή κοιλότητα είναι 12 έως 20 φορές υψηλότερη 
από αυτήν στο πλάσμα, ενώ η διαφορά αυτή φθάνει 
έως 1000 φορές για τις ταξάνες, οι οποίες έχουν όλα 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. η έκθεση στο φάρμακο 
(AUC) στην περιτοναϊκή κοιλότητα μπορεί να είναι έως 
2000 φορές μεγαλύτερη από αυτήν στο πλάσμα για 
τις ταξάνες paclitaxel και docetaxel11-14.

η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ενστάλαξης 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής

η εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία απο-
τελεί πρόβλημα, επειδή εφαρμόζεται σε μικροσκοπική 
ή ελάχιστη μακροσκοπική υπολειπόμενη περιτοναϊκή 
νόσο και ο απεικονιστικός έλεγχος αδυνατεί να ανι-
χνεύσει ικανοποιητικά περιορισμένη περιτοναϊκή νόσο. 
στις περισσότερες μελέτες η εκτίμηση της ανταπόκρι-
σης πραγματοποιήθηκε με επεμβατικό τρόπο μέσου 
διαγνωστικής λαπαροτομίας ή λαπαροσκόπησης 
(second-look operation). μετά από τις πρώτες θετικές 
μελέτες φάσης ι και ιι που πραγματοποιήθηκαν στην 
δεκαετία του ́ 80, στις τελευταίες δυο δεκαετίες δημο-
σιεύθηκαν οι πρώτες μελέτες φάσης ιιι σχετικώς με 
την εφαρμογή της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής.

στην πρώτη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη 
της Gynecologic Oncology Group σε συνεργασία με 
τη Southwest Oncology Group (GOG 104)15 συγκρί-
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θηκε η ενδοφλέβια με την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 
cisplatin σε 546 ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών 
και μικροσκοπική ή ελάχιστη μακροσκοπική υπο-
λειπόμενη περιτοναϊκή νόσο μετά από πρωτογενή 
κυτταρομειωτική επέμβαση. Όλες οι ασθενείς έλαβαν 
και cyclophosphamide συστηματικά. στην ομάδα με 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία παρατηρήθηκε μικρό-
τερη τοξικότητα, ενώ η συνολική επιβίωση βελτιώθηκε 
σημαντικά με τη θεραπεία αυτήν (49 μήνες έναντι 
41 μήνες, σχέση κινδύνου 0,76, p=0,02). η κριτική 
στη μελέτη αυτή ήταν ότι η ενδοφλέβια χορήγηση 
του συνδυασμού cisplatin με cyclophosphamide δεν 
αποτελούσε πλέον τη συστηματική χημειοθεραπεία 
επιλογής όταν δημοσιεύθηκε η μελέτη αυτή μετά την 
εισαγωγή στην κλινική πράξη πιο αποτελεσματικών 
σχημάτων περιλαμβάνοντας τις ταξάνες paclitaxel ή 
docetaxel.

στη συνέχεια οι ίδιες ομάδες ξεκίνησαν μια δεύτερη 
τυχαιοποιημένη μελέτη (GOG 114)16, συγκρίνοντας τη 
συστηματική θεραπεία επιλογής την οποία αποτελούσε 
ο συνδυασμός cisplatin – paclitaxel με τη ταυτόχρονη 
χορήγηση paclitaxel ενδοφλεβίως και cisplatin ενδοπε-
ριτοναϊκά ως θεραπεία πρώτης γραμμής. η δεύτερη 
ομάδα έλαβε πριν τη χορήγηση αυτή επιπλέον δυο 
κύκλους συστηματικής χημειοθεραπείας με υψηλή 
δόση carboplatin με σκοπό την μέγιστη χημική κυττα-
ρομείωση μετά τη χειρουργική. εφόσον η ανταπόκριση 
στην ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία σχετίζεται με το 
μέγεθος της υπολειπόμενης νόσου, αναμένεται έτσι 
αυξημένη αποτελεσματικότητα της ενδοπεριτοναϊκής 
χημειοθεραπείας. Και στη μελέτη αυτή, στην οποία 
εισήχθηκαν συνολικά 426 ασθενείς, παρατηρήθηκε 
αυξημένη επιβίωση στην ομάδα της ενδοπεριτοναϊκής 
χημειοθεραπείας, παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό 
ποσοστό των ασθενών ολοκλήρωσαν μόνο λίγους 
κύκλους ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας λόγω 
αυξημένης τοξικότητας. η διάμεση επιβίωση χωρίς 
πρόοδο της νόσου ήταν 28 έναντι 22 μηνών (σχέση 
κινδύνου 0,78, p=0,01), ενώ η διάμεση συνολική 
επιβίωση 63 έναντι 52 μηνών (σχέση κινδύνου 0,81, 
p=0,05). η τοξικότητα, όμως, ήταν σαφώς μεγαλύτερη 
στην ομάδα της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας. 
η κριτική στη μελέτη αυτή εστιαζόταν στην προσθήκη 
της ενδοφλέβιας χορήγησης carboplatin σε υψηλές 
δόσεις, που προκαλούσε μεγάλη τοξικότητα και δημι-
ούργησε πρόβλημα στην εκτίμηση της συνεισφοράς 
της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας εφόσον δεν 
δόθηκε στην ομάδα ελέγχου.

μια τρίτη τυχαιοποιημένη μελέτη (GOG 172)17 
συνέκρινε τον συνδυασμό της ενδοφλέβιας χορήγη-
σης paclitaxel και ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας 
με cisplatin και paclitaxel με την θεραπεία εκλογής 
(cisplatin-paclitaxel ενδοφλεβίως) σε 415 ασθενείς 

οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ιδανική κυτταρομείωση 
(υπολειπόμενη νόσος <1 εκ.). οι θεραπείες ήταν καλά 
ανεκτές με ολοκλήρωση των 6 κύκλων σε ποσοστό 
90% και 83% αντιστοίχως. Όμως, στην ομάδα της 
ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας μόνο 42% των 
ασθενών έλαβε όλη τη συστηματική χημειοθεραπεία 
χωρίς την ανάγκη μείωσης της δοσολογίας, ενώ στην 
ομάδα η οποία έλαβε μόνο συστηματική χημειοθερα-
πεία το ποσοστό αυτό ήταν 83%. παρά την ελλιπή 
χορήγηση της συστηματικής χημειοθεραπείας στην 
πλειοψηφία των περιστατικών, η ενδοπεριτοναϊκή 
χημειοθεραπεία σχετιζόταν με βελτίωσης της διά-
μεσης διάρκειας της επιβίωσης ελεύθερης νόσου 
(23,8 έναντι 18,3 μήνες, p=0,05) και της συνολικής 
επιβίωσης (65,6 έναντι 49,7 μήνες, p=0,03). η με την 
ενδοπεριτοναϊκή θεραπεία σχετιζόμενη μεγαλύτερη 
τοξικότητα ήταν υπεύθυνη για αυτή την μείωση της 
δοσολογίας σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών. η 
τοξικότητα βαθμού 3 και 4 ήταν σαφώς μεγαλύτερη 
στην ομάδα της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας, 
περιλαμβάνοντας ιδιαίτερα κόπωση, άλγος, λευκο-
πενία, θρομβοπενία, καθώς και γαστρεντερολογι-
κές, μεταβολικές και νευρολογικές παρενέργειες. 
η ποιότητα ζωής ήταν αρχικά χειρότερη μετά από 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, αλλά ένα χρόνο 
μετά το τέλος της θεραπείας βρισκόταν σε παρόμοιο 
επίπεδο με αυτό της ομάδας η οποία υποβλήθηκε 
μόνο σε συστηματική χημειοθεραπεία.

Έχουν δημοσιευθεί άλλες τέσσερις μικρότερες 
τυχαιοποιημένες μελέτες που αφορούν στην ενδοπε-
ριτοναϊκή χημειοθεραπεία ενστάλαξης ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής18. σε τρεις μελέτες δεν υπήρχε 
όφελος από την προσθήκη της ενδοπεριτοναϊκής χη-
μειοθεραπείας, ενώ στην τέταρτη μελέτη η θετική της 
συνεισφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική, πιθανόν 
λόγω σχετικά μικρού αριθμού περιστατικών.

η μετα-ανάλυση των στοιχείων όλων των μελετών 
αυτών έδειξε ότι η προσθήκη της μειώνει τον κίνδυνο 
θανάτου κατά 21,6%, γεγονός το οποίο μεταφράζεται 
σε αύξηση της διάμεσης διάρκειας επιβίωσης κατά 
12 μήνες περίπου19. με βάση αυτή τη μετανάλυ-
ση, το εθνικό Αντικαρκινικό ινστιτούτο (N.C.I.) της 
η.π.Α. ανακοίνωσε οδηγία με την οποία προτείνεται 
η εφαρμογή της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας 
σε ασθενείς με μικρή υπολειπόμενη νόσο μετά από 
χειρουργική κυτταρομείωση για καρκίνο των ωοθηκών 
σταδίου ιιι19. επίσης, σε μια ενδιαφέρουσα μετα-
ανάλυση συνολικά σχεδόν 200 τυχαιοποιημένων 
μελετών οι οποίες αφορούσαν χημειοθεραπεία για 
καρκίνο ωοθηκών, φάνηκε πως η προσθήκη της εν-
δοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στην συστηματική 
χημειοθεραπεία με πλατίνα και ταξάνη σχετίζεται με 
τη βέλτιστη επιβίωση20.
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η ενδοπεριτοναϊκή θεραπεία ενστάλαξης ως 
θεραπεία σταθεροποίησης

υπάρχουν και τυχαιοποιημένες μελέτες σχετικώς με 
την ενδοπεριτοναϊκή θεραπεία ως θεραπεία σταθερο-
ποίησης. μετά από αρνητική διαγνωστική λαπαροτομία 
(second-look operation) οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 
σε ενδοπεριτοναϊκή θεραπεία ή παρακολούθηση. στην 
πρώτη μελέτη που σχεδιάσθηκε από την EORTC 
χρησιμοποιήθηκε cisplatin21, ενώ στη δεύτερη μελέτη 
της SWOG χορηγήθηκε ιντερφερόνη-α22. υπήρχε 
έντονο πρόβλημα εισαγωγής ικανοποιητικού αριθμού 
ασθενών στις δυο μελέτες. Έπειτα από μια δεκαετία 
περίπου είχαν εισαχθεί λιγότερο από τα μισά περιστα-
τικά που είχαν σχεδιασθεί να μελετηθούν και ως εκ 
τούτου οι μελέτες έκλεισαν πρώιμα. στις δυο μελέτες 
παρατηρήθηκε βελτίωση της επιβίωσης, αλλά η δια-
φορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική πιθανόν λόγω 
σχετικά μικρού αριθμού ασθενών21,22.

η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ενστάλαξης 
ως θεραπεία δεύτερης γραμμής

Όσον αφορά στην ενδοπεριτοναϊκή χημειοθερα-
πεία ως θεραπεία δεύτερης γραμμής, δηλαδή στις 
περιπτώσεις παραμονής ή προόδου της νόσου παρά 
την αρχική χημειοθεραπεία ή μετά από υποτροπή της 
νόσου, δεν έχουν πραγματοποιηθεί τυχαιοποιημένες 
μελέτες. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες φάσης 
ιι οι οποίες δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και 
ασθενείς με μακροχρόνια επιβίωση18. Φαίνεται πως 
στην περίπτωση ανθεκτικότητας στην ενδοφλέβια 
χορήγηση cisplatin, η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία 
με το ίδιο φάρμακο δεν θα είναι αποτελεσματική23. 
τα καρκινικά κύτταρα αυτά δεν αναμένεται να είναι 
ευαίσθητα σε cisplatin υψηλότερης συγκέντρωσης. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα 
φάρμακα για την ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία 
δεύτερης γραμμής όπως η mitoxantrone, η topotecan, 
η paclitaxel και η docetaxel. οι ταξάνες paclitaxel 
και docetaxel έχουν διάφορα πλεονεκτήματα για την 
εφαρμογή αυτή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως12. 
Λόγω έλλειψης (πλήρους) κοινής ανθεκτικότητας 
(cross-over resistance) μεταξύ των δυο, ακόμα μετά 
από συστηματική θεραπεία με μία από τις δυο τα-
ξάνες παραμένει προς χρήση η δεύτερη ταξάνη για 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία12.

η διεγχειρητική υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή 
χημειοθεραπεία

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες μελέτες αφορούν 
στην ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ενστάλαξης. 
Όμως, η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία εφαρμόζεται 
και διεγχειρητικά σε συνδυασμό με υπερθερμία. στη 

διεγχειρητική υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή χημει-
οθεραπεία χρησιμοποιείται η ανάγκη χειρουργικής 
κυτταρομείωσης για την άμεση εφαρμογή της μεθόδου. 
επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή του διαλύματος 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα με ομοιογενή έκθεση 
της περιτοναϊκής επιφάνειας στο φάρμακο. επίσης, 
η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, για την οποία 
το κοιλιακό άλγος καθορίζει συνήθως τη μέγιστη 
δόση, είναι καλύτερη ανεκτή υπό γενική αναισθησία. 
ο συνδυασμός με υπερθερμία, που έχει και άμεση 
κυτταροτοξική δράση, αυξάνει τη διείσδυση και τη 
δράση μερικών χημειοθεραπευτικών5-7.

Έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτης φάσης ι και 
ιι με ενθαρρυντικά αποτελέσματα24-31. στις περισ-
σότερες μελέτες χρησιμοποιήθηκε η cisplatin ή η 
carboplatin, ενώ σε λίγα κέντρα μόνο χορηγήθηκαν οι 
ταξάνες14,25,29,30. η χορήγηση των ταξανών (docetaxel ή 
Paclitaxel) στη διεγχειρητική υπερθερμική ενδοπεριτο-
ναϊκή χημειοθεραπεία σχετίζεται με σαφώς πλεονεκτι-
κότερη φαρμακοκινητική από αυτή των πλατινών13,14. 
επίσης, σε συγκριτική αναδρομική μελέτη φαίνεται 
πως η χρήση της paclitaxel είναι πιο αποτελεσματική 
από την χορήγηση της carboplatin31.

η αντίσταση της ιατρικής κοινότητας

με βάση των αποτελεσμάτων των τυχαιοποιημένων 
και άλλων μελετών, το εθνικό Αντικαρκινικό ινστι-
τούτο (N.C.I.) της η.π.Α. ανακοίνωσε οδηγία με την 
οποία προτείνει την εφαρμογή της ενδοπεριτοναϊκής 
χημειοθεραπείας σε γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών 
μετά από επαρκή κυτταρομειωτική επέμβαση19. γιατί 
όμως δεν εφαρμόζεται ευρέως στην αντιμετώπιση 
της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης από καρκίνο των 
ωοθηκών; σίγουρα υπάρχει δισταγμός λόγω ‘νέας’ 
τεχνικής και μεθόδου. η θεραπεία αυτή σχετίζεται με 
πολύπλοκη διαδικασία σε σύγκριση με την ενδοφλέβια 
χημειοθεραπεία, η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο 
και κόπο από την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα. 
Αντίσταση της ιατρικής κοινότητας υπάρχει πιθανόν 
επίσης λόγω αρχικά αναφερόμενου υψηλού ποσοστού 
επιπλοκών σχετιζόμενων με τον ενδοπεριτοναϊκό 
καθετήρα, όπως η δυσλειτουργία του και η εμφάνι-
ση περιτονίτιδας. οι επιπλοκές αυτές έχουν μειωθεί 
δραματικά με τη σωστή εκπαίδευση και ορθή χρήση 
του καθετήρα καθώς και την αύξηση της εμπειρίας32. 
η αυξημένη νοσηρότητα της διεγχειρητικής υπερθερ-
μικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας, μεθόδου η 
οποία συνδυάζει ταυτόχρονα τη βαριά κυτταρομειωτική 
επέμβαση με χημειοθεραπεία, δεν παρατηρείται εάν 
γίνεται καλύτερη επιλογή των περιστατικών24. Άλλος 
λόγος για τον οποίο η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθερα-
πεία δεν έχει γίνει δημοφιλής είναι το γεγονός ότι οι 
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περισσότεροι ερευνητές επέμειναν πολύ στη χρήση 
της cisplatin, παρά τη διαθεσιμότητα νέων και πιθανώς 
πιο αποτελεσματικών φαρμάκων12. τέλος, η ιατρική 
κοινότητα και η φαρμακευτική βιομηχανία έχουν δώ-
σει έμφαση στα νέα ενδοφλέβια σχήματα και στην 
ενδοφλέβια χορήγηση νέων φαρμάκων και όχι στη 
χρησιμοποίηση εναλλακτικής οδού χορήγησης.

συμπεράσματα

η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία είναι σχετικά 
παλιά θεραπευτική μέθοδος, η οποία τη τελευταία 
δεκαετία έχει δείξει τη συνεισφορά της στην αντιμε-
τώπιση του καρκίνου των ωοθηκών. η ενδοπερι-
τοναϊκή χημειοθεραπεία έχει σημαντικά θεωρητικά 
πλεονεκτήματα. πρόσφατες τυχαιοποιημένες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία 
ενστάλαξης είναι αποτελεσματική ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής και πιθανόν ως θεραπεία σταθεροποίησης. 
Όσον αφορά στην εφαρμογή της ενδοπεριτοναϊκής 

χημειοθεραπείας ενστάλαξης ως θεραπεία δεύτερης 
γραμμής και της διεγχειρητικής υπερθερμικής ενδοπε-
ριτοναϊκής χημειοθεραπείας, αρκετές μελέτες φάσης 
ιι έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. για την τελική 
εκτίμηση της συνεισφοράς τους υπάρχει ανάγκη τυ-
χαιοποιημένων μελετών. στις περισσότερες μελέτες 
χρησιμοποιήθηκε cisplatin, όμως φάρμακα όπως 
το paclitaxel φαίνονται να είναι πιο αποτελεσματικά 
στην ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. παρά την 
αντίσταση της ιατρικής κοινότητας, η έρευνα για τη 
βελτιστοποίηση της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας 
συνεχίζεται. το ενδιαφέρον εστιάζεται στην μείωση 
της νοσηρότητας, στη βελτίωση της τεχνικής, στην 
εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου 
είδους προσωπικού, στο συνδυασμό με ταυτόχρονη 
συστηματική χημειοθεραπεία, στην εφαρμογή νέων 
φαρμάκων και στη βελτίωση της μορφής γνωστών 
φαρμάκων. τέλος, διερευνάται τρόπος να μειωθεί το 
κόστος της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας33.

ABSTRACT

E. DE BREE, J. ROMANOS, D.D. TSIFTSIS. Intraperitoneal chemotherapy in ovarian 
cancer.
Intraperitoneal chemotherapy aims the achievement of a high locoregional chemotherapeutic 
drug concentration and simultaneously a low systemic drug exposure. Hence, increased efficacy 
and decreased systemic toxicity are awaited. The fact that the disease is usually limited to the 
abdominal cavity makes the use of intraperitoneal chemotherapy an attractive treatment option in 
ovarian cancer with peritoneal dissemination. Intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer is a 
relatively old method, which had not been studied extensively. Recently, based on the positive results 
of randomized trials and meta-analyses, the N.C.I. released a clinical announcement encouraging 
the gynaecological community to consider intraperitoneal chemotherapy as the standard treatment 
for optimally debulked advanced ovarian cancer patients. Recent randomized trials demonstrated 
intraperitoneal instillation chemotherapy to be efficient as first-line treatment and probably also as 
consolidation treatment. Regarding its use as second-line treatment and intraoperative hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy, a considerable number of phase II studies demonstrated promising 
results. To determine its definite role, randomized trials are warranted. In the majority of studies cisplatin 
have been used, but drugs like paclitaxel seem to be even more efficient. Despite the resistance of the 
medical community to use this treatment modality, research to improve intraperitoneal chemotherapy 
continues. Forum of Clinical Oncology 6 (4):205-211, 2007.
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ανασκΟΠησH

νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms): σύγχρονη κλινική 
προσέγγιση και νεότεροι γενετικοί και μοριακοί  
δείκτες διερεύνησής του
Γ. Τσικόπουλος1, Α. Νοτόπουλος2

περιΛηΨη
το νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms) είναι ο τρίτος κατά σειρά συχνότητας συμπαγής όγκος της παιδικής 
ηλικίας. είναι κακόηθες νεόπλασμα με προέλευση από το μετανεφρικό βλάστημα και αναπτύσσεται 
σε όλο το νεφρικό παρέγχυμα. συνυπάρχει με γενετικές ανωμαλίες όπως: ανιριδία, σύνδρομο WAGR, 
σύνδρομο Denys-Drash, σύνδρομο Beckwith-Widemann, συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιογεννητικού 
συστήματος και του δέρματος. σε ποσοστό 15-20% οφείλεται σε μετάλλαξη ή αναστολή της δράσης 
του ογκοκατασταλτικού γονιδίου WT1, με τη συνεργική δράση μεταλλαγών του γονιδίου της β-κατε-
νίνης ή ενζυμικής διάσπασης του μορίου της, ενώ έχουν περιγραφεί αρκετά γονίδια με αιτιολογική 
συμμετοχή. επίσης, διερευνήθηκαν άλλοι παράγοντες των οποίων η δράση ενδεχομένως εμπλέκεται 
στην παθοφυσιολογία του νεφροβλαστώματος, όπως: bFGF, BclX, mRNA της τελομεράσης, C/EBPB, 
ε-καδερίνη, VEGF, LPR, PAI-1, MMP-9, TIMP-1, CDK4, EGFR, flt1, TGFα, HSP70, λεπτίνη, erbB2. στο 
80% των περιπτώσεων εμφανίζεται με ασυμπτωματική ψηλαφητή ή/και απεικονιστικά διαπιστούμενη 
μάζα. το 65% των ασθενών με νεφροβλάστωμα ανευρίσκεται στα στάδια ι και ιι, το 15% στο στάδιο ιιι, 
15% στο στάδιο ιV και 5% στο στάδιο V. συνήθως, μεταστάσεις παρατηρούνται στους πνεύμονες, το 
ήπαρ και στον άλλο νεφρό. η αντιμετώπιση του νεφροβλαστώματος είναι η χειρουργική αφαίρεση του 
όγκου σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. το 20% των νεφροβλαστωμάτων 
χρήζουν προεγχειρητικής θεραπείας. η πρόγνωση παρουσιάζει θεαματική βελτίωση (85% συνολική 
5ετής επιβίωση) ως αποτέλεσμα της έγκαιρης διάγνωσης, της χρήσης σύγχρονων χημειοθεραπευτι-
κών σχημάτων και της καλής συνεργασίας παιδοχειρουργού, παιδοογκολόγου, παθολογοανατόμου 
και ακτινοθεραπευτή. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (4):212-224.

1Αναπληρωτής διευθυντής παιδοχειρουργικής Κλινικής, 
ιπποκράτειο γενικό νοσοκομείο Θεσ/νίκης, 2επιμελητής Β΄ 
στο Α΄ εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής Α.π.Θ., ιπποκράτειο 
γενικό νοσοκομείο Θεσ/νίκης. 
υπεύθυνος Αλληλογραφίας: γεώργιος τσικόπουλος, προ-
πυλαίων 8, 57010, πεύκα, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310674461, 
e-mail: tsikop@yahoo.gr 

Εισαγωγή

το νεφροβλάστωμα (όγκος του Wilms) είναι αντι-
κείμενο έρευνας πολλών ιατρικών ειδικοτήτων, όμως 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες οι 

οποίες εστιάζονται στη μοριακή βιολογία και στην 
ιστοπαθολογία του όγκου. μεγάλη ώθηση στην αντι-
μετώπιση του όγκου του Wilms έδωσε η δημιουργία 
το 1969 του National Wilms Tumor Study Group 
(NWTSG), ενός πολυκεντρικού οργανισμού, ο οποί-
ος συγκεντρώνει στοιχεία για τον όγκο και προτείνει 
πρωτόκολλα θεραπείας.

ιστορικά στοιχεία

οι πρώτες αναφορές για το νεφροβλάστωμα έγι-
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ναν το 1872 και ακολούθησε η πρώτη περιγραφή 
του όγκου το 1879 από τον William Osler. το 1899, ο 
Max Wilms (1867-1918) ανασκοπεί τη βιβλιογραφία, 
προσθέτει 7 καινούργιες περιπτώσεις και κάνει τόσο 
λεπτομερή περιγραφή του όγκου, ώστε από τότε ο 
όγκος ονομάζεται «όγκος του Wilms»1. το 1876, ο 
Kocher πρώτος αφαιρεί χειρουργικά νεφροβλάστω-
μα. η χειρουργική εκτομή ήταν η μόνη θεραπευτική 
προσέγγιση του όγκου έως το 1915, όταν προστέθηκε 
η ακτινοθεραπεία από τον Friedlander. οι Ladd και 
White, το 1941, βελτίωσαν τη χειρουργική τεχνική 
και αύξησαν την επιβίωση στο 20%. η χημειοθερα-
πεία με ακτινομυκίνη D εφαρμόστηκε το 1954 και με 
βινκριστίνη το 1963. το 1956 ο Farber προτείνει το 
συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης, μετεγχειρητικής 
ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας2.

συχνότητα εμφάνισης – σχετιζόμενες γενετικές 
ανωμαλίες

το νεφροβλάστωμα είναι ο τρίτος κατά σειρά συ-
χνότητας συμπαγής κακοήθης όγκος της παιδικής 
ηλικίας μετά τους όγκους του εγκεφάλου και το νευ-
ροβλάστωμα. συνιστά το 6% των νεοπλασιών αυτής 
της ηλικίας. προέρχεται από εμβρυϊκά κύτταρα και 
αναπτύσσεται σε όλο το νεφρικό παρέγχυμα. είναι 
ο συχνότερος όγκος των νεφρών σε παιδιά δεδο-
μένου ότι αποτελεί το 93% των νεφρικών όγκων σε 
παιδιά στην ευρώπη3. ο όγκος είναι σπάνιος κατά τη 
νεογνική περίοδο και συχνότερος στα βρέφη και τα 
μικρά παιδιά. υπολογίζεται ότι σε κάθε 7.000-50.000 
γεννήσεις ζώντων παιδιών αντιστοιχεί μία περίπτωση 
νεφροβλαστώματος. το νεφροβλάστωμα εμφανίζει 
οικογενή προδιάθεση στο 2% των περιπτώσεων. Από 
πλευράς φύλου δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές4. 
ο αριστερός νεφρός προσβάλλεται συχνότερα από 
τον δεξιό. σε ποσοστό 6-10% των περιπτώσεων η 
εντόπιση είναι αμφοτερόπλευρη5. η διάγνωση τίθεται 
συνήθως στην ηλικία των 3 ετών. σε ποσοστό χαμη-
λότερο του 3% η πάθηση αφορά ενήλικες.

μπορεί να συνυπάρχει με γενετικές ανωμαλίες, 
όπως:
1.  ανιριδία: οφείλεται σε διαγραφή γειτονικού γονιδί-

ου PAX6 στο χρωμόσωμα 11p13΄). το 30% των 
παιδιών με ανιριδία αναπτύσσουν όγκο Wilms,

2.  σύνδρομο WAGR: σπάνια γενετική νόσος, η οποία 
οφείλεται σε de novo διαγραφή του 11p13.3 και 
η οποία κλινικά χαρακτηρίζεται από όγκο Wilms, 
ανιριδία, ουρογεννητικές διαταραχές, νοητική υστέ-
ρηση6,7,

3.  σύνδρομο Denys-Drash: οφείλεται σε μετάλλαξη του 
γονιδίου WT1 και χαρακτηρίζεται από προοδευτική 
νεφροπάθεια απότοκη διάχυτης μεσαγγειακής 

σκλήρυνσης, ψευδοερμαφροδιτισμό και αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης όγκου Wilms ή γοναδοβλαστώ-
ματος8,9,

4.  σύνδρομο Frasier: οφείλεται σε μετάλλαξη του 
WT1, η οποία οδηγεί σε απώλεια των +KTS ισο-
μορφών του. οι πάσχοντες έχουν χυ καρυότυπο 
με θηλυκά εξωτερικά γεννητικά όργανα. παρου-
σιάζουν προοδευτική νεφροπάθεια με πρωτεϊνου-
ρία, νεφρωσικό σύνδρομο και εστιακή-τμηματική 
σπειραματοσκλήρυνση, η οποία εξελίσσεται σε 
χνΑ στην εφηβεία, καθώς και αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης γοναδοβλαστώματος ή όγκου Wilms8. 
πιθανώς το σύνδρομο Frasier και το σύνδρομο 
Denys-Drash να συνιστούν εκδηλώσεις ενός φά-
σματος προβλημάτων που προκαλούνται από 
μεταλλάξεις του WT110,

5.  σύνδρομο Beckwith-Widemann: εκδηλώνεται με 
ομφαλοκήλη, σπλαγχνομεγαλία, μακρογλωσσία, 
υπογλυκαιμία, ημιυπερτροφία. προκύπτει από επι-
γενετικές μεταλλάξεις στο χρωμόσωμα 11p15.511, 
όπου εδράζεται το γονίδιο WT2 και χαρτογραφείται 
το γονίδιο του παράγοντα IGF-II, ο οποίος πιθα-
νολογείται ως αυτοκρινής αυξητικός παράγοντας 
για την ανάπτυξη νεφροβλαστώματος. συνήθως 
η εμφάνισή του είναι σποραδική, αλλά σε 10-15% 
των περιπτώσεων η νόσος είναι οικογενής12,

6.  σύνδρομο Perlman: κληρονομείται με αυτοσωματικό 
υπολειπόμενο χαρακτήρα. χαρακτηρίζεται από 
γιγαντισμό, σπλαγχνομεγαλία, ασυνήθιστο προ-
σωπείο, αμφοτερόπλευρα νεφρικά αμαρτώματα 
με νεφροβλαστωμάτωση και όγκο Wilms13,

7.  σύνδρομο Simpson–Golabi–Behmel: οφείλεται 
σε απενεργοποιητική μετάλλαξη φυλοσύνδετου 
γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί την εξωκυττάρια 
πρωτεογλυκάνη γλυπικάνη 3 (GPC3). Έχει ευρύ 
φάσμα εκδηλώσεων, όπως μακροσωμία, δύσμορ-
φο (bulldog) πρόσωπο, ανωμαλίες σπλάγχνων 
και σκελετού, διαφραγματοκήλη, πολυδακτυλία, 
συνδακτυλία, υπεράριθμες θηλές, γενικευμένη 
μυϊκή υποτονία, όγκος Wilms, ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα, και σπανιότερα νοητική υστέρηση, 
κ.ά.14. η GPC3 είναι αρνητικός ρυθμιστής του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού (διευκολύνει τη 
σύνδεση του πεπτιδίου Wnt5a με τον ανάλογο 
υποδοχέα Frizzled, οπότε το Wnt5a προκαλεί 
φωσφορυλίωση της JNK κινάσης και επαγωγή 
της απόπτωσης). σε απενεργοποιητική μετάλλαξη 
του γονιδίου της GPC3 ή σε υπερμεθυλίωση του 
μορίου της, αναστέλλεται η αποπτωτική διεργασία 
και διεγείρεται η Wnt κανονική σηματοδοτική οδός, 
που με αλληλουχία αλληλεπιδράσεων οδηγεί 
σε αυξημένη έκφραση της κυκλίνης D1 και του 
πρωτο-ογκογονιδίου c-myc, συνεισφέροντας στο 
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νεοπλασματικό μετασχηματισμό15,16.
8.  συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιογεννητικού 

συστήματος και συγγενείς ανωμαλίες του δέρμα-
τος.
με βάση τα ανωτέρω δεδομένα είναι κατανοητό ότι 

νήπια, τα οποία εμφανίζουν ανιριδία, ημιυπερτροφία 
ή το σύνδρομο Beckwith-Widemann, συνιστάται να 
υποβάλλονται σε υπερηχογραφικό έλεγχο νεφρών ανά 
τρίμηνο ως την ηλικία των 7 ετών, ώστε να διαπιστωθεί 
πρώιμα η τυχόν ανάπτυξη όγκου του Wilms17.

αιτιολογία

η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη, αν και η 
ανάπτυξη του όγκου συνδυάζεται με διάφορες συγ-
γενείς χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή άλλες κακοήθεις 
εξεργασίες (οστεοσάρκωμα, βοτρυοειδές ραβδομυο-
σάρκωμα, ρετινοβλάστωμα). πιθανόν να οφείλεται σε 
απενεργοποιητική μετάλλαξη ή αναστολή της δράσης 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων (WT1, WT2, p53)18 με 
τη συνεργική δράση μεταλλάξεων του γονιδίου της β-
κατενίνης ή ενζυμικής διάσπασης του μορίου της19,20. 
το ογκοκατασταλτικό γονίδιο WT1 υπό την επίδραση 
του ενεργοποιημένου παράγοντα STAT 3 (Signal 
Transducer and Activator of Transcription 3) φαίνε-
ται ότι επάγει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών 
κυττάρων21. στο 83% των όγκων ανευρίσκεται μικρο-
μεταβολή στις θέσεις 11p15.5 ή /και 11p13 (θέσεις 
των γονιδίων WT2 και WT1 αντίστοιχα), ενώ στο 33% 
παρατηρούνται μεταβολές (γενετικές και επιγενετικές) 
σε πολλαπλές θέσεις22. πρόσφατα αναφέρθηκε ότι 
στο 30% των ασθενών με όγκο Wilms παρατηρείται 
απενεργοποίηση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
WTX στο χρωμόσωμα χ23.

το γονίδιο WT1 εδράζεται στο βραχύ σκέλος του 
χρωμοσώματος 11, κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό 
παράγοντα με πλειοτροπική δράση στους νεφρούς 
και τις γονάδες του αναπτυσσόμενου εμβρύου και 
επιπρόσθετα συνδέεται με άλλες ουρογεννητικές 
ανωμαλίες, όπως κρυψορχία, υποσπαδίας, κ.ά.24. 
πρόκειται για μια πρωτεΐνη με μΒ 53 kDa, η οποία 
περιέχει 4 δακτυλίους ψευδαργύρου στην καρβοξυ-
τελική περιοχή του μορίου και παρουσιάζει υψηλό-
τερη έκφραση στις σωληναριακές δομές παρά στα 
στρωματικά στοιχεία. μελέτες με κρυσταλλογραφία 
με ακτίνες χ και με NMR φασματοσκόπηση δείχνουν 
ότι ο δακτύλιος 1 συνεισφέρει στην προσκόλληση του 
WT1 στο DNA, ενισχύοντας τη συγγένεια σύνδεσης, 
ενώ μεταλλάξεις στους δακτυλίους 2 και 3 συνδέονται 
με το προαναφερθέν σύνδρομο Denys-Drash25. η φω-
σφορυλίωση από την ρΚΑ επιφέρει τη μετακίνηση του 
WT1 από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα και επιδρά 
στη μεταγραφική του δραστηρότητα26. το WT1 επάγει 

παράγοντες, όπως: p21, epiregulin, amphiregulin, 
bak (προ-αποπτωτικό μόριο), αυξητικός παράγοντας 
συνδετικού ιστού, υποδοχείς καλσιτριόλης, PDGF, 
χυμοκίνη CX3CL1, μεταγραφικούς παράγοντες SLUG, 
JUNB, κ.ά.27,28, ενώ καταστέλλει την έκφραση της 
μμρ-9, συνδεόμενο με τον υποκινητή του γονιδίου 
της29. σημαντικός είναι ο ρόλος του WT1 στην επαγωγή 
τόσο της φυσιολογικής όσο και της σχετιζόμενης με 
νεοπλασίες αγγειογένεσης, καθώς και της κυτταρικής 
προσκόλλησης, μέσω επαγωγής της α4 ιντεγρίνης. 
στον πίνακα 1 αναγράφονται γονίδια των οποίων η 
έκφραση ρυθμίζεται από το WT1.

επίσης, υψηλή έκφρασή του WT1 παρατηρείται 
σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες λευχαιμίες, όπου και 
συνιστά χρήσιμο δείκτη ύπαρξης υπολειπόμενης 
νόσου ή αυξημένης πιθανότητας υποτροπής, αρ-
νητικό προγνωστικό παράγοντα (συνεισφέρει στην 
αντίσταση ενάντια στην θεραπευτικά προκαλούμενη 
απόπτωση των καρκινικών κυττάρων) και ελκυστικό 
στόχο ανοσοθεραπευτικών στρατηγικών30,31. πρόσφατα 
δοκιμάζεται η ανοσοθεραπεία με WT1 σε ενήλικες 
ασθενείς με καρκίνωμα του νεφρού32. Απενεργο-
ποιητικές μεταλλάξεις του WT1 παρατηρούνται στο 
20-25% των ασθενών με όγκο Wilms33. ο ποσοτικός 
προσδιορισμός του γίνεται με RT-PCR.

Ανάλογα με τα κύτταρα στα οποία εκφράζεται, το 
WT1 μπορεί να συμπεριφέρεται είτε ως ογκοκατα-
σταλτικό γονίδιο (π.χ. στους νεφρούς, στους παρα-
θυρεοειδείς αδένες), είτε ως ογκογονίδιο (π.χ. στον 
εγκέφαλο, τους μαστούς, τα αιμοποιητικά κύτταρα, 
κ.ά.) ή και να ασκεί αντικρουόμενες δράσεις στον 
ίδιο ιστό (π.χ. μαστός) ανάλογα με τις εκφραζόμενες 
ισομορφές του34,35. η καταστολή της ανάπτυξης και 
της καρκινογένεσης διενεργείται μέσω επαγωγής 
του προαποπτωτικού μορίου bak, αποδόμησης της 
β-κατενίνης (και συνακόλουθου ανταγωνισμού της 
Wnt σηματοδοτικής οδού), καθώς και προς τα κάτω 
ρύθμισης των υποδοχέων της ινσουλίνης και του 
EGF, μεταβάλλοντας την ισορροπία των σημάτων 
επιβίωσης προς τα αποπτωτικά σήματα36,37. σε άλλους 
ιστούς συνεισφέρει στην εξέλιξη της νεοπλασματικής 

Πίνακας	1. γονίδια που η ρύθμισή τους συνδέεται με το 
WT1

Προς τα πάνω ρύθμιση Προς τα κάτω ρύθμιση
N-myc
PcNA

ccND2
TOP2A
Dcc
PAK1

PcDh2
E2F3

NDRG2

VEGF
c-fos

TIMP3
CD9

IGFBP5
ARhB
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διεργασίας καταστέλλοντας την έκφραση του bak, 
αναστέλλοντας τη διαφοροποίηση των κυττάρων και 
την απόπτωσή τους. Αυτή η ποικιλία συμπεριφοράς 
(Janus-like) στους διάφορους ιστούς οφείλεται πι-
θανώς: σε τροποποίηση των αλληλεπιδράσεων του 
WT1 με πρωτεΐνες, σε δράση εναλλακτικών υπο-
κινητών του γονιδίου, σε εναλλακτική διασύνδεση 
(splicing), σε μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, 
σε φωσφορυλίωση από την ρΚΑ ή την ρΚC και σε 
άλλους μηχανισμούς.

η β-κατενίνη είναι πολυπεπτίδιο με μΒ 92 kDa, 
μέλος της Wnt σηματοδοτικής οδού, η οποία σχετίζεται 
με τον φυσιολογικό έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλα-
σιασμού. υφίσταται φωσφορυλίωση υπό τη δράση του 
HGF (Hepatocyte Growth Factor) και αποσπάται από 
το σύμπλεγμά της με την ε-καδερίνη στην κυτταρική 
μεμβράνη, μεταβαλλόμενη σε μεταγωγέα αυξητικών 
σημάτων στο κυτταρόπλασμα, που απενεργοποιείται, 
σχηματίζοντας σύμπλεγμα με το ογκοκατασταλτικό 
γονίδιο APC και το προαναφερθέν γονίδιο WTX. η 
δράση της β-κατενίνης στο κυτταρόπλασμα, σε συν-
δυασμό με την παράλληλη μείωση της λειτουργίας 
της ε-καδερίνης, οδηγούν στην αποδιαφοροποίηση 
και απόκτηση διηθητικού φαινότυπου των καρκινικών 
κυττάρων38. μεταλλάξεις του γονιδίου (CTNNB1) που 
κωδικοποιεί την β-κατενίνη παρατηρούνται σε 15% των 
ασθενών με όγκο Wilms. η παρουσία τους συσχετίζεται 
με την παρουσία μεταλλάξεων του WT139.

η απώλεια του αποτυπώματος του γονιδίου που 
κωδικοποιεί τον IGF-II, απαντάται σε περίπου 50% των 
ασθενών με όγκο του Wilms και έχει ως αποτέλεσμα 
την υπερενεργοποίηση του φυσιολογικά κατεσταλμένου 
αλληλίου που κληρονομείται από τη μητέρα40.

επιπρόσθετα, σε μελέτες με RT-PCR βρέθηκε ότι 
τα γονίδια TRIM22, CENPF, MYCN, CTGF, RARRES3, 
EZH2, CKS2, CCNA2, HOXA11, IGFBP-3, POU6F2 
φαίνεται να συσχετίζονται με την ανάπτυξη νεφρο-
βλαστώματος41,42.

Εμβρυολογία

πολλές θεωρίες αναπτύχθηκαν για την προέλευση 
του νεφροβλαστώματος, οι οποίες περιστρέφονται 
γύρω από την ανάπτυξη των γραμμωτών μυών. Έτσι, 
μια παλιά θεωρία υποστήριζε ότι οι όγκοι προέρχονται 
από υπολείμματα του μεσόνεφρου, ενώ το 1931 ο 
Nicolson υποστήριξε την άποψη ότι οι όγκοι έχουν 
αφετηρία το νεφρό43. η σύγχρονη άποψη είναι ότι 
το νεφροβλάστωμα προέρχεται από καθυστερημένη 
διαφοροποίηση του μετανεφρικού βλαστήματος του 
διαπλασσόμενου νεφρού, έτσι ώστε εμβρυονικά, 
νεφρογενή, υπολειμματικά, πολυδύναμα κύτταρα 
εξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται και καθυστερεί ο 

σχηματισμός νεφρώνων44,45. Έτσι, παρατηρείται υπε-
ρέκφραση γονιδίων (PAX2, EYA1, HBF2, HOXA11), με 
κύριο ρόλο στην επιβίωση και πολλαπλασιασμό των 
κυττάρων κατά την πρώιμη μετανεφρική ανάπτυξη, ενώ 
είναι χαμηλή η έκφραση γονιδίων που αντιστοιχούν σε 
μεταγενέστερα στάδια46. επίσης, στη διαφοροποίηση 
του μετανεφρικού βλαστήματος σημαντικός είναι ο 
ρόλος των παραγόντων STAT47.

Παθολογική ανατομική

ο όγκος έχει μαλακή σύσταση και ομαλή επιφάνεια. 
σε διατομή ο όγκος είναι υπόλευκος, με αιμορραγίες 
και τυχαίες κυστικές περιοχές. ο διαχωρισμός του 
όγκου από το παρακείμενο υγιές παρέγχυμα είναι 
σαφής (εικόνα 1). μικροσκοπικά, το νεφροβλάστωμα 
είναι μικτός όγκος που αποτελείται από 3 ιστολογικούς 
τύπους48,49:

1. αδιαφοροποίητο νεφρογενές βλάστημα, με κυτ-
ταροβριθείς περιοχές από μικρά αρχέγονα κύτταρα, 
σφαιροειδή με πυκνοχρωματικούς πυρήνες, 2. επιθη-
λιακός ιστός, με σχηματισμό υποτυπωδών νεφρικών 
σπειραμάτων και σωληναρίων, και, 3. μεσεγχυματικός 
ιστός από ινώδη και βλεννώδη συνδετικό ιστό, άλλα 
είδη συνδετικού ιστού και ενδεχομένως λείες και γραμ-
μωτές μυϊκές ίνες. μπορεί να περιέχει και κύτταρα με 
ραβδομυοειδή διαφοροποίηση.

κλινική εικόνα

στο παρελθόν, τα περισσότερα παιδιά παρουσι-
άζονταν με το εύρημα της ασυμπτωματικής μάζας, η 

Εικόνα	1. παρασκεύασμα όγκου του Wilms.
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οποία, συνήθως, διαπιστωνόταν από κάποιο μέλος της 
οικογένειας (συνήθως κατά το λούσιμο ή το ντύσιμο 
του παιδιού). η εφαρμογή των νέων απεικονιστικών 
μεθόδων, όπως του υπερηχογραφήματος και της αξο-
νικής τομογραφίας, επιτρέπει την ανακάλυψη ακόμη 
και μη ψηλαφητών μαζών. πρώιμα συμπτώματα είναι: 
μικροσκοπική αιματουρία (στο 1/3 των ασθενών), δια-
ταραχές πήξης (20%) και σπάνια επίκτητο σύνδρομο 
von Willebrand50, αδιαθεσία, κακουχία, απώλεια όρεξης 
και βάρους, αναιμία, υπέρταση (λόγω αυξημένων 
επιπέδων ρενίνης πλάσματος)51,52.

Ας σημειωθεί επιπλέον, ότι από επέκταση του 
όγκου κατά συνέχεια ιστού μπορεί να αποφραχθεί η 
νεφρική ή η σπερματική φλέβα με αποτέλεσμα την 
δημιουργία κιρσοκήλης ή να παρατηρηθεί υπέρταση 
λόγω πίεσης ή διήθησης της νεφρικής αρτηρίας από 
τον όγκο. επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί θρόμβος 
στην κάτω κοίλη φλέβα (συνήθως με διατήρηση αιμα-
τικής ροής πέριξ του θρόμβου) και να προκληθεί καρ-
διακή δυσλειτουργία. συχνά, μια κρίση οξέος κοιλιακού 
άλγους συμβαίνει μετά από ρήξη του όγκου, ακόμη και 
ύστερα από μια μικρή κοιλιακή κάκωση. επίσης, έχει 
αναφερθεί ως πρώτη εκδήλωση της νόσου η περινε-
φρική και υποκάψια αιμορραγία, που τεκμηριώνεται 
με τη διενέργεια νεφρικής αρτηριογραφίας53.

Φυσική εξέταση – διάγνωση

η φυσική εξέταση περιλαμβάνει την προσεκτική 
ψηλάφηση της κοιλίας και τη μέτρηση της αρτηριακής 
πίεσης σε όλα τα άκρα. ο όγκος μπορεί να παράγει 
ρενίνη ή να προκαλεί πίεση των αγγείων, γεγονός 
το οποίο οδηγεί σε υπέρταση. Αν σε κάποιο παιδί 
διαπιστωθεί ανιριδία, ανωμαλίες του ουροποιητικού 
ή ημιυπερτροφία, θα πρέπει να γίνονται εξετάσεις 
για τον αποκλεισμό πιθανής συνύπαρξης νεφροβλα-
στώματος. το ιστορικό των γονέων πρέπει πάντα να 
λαμβάνεται λεπτομερώς, αν και ο ακριβής ρόλος της 
κληρονομικότητας δεν είναι ακόμα σαφής.

ο έλεγχος για τη διάγνωση και σταδιοποίηση του 
νεφροβλαστώματος περιλαμβάνει απλή ακτινογραφία 
κοιλίας και θώρακα, αξονική τομογραφία πνευμόνων, 
ενδοφλέβια πυελογραφία, υπερηχογράφημα κοιλίας, 
αξονική και μαγνητική τομογραφία κοιλίας, με λογισμικό 
τρισδιάστατης απεικόνισης για καλύτερες προεγχει-
ρητικές πληροφορίες54, σπινθηρογράφημα οστών 
και, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, αρτηριογραφία και 
αγγειογραφία της κάτω κοίλης φλέβας. σε αδιευκρίνι-
στου τύπου ογκόμορφες βλάβες αντίστοιχα προς τη 
νεφρική χώρα, πέραν του μορφολογικού απεικονιστικού 
ελέγχου, συνιστάται ραδιοϊσοτοπική μελέτη νεφρικής 
λειτουργίας (νεφρόγραμμα με 99mTc-MAG3)55.

ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: γενική αίματος (η αναιμία είναι χα-
ρακτηριστική στο νεφροβλάστωμα), γενική ούρων 
(μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία είναι 
δυνατό να παρατηρηθεί λόγω νέκρωσης του όγκου 
στο 25-35% των περιπτώσεων του νεφροβλαστώμα-
τος), εξετάσεις για τη λειτουργία του ήπατος και των 
νεφρών (τρανσαμινάσες, ουρία, κρεατινίνη κ.λπ.), 
κατεχολαμίνες και VMA ούρων.

δείκτες με χρησιμότητα στη διάγνωση, 
παρακολούθηση και πρόγνωση του 
νεφροβλαστώματος

η μεταβολή λειτουργικότητας του γονιδίου WT1 δεν 
εξηγεί επαρκώς την ανάπτυξη όγκου Wilms, καθώς 
μεταλλαγμένοι τύποι του ανευρίσκονται στο 20-25% 
των περιπτώσεων. Έτσι, η έρευνα στράφηκε προς 
άλλες ουσίες που η δράση τους εμπλέκεται στην 
παθοφυσιολογία του νεφροβλαστώματος και ο προσ-
διορισμός τους πιθανώς συμβάλλει στην παρακολού-
θηση και πρόγνωση της νόσου, τη διαστρωμάτωση 
του κινδύνου υποτροπής και την επιλογή ανάλογης 
βαρύτητας (ή ακόμα και εξατομικευμένου) θεραπευτι-
κού σχήματος56, τείνοντας, κατά κάποιο τρόπο, προς 
μια «μοριακή σταδιοποίηση» της νόσου57.

στη βιβλιογραφία αναφέρεται η αύξηση στα ούρα 
των ασθενών με όγκο του Wilms του bFGF (basic 
Fibroblast Growth Factor), πεπτιδίου με μΒ 16kDa, 
το οποίο αποτελείται από 146 αμινοξέα58. επίμονη 
αύξηση του bFGF μετά την εκτομή του όγκου μπορεί 
να δείχνει παραμονή ή υποτροπή της νόσου. ο βαθμός 
της αύξησης έχει, επίσης, προγνωστική σημασία.

χαμηλά επίπεδα bclX συσχετίζονται με προχω-
ρημένο στάδιο της νόσου, παρουσία αναπλασίας και 
φτωχότερη πρόγνωση59. τέτοια συσχέτιση δεν παρα-
τηρήθηκε με άλλους προ-αποπτωτικούς παράγοντες, 
όπως κασπάση-8, SMAC, Bid, Fas60. Φαίνεται ότι οι 
μεταλλάξεις του WT1 επηρεάζουν τη σχετιζόμενη με 
τον παράγοντα bcl-2 οδό απόπτωσης.

ο προσδιορισμός δεικτών με προγνωστική αξία 
συνιστά πρωταρχικό στόχο της NWTS-5, ώστε να 
καθοριστούν οι υπο-ομάδες με υψηλότερο κίνδυνο 
υποτροπής, οι οποίες θα ωφεληθούν από την εφαρμο-
γή πλέον εντατικής αγωγής. σε μελέτη 291 ασθενών, 
τα αυξημένα επίπεδα των mRNA της τελομεράσης 
(TERT και TERC/hTR mRNA), προσδιοριζόμενα με 
RT-PCR, αποδείχτηκε ανεξάρτητος δείκτης αυξημένου 
κινδύνου υποτροπής σε ασθενείς με όγκους Wilms 
ευνοϊκής ιστολογικής εικόνας61. η ενεργοποίηση της 
τελομεράσης σχετίζεται με την πρόσκτηση απεριόρι-
στου δυναμικού πολλαπλασιασμού των καρκινικών 
κυττάρων. με την ίδια μέθοδο (RT-PCR) ανευρισκόμε-
να υψηλά επίπεδα του γονιδίου C/EBPB επιτρέπουν 
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την πρόγνωση μεταστάσεων με ακρίβεια 92%62. 
δηλωτική της παρουσίας μεταστάσεων και πτωχής 
πρόγνωσης είναι ακόμα η ανίχνευση χαμηλών επιπέ-
δων της ε-καδερίνης63 και υψηλών επιπέδων VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor)64,65. μάλιστα, 
πειραματικές θεραπείες με αναστολείς VEGF είχαν 
ως αποτέλεσμα μείωση της ανάπτυξης και αγγείωσης 
του όγκου, καθώς και ελάττωση της συχνότητας και 
του μεγέθους του όγκου66.

χαμηλά επίπεδα LPR (LDL receptor-related pep-
tide) και συνακόλουθα αυξημένα επίπεδα των πρωτε-
ϊνών του εξωκυττάριου στρώματος PAI-1, MMP-9 και 
TIMP-1 παρατηρούνται σε στάδιο IV ή αναπλαστικό 
όγκο Wilms και σχετίζονται με την αυξημένη διηθητική 
ικανότητά τους67.

Θετικός συσχετισμός διαπιστώθηκε μεταξύ της εμ-
φάνισης υποτροπής της νόσου και της υπερέκφρασης 
της CDK4 (Cyclin D-dependent Kinase 4)68 και των 
παραγόντων TGFα, EGFR, IGFR-1, CRABP2, τοποϊ-
σομεράση ιι, FASN, flt1, CACNA1E, HSP7069-72, αν και 
για την HSP70 (Heat Shock Protein 70) αναφέρονται και 
αντικρουόμενες παρατηρήσεις, ότι δηλαδή η έκφρασή της 
είναι γενικώς χαμηλή σε πάσχοντα παιδιά και αυξάνεται 
συγκριτικά σε εκείνα με καλύτερη επιβίωση73.

ο μεταγραφικός ρυθμιστικός παράγοντας CITED1 
(CBP/p300-interacting transactivators with glutamic 
acid [E]/aspartic acid [D]-rich C-terminal domain), 
που κατά τη διαφοροποίηση των νεφρογενών προ-
δρομικών κυττάρων υφίσταται προς τα κάτω ρύθμιση, 
παρουσιάζει υψηλή έκφραση (προσδιοριζόμενη ανο-
σοϊστοχημικά) σε μεταστατικούς όγκους Wilms, στους 
οποίους ανευρίσκεται κυρίως στον πυρήνα, ενώ σε 
φυσιολογικά αναπτυσσόμενους νεφρούς έχει κυττα-
ροπλασματική εντόπιση74. ο παράγοντας CITED1 είτε 
ασκεί απευθείας ογκοτρόπο δράση στα κύτταρα του 
μετανεφρικού βλαστήματος, είτε αναστέλλει τη Wnt 
σηματοδότηση, η οποία προάγει τη διαφοροποίηση 
του μετανεφρικού μεσεγχύματος.

τα επίπεδα λεπτίνης ορού, προσδιοριζόμενα με 
RIA μέθοδο, συσχετίζονται ισχυρά με την οστική πυ-
κνότητα, και χρησιμεύουν για την παρακολούθηση 
του οστικού μεταβολισμού σε παιδιά με όγκο Wilms, 
λόγω του κινδύνου οστεοπενίας από την εφαρμογή 
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας.

τέλος, η συχνή ανεύρεση αυξημένης έκφρασης του 
υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα erbB2, πέρα από 
την προφανή διαφοροδιαγνωστική και προγνωστική 
σημασία, έδωσε έναυσμα για επιτυχημένη εφαρμο-
γή θεραπείας με anti-erbB2 μονοκλωνικό αντίσωμα 
(Herceptin) σε πειραματόζωα75,76. Έτσι, μειώνονται 
οι πρώιμες και όψιμες επιπλοκές του συνδυασμού 
χημειοθεραπείας και ακτινοβόλησης (ουδετεροπενική 
σήψη, υστέρηση ανάπτυξης, δευτερογενείς κακοήθειες, 

κ.ά.). παρομοίως, μελετάται η δυνατότητα χορήγησης 
αναστολέων της κυκλο-οξυγενάσης -2, καθώς συχνά 
διαπιστώνεται αυξημένη έκφραση αυτού του ενζύμου 
σε όγκους Wilms77.

στον πίνακα 2 συνοψίζονται οι παράγοντες με 
κάποια προγνωστική αξία στη διερεύνηση ασθενών 
με όγκο Wilms.

διαφορική διάγνωση

η διαφορική διάγνωση του νεφροβλαστώματος 
θα πρέπει να γίνει από τις εξής παθήσεις:
1.  νευροβλάστωμα: έχει παρόμοια οπισθοπεριτονα-

ϊκή εντόπιση, αλλά ανώμαλη επιφάνεια. το VMA 
είναι αυξημένο στα ούρα. στην απλή ακτινογραφία 
μπορούν να υπάρχουν αποτιτανώσεις και στην 
αρτηριογραφία, στο υπερηχογράφημα και στην 
αξονική τομογραφία φαίνεται ότι ο όγκος δεν έχει 
σχέση με τον νεφρό,

2.  Θρόμβωση της νεφρικής φλέβας: παρουσιάζεται 
σε νεογνά και βρέφη που προσβάλλονται από 
σηψαιμία και εμφανίζεται με χωροκατακτητική 
εξεργασία στη νεφρική χώρα, αιματουρία, σιγή 
νεφρού και θρομβοπενία.
επίσης, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει 

και άλλες παθήσεις, π.χ. οι πολυκυστικοί νεφροί, 
σπάνιες νεφρικές νεοπλασίες της παιδικής ηλικίας 
(σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρων, μεσοβλαστικό νέ-
φρωμα, μετανεφρικό αδένωμα, κυστικό νέφρωμα), 
υδρονέφρωση, πυόνεφρος, αναπλαστικό σάρκωμα 
νεφρών, το οπισθοπεριτοναϊκό λεμφαγγείωμα και οι 
ενδοπεριτοναϊκές εξεργασίες.

Πίνακας	2. παράγοντες με χρησιμότητα ως αρνητικοί προ-
γνωστικοί δείκτες σε νεφροβλάστωμα.
Αυξημένα επίπεδα Χαμηλά επίπεδα
bFGF
TERT και TERC/hTR
c/EBPB
VEGF
PAI-1, MMP-9, TIMP-1
CDK4, TGFα, EGFR, FASN, flt1
HSP70 (αμφιλεγόμενη διακύμανση)
erbB2
κυκλο-οξυγενάση

bclX
ε-καδερίνη
lPR

σταδιοποίηση

Κατά την εμφάνιση της νόσου, τo 65% των ασθενών 
με νεφροβλάστωμα ανήκει στα στάδια ι και ιι. στο στά-
διο ιιι ανήκει το 15%, στο στάδιο ιV τo 15% και στο V 
το 5% περίπου (πίνακας 3). η σταδιοποίηση σύμφωνα 
με το NWTSG αναγράφεται στον πίνακα 4, ενώ στον 



218 ——————————————————— Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ τόμος 6, τεύχος 4, οκτώβριος - δεκέμβριος 2007

πίνακα 5 περιγράφεται η τνμ ταξινόμηση των όγκων 
Wilms. περίπου 20% των ασθενών έχουν μεταστάσεις 
κατά τη διάγνωση. πρώτα διηθούνται οι πέριξ ιστοί και 
οι επιχώριοι λεμφαδένες και ακολουθούν οι μεταστάσεις 
στα όργανα άλλων ανατομικών περιοχών. πρώτοι σε 
συχνότητα έρχονται οι πνεύμονες και ακολουθούν 
το ήπαρ και ο έτερος νεφρός. Ασθενείς με ηπατικές 
μεταστάσεις έχουν χειρότερη πρόγνωση και χρήζουν 
εντατικότερης χημειοθεραπείας. το νεφροβλάστωμα 
σπανιότερα εντοπίζεται δεξιά. μπορεί να προσβληθεί 

το ήπαρ κατά συνέχεια ιστών. τοπικές μεταστάσεις 
μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της χειρουρ-
γικής επέμβασης, εφόσον γίνει ρήξη της κάψας του 
όγκου (διασπορά). οι μεταστάσεις γίνονται μέσω της 
νεφρικής φλέβας, γι’ αυτό κατά την επέμβαση πρέπει 
να απολινώνουμε πρώτα τη νεφρική φλέβα και κατόπιν 
να προχωρούμε στην αφαίρεση του όγκου.

θεραπευτική αντιμετώπιση

η αντιμετώπιση του νεφροβλαστώματος είναι 
η χειρουργική αφαίρεση του όγκου σε συνδυασμό 
με τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία (στα 
στάδια ι και ιι η ακτινοβόληση της κοιλίας μπορεί 
να παραλειφθεί με ασφάλεια, εφόσον η εγχείρη-
ση ακολουθείται από χημειοθεραπευτική αγωγή με 
συνδυασμό vincristine και actinomycin D)78. το 20% 
των νεφροβλαστωμάτων χρήζουν προεγχειρητικής 
θεραπείας (συνδυασμός vincristine, actinomycin D, 

Πίνακας	3. ποσοστό κατανομής ασθενών με όγκο Wilms 
ανάλογα με το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση.

Στάδιο Νόσου Συχνότητα %
ι-ιι 65
ιιι 15
IV 15
V 5

Πίνακας	4. NWTSG σύστημα σταδιοποίησης όγκων Wilms.
Στάδιο Περιγραφή

ι ο όγκος περιορίζεται στο νεφρό, γίνεται ριζική εξαίρεση χωρίς ρήξη ή βιοψία, ενώ η επιφάνεια της νεφρικής 
κάψας είναι άθικτη

ιι - ο όγκος εκτείνεται πέρα από τη νεφρική κάψα, αλλά αφαιρείται πλήρως, χωρίς μικροσκοπική συμμετοχή 
στα όρια της εξαίρεσης.
- εξωνεφρικά αγγεία με νεοπλασματική διήθηση
- διενέργεια βιοψίας πριν την εγχείρηση
- περιοριζόμενη στην κοίτη του όγκου νεοπλασματική διασπορά κατά την εγχείρηση

ιιι - υπολειμματικός όγκος που περιορίζεται στην κοιλιά και προέρχεται από μη αιματογενή εξάπλωση
- νεοπλασματική διήθηση κοιλιακών λεμφαδένων
- διάχυτη περιτοναϊκή συμμετοχή απότοκη ρήξης του όγκου πέρα από τα όρια της κοίτης του
- περιτοναϊκές εμφυτεύσεις
- μικρο-/μακροσκοπικά διηθημένα όρια εξαίρεσης

IV Αιματογενείς μεταστάσεις σε οποιαδήποτε θέση
V Αμφοτερόπλευρη νεφρική προσβολή

Πίνακας	5. τνμ ταξινόμηση των όγκων Wilms
Τ Περιγραφή
τ0 Απουσία πρωτοπαθούς νεφρικού όγκου (ψηλαφητικά και ακτινολογικά)
τ1 ετερόπλευρος όγκος (επιφάνεια του φέροντος τον όγκο νεφρού στην ενδοφλέβια πυελογραφία < 80 cm2)
τ2 ετερόπλευρος όγκος (επιφάνεια του φέροντος τον όγκο νεφρού στην ενδοφλέβια πυελογραφία > 80 cm2)
τ3 - ρήξη όγκου πριν από τη θεραπεία

- διήθηση γειτονικών οργάνων (κλινικά ή ακτινολογικά αποδεικνυόμενη) 
τ4 Αμφοτερόπλευρος όγκος (πριν από τη θεραπεία)
τ5 Ανεπαρκή στοιχεία για τον πρωτοπαθή όγκο
ν0 χωρίς διήθηση επιχώριων λεμφαδένων
ν1 διήθηση επιχώριων λεμφαδένων
ν2 Ανεπαρκή στοιχεία για λεμφαδενικές μεταστάσεις
μ0 χωρίς αιματογενείς μεταστάσεις
μ1 Αιματογενείς μεταστάσεις
μ2 Ανεπαρκή στοιχεία για αιματογενείς μεταστάσεις
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με ή χωρίς doxorubicin), είτε λόγω των τοπικών συν-
θηκών που καθιστούν τον όγκο ανεγχείρητο είτε λόγω 
των πολλαπλών μεταστάσεων79. Αυτή διενεργείται 
βάσει πρωτοκόλλου και αφού προηγηθεί διαδερμική 
βιοψία για την επιβεβαίωση του όγκου. ο ασθενής 
παρακολουθείται στενά με υπερηχογράφημα και εάν 
μετά τις πρώτες χημειοθεραπευτικές συνεδρίες δεν 
παρατηρηθεί βελτίωση, η θεραπεία διακόπτεται. Αν 
πρόκειται για τυπικό νεφροβλάστωμα, πρέπει να 
αναμένεται ελάττωση του όγκου και η ριζική εξαίρεση 
καθίσταται εφικτή στο 90% των περιπτώσεων. Αρκετοί 
θεράποντες – ιδιαίτερα στην ευρώπη, όπου εφαρμό-
ζονται κυρίως τα πρωτόκολλα της SIOP (International 
Society of Pediatric Oncology) - προτείνουν την προ-
εγχειρητική χημειοθεραπεία (για 4-8 εβδομάδες), ώστε 
να ευκολύνεται η χειρουργική αντιμετώπιση (μείωση 
του μεγέθους του όγκου και της πιθανότητας ρήξης 
του, δημιουργία ψευδοκάψας) και να μειώνονται οι 
υποτροπές της νόσου80. γενικά πάντως, σε ασθενείς 
μικρότερους των 2 ετών συνιστάται πάντα η χειρουρ-
γική αντιμετώπιση του νεφροβλαστώματος, αν ο 
όγκος είναι εξαιρέσιμος (εικόνα 2). η χημειοθεραπεία 
αρχίζει μεταξύ της 1ης και της 4ης μετεγχειρητικής 
ημέρας. στις σύγχρονες μελέτες υπάρχει κοινή τάση 
περιορισμού της διάρκειας, της δόσης και του αριθμού 
των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με μείωση της 
νοσηρότητας και διατήρηση πολύ καλών ποσοστών 
ίασης σε σχετικά χαμηλού κινδύνου ασθενείς81,82.

η εγχειρητική προσπέλαση είναι διαπεριτοναϊκή 
με εγκάρσια δεξιά ή αριστερή υπερομφάλια τομή. με 
την προσπέλαση αυτή η νεφρική φλέβα προσφέρεται 
για απολίνωση, που γίνεται πριν την αφαίρεση του 
όγκου, ο όγκος εξωτερικεύεται καλύτερα, ενώ ο άλλος 
νεφρός αλλά και τα κοιλιακά σπλάχνα ελέγχονται σχο-
λαστικά83,84. ο ουρητήρας απολινώνεται όσο γίνεται 
πιο κοντά στην ουροδόχο κύστη μαζί με τα σπερματικά 
αγγεία. Αφαιρούνται και οι διηθημένοι λεμφαδένες. σε 

μονήρεις διηθήσεις σε λοβό του ήπατος γίνεται εκτο-
μή. Αν υπάρχουν έμβολα στη νεφρική φλέβα, γίνεται 
φλεβοτομή και αφαίρεση των καρκινικών εμβόλων.

πρόβλημα αποτελούν οι ασθενείς με αμφοτερό-
πλευρο Wilms (στάδιο V), στο 5% των περιπτώσεων. 
στις περιπτώσεις αυτές εκτελείται νεφρεκτομή από 
την πλευρά που ο όγκος καταλαμβάνει τη μεγαλύτε-
ρη έκταση και ημινεφρεκτομή από την άλλη πλευρά 
ή διενεργείται ημινεφρεκτομή ή βιοψία και από τις 
δύο πλευρές85. στους ασθενείς που και οι 2 νεφροί 
έχουν όγκο σε μεγάλη έκταση μπορεί να προηγηθεί 
της επέμβασης συνδυασμένη χημειοθεραπεία και 
ακτινοθεραπεία. σκοπός της προσέγγισης σε αυτούς 
τους ασθενείς είναι η διατήρηση κατά το δυνατόν 
περισσότερου λειτουργικού νεφρικού παρεγχύμα-
τος, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση χνΑ86. Αυτή 
η προσέγγιση σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και 
χημειοθεραπεία, διασφαλίζει ικανοποιητική επιβίωση 
και σε αυτούς τους ασθενείς87.

σε υποτροπιάζουσες περιπτώσεις (περίπου 15% 
των ασθενών με όγκο Wilms), εφαρμόζονται χημειοθε-
ραπευτικά σχήματα 2ης γραμμής (συνδυασμοί etopo-
side, ifosfamide, carboplatin ή vincristine, doxorubicin, 
cycloposphamide), ενώ έχει προταθεί και η βραχυ-
θεραπεία και θεραπευτικό ablation με διαδερμικές 
ραδιοσυχνότητες υπό CT καθοδήγηση88. επίσης με 
επιτυχία έχει εφαρμοστεί και ο συνδυασμός εντατικής 
χημειοθεραπείας με αυτόλογη μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών προγονικών κυττάρων, για την αποφυγή 
των βλαπτικών επιδράσεων που ασκούν οι υψηλές 
δόσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στον μυελό 
των οστών89. με την εφαρμογή των παραπάνω θε-
ραπευτικών προσεγγίσεων σε υποτροπιάζουσα νόσο 
επιτυγχάνεται ελεύθερη νόσου 5ετής επιβίωση σε 
πάνω από το 50% των ασθενών και συνολική 4ετής 
επιβίωση σε 82% των ασθενών90.

σε πρώιμη ερευνητική κλινική εφαρμογή είναι 
θεραπείες στόχου με χορήγηση ανταγωνιστών (π.χ. 
SB225002) του υψηλά εκφραζόμενου σε όγκους 
Wilms υποδοχέα CXCR2, των χυμοκινών CXCL2 
και CXCL7, οι οποίες επάγουν την επιβίωση των 
καρκινικών κυττάρων και την αγγειογένεση91.

Πρόγνωση

η πρόγνωση εξαρτάται από διάφορους παρά-
γοντες, με κυριότερους το στάδιο της νόσου, όπως 
εκτιμάται μετά τη χειρουργική επέμβαση, και τα ιστο-
παθολογικά χαρακτηριστικά του όγκου. Από τους 
παράγοντες που θεωρούνται ευοίωνοι είναι: η ηλικία 
κάτω των 3 ετών (ποσοστό ίασης 87%)3 και η εκτετα-
μένη διαφοροποίηση του όγκου σε νεφρικά σωμάτια 
και ουροφόρα σωληνάρια. δυσοίωνοι προγνωστικοί Εικόνα	2. εγχειρητικό παρασκεύασμα όγκου Wilms.
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παράγοντες θεωρούνται: ο πολυμορφισμός των πυ-
ρήνων και οι ανώμαλες μιτώσεις, η διήθηση της κάψας 
και της νεφρικής φλέβας, η απώλεια ετεροζυγωτίας 
στα χρωμοσώματα 1p και 16q, η αύξηση του μεγέ-
θους του όγκου κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής 
χημειοθεραπείας92 και η παρουσία απομακρυσμένων 
μεταστάσεων.

σε σύγκριση με το παρελθόν, η πρόγνωση σήμε-
ρα παρουσιάζει θεαματική βελτίωση, με τη συνολική 
μακροπρόθεσμη επιβίωση να υπερβαίνει το 85% 
(πίνακας 6)93,94. το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα 
της έγκαιρης διάγνωσης και της χρήσης σύγχρονων 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων. σε ενήλικες με όγκο 
Wilms, η συνολική 5ετής επιβίωση φτάνει το 83% και 
η ελεύθερη νόσου 5ετής επιβίωση το 57%.

η απώτερη (ακόμα και στην εφηβεία) εμφάνιση 
τελικού σταδίου χνΑ παρουσιάζει σχετικώς αυξημένη 
συχνότητα σε ασθενείς με όγκο Wilms. στον πίνακα 
7 αναγράφονται τα ποσοστά εκδήλωσης αυτής της 
επιπλοκής σε 5910 ασθενείς που μελετήθηκαν από 
το NWTSG95. Άλλη σχετικώς συχνή όψιμη επιπλοκή 
της νόσου είναι η υπέρταση96. γυναίκες με ιαθέντα 
όγκο Wilms παιδικής ηλικίας, εφόσον υποβλήθηκαν 
σε ακτινοθεραπεία, παρουσιάζουν αυξημένη πιθα-
νότητα (17,5%) πρόωρου τοκετού σε περίπτωση 
εγκυμοσύνης97.

σε μελέτη 1362 παιδιών με διάφορα νεοπλάσματα 
και 5ετή επιβίωση, η μικρότερη συχνότητα εμφάνισης 
παρενεργειών από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις 
παρατηρήθηκε σε ασθενείς με όγκο Wilms (12%)98.

η καλή πρόγνωση του όγκου του Wilms μπορεί 
να αποδοθεί στην καλή συνεργασία ομάδας ιατρών 
με τη συμμετοχή παιδοχειρουργού, παιδοογκολόγου, 
παθολογοανατόμου και ακτινοθεραπευτή, ενώ είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη η δημιουργία προγνωστικών μο-
ντέλων, τα οποία να επιτρέπουν την κατά το δυνατό 
εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών, καθώς 
και η εξειδικευμένη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση 
των ασθενών με στόχο τη μειωμένη νοσηρότητα και 
βέλτιστη ποιότητα ζωής.

Πίνακας	6. ποσοστά ίασης μετά από θεραπεία για όγκο 
Wilms

Στάδιο Ποσοστό ίασης %

ι 85-95
ιι 70-85
ιιι 56-75
IV 40-55

Πίνακας	7. ποσοστά εμφάνισης τελικού σταδίου χνΑ σε διάφορες περιπτώσεις όγκου Wilms95

Όγκος Wilms και υποπεριπτώσεις
ετερόπλευρη εντόπιση Αμφοτερόπλευρη εντόπιση

n χνΑ (%) n χνΑ (%)
WAGR 37 36 10 90
Denys-Drash 17 74 6 50
ουρογεννητικές ανωμαλίες 125 7 25 25
μεμονωμένος όγκος Wilms 5347 0,6 409 12
ΧΝΑ: Χρονία νεφρική ανεπάρκεια

ABSTRACT

G. TSIKOPOUlOS, A. NOTOPOUlOS. Nephroblastoma or Wilms’ tumor; a modern 
clinical procedure and a review of the new genetic and molecular markers.
Wilms’ tumor is the third more frequent solid malignancy of childhood. It is the most common ma-
lignant kidney tumor and is considered to derive from metanephric blastemal cells. It is associated 
with genetic syndromes like WAGR, Denys-Drash, Beckwith-Widemann, Simpson-Golabi-Behmel 
and genitourinary abnormalities such as cryptorchidism and hypospadias. In 20-25% of the cases it 
is due to a mutation of the tumor-suppressing gene WT1. Other molecules that are involved in the 
pathophysiologic processes leading to the development of Wilms tumor have recently been identified 
and their measurement by (radio)immunoassays contributes to the prognosis and optimal follow up 
of the patients. Such molecules are: bFGF, BclX, telomerase mRNA, C/EBPB, ε-cadherin, VEGF, 
LPR, PAI-1, MMP-9, TIMP-1, CDK4, EGFR, flt1, TGFα, HSP70, leptin, erbB2, etc, and their role in the 
contemporary approach of Wilms tumor patients is discussed. In combination with well established 
factors (stage of the disease, histologic appearance), their quantitative determination helps to achieve 
a rational selection of patients at diagnosis for risk-adapted therapy which is essential for maintain-
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ing or improving cure rates while reducing the burden of treatment. 80% of cases present with a 
palpable or radiologically detected abdominal mass. Early symptoms include hematuria, coagulation 
disorders, weight loss and anemia. A thorough physical examination and an extensive radiological 
and laboratory investigation follow for the correct staging of the tumor. Treatment is generally very 
successful and together with the close co-operation of the involved specialties has led to an overall 
5-year survival of 85%. Forum of Clinical Oncology 6 (4):212-224, 2007.
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κλινικη μΕλΕτη

ECD-HER2 ορού: ένας χρήσιμος δείκτης στην αρ-
χική αξιολόγηση και παρακολούθηση του καρκίνου 
του μαστού
Α. Γαρουφαλή, Φ. Κυριάκου, Ι. Γιώτη, Σ. Μάλλιου, Α. Νικάκη, Ε. Καρδαρά, Ι. Φράγκος,  
Σ. Kουμνά, Ν. Μπαζιώτης, Β. Μπαρμπούνης, Α. Σκορίλας, Α. Αρδαβάνης1

περιΛηΨη
το εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα HER2 (ECD-HER2) αποτελεί προτεινόμενο δείκτη παρακολού-
θησης της εξέλιξης (real-time marker) του HER2-θετικού καρκίνου του μαστού. στην παρούσα μελέτη 
αξιολογήθηκαν τα επίπεδα του ECD-HER2 σε σχέση με καθιερωμένους προγνωστικούς παράγοντες. 
ελήφθη δείγμα αίματος από 247 διαδοχικές ασθενείς. στη συνέχεια προσδιορίστηκαν τα επίπεδα του 
ECD-HER2 στον ορό (Immuno-1 assay for HER2, Bayer Co) και συγκρίθηκαν με κλινικοεργαστη-
ριακές μεταβλητές (κλινικό στάδιο, παθολογοανατομικά και βιολογικά δεδομένα). η μέση τιμή (MT) 
του ECD-HER2 υπολογίστηκε σε 19,62 ng/ml. η διάμεση τιμή βρέθηκε 10,35 ng/ml (min: 3 ng/ml, 
max:>250 ng/ml). η MT στην ομάδα των γυναικών με καλοήθειες ήταν 9,04 ng/ml και με πρώιμη νόσο 
9,4 ng/ml. η μτ στις γυναίκες με προχωρημένη νόσο ανήλθε σε 34,5 ng/ml. διαπιστώθηκε σημα-
ντική διαφορά ανάμεσα σε ασθενείς με πρώιμη και προχωρημένη νόσο (p<0.001), αλλά όχι μεταξύ 
γυναικών με καλοήθεις νόσους και με πρώιμη νόσο. Βρέθηκε θετική συσχέτιση επιπέδων ECD-HER2 
ορού και ανοσοϊστοχημικής θετικότητας (p=0,002), διαφοροποίησης (grade) του όγκου (p=0,034) και 
προσβολής των μασχαλιαίων λεμφαδένων επιπέδου ιι (p=0,011) και αρνητική με τους οιστρογονικούς 
(p=0,035) και τους προγεστερονικούς (p = 0.011) υποδοχείς. συμπερασματικά, όπως φαίνεται από 
τα ευρήματά μας το ECD-HER2 αποτελεί αξιόπιστο δείκτη στον καρκίνο του μαστού και προτείνεται 
η ενσωμάτωσή του στον αρχικό έλεγχο, αλλά και την παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο μαστού. 
βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (4):225-231.

1εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής και Α΄παθολογικό-ογκο-
λογικό τμήμα νοσοκομείου Άγιος σάββας, Βιολογικό τμήμα 
πανεπιστημίου Αθήνας.
Αλληλογραφία: Αλέξανδρος Αρδαβάνης, email: ardavanis 
@yahoo.com

Εισαγωγή

το πρωτογκογονίδιο HER2/neu ή αλλιώς c-erbB-
2/neu κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 
185000 Da (p185). το προϊόν του γονιδίου είναι ένας 
διαμεμβρανικός υποδοχέας τυροσινικής κινάσης της 
οικογένειας των EGFR (Epidermal Growth Factor Re-

ceptor)1,2. H ενίσχυση του πρωτοογκογονιδίου HER2 
και η υπερέκφραση της πρωτεΐνης του στο καρκίνο 
του μαστού έχουν συσχετιστεί με κακή πρόγνωση, πιο 
επιθετική πορεία και μικρότερη επιβίωση3, που μπορεί 
να συνδέεται με αντίσταση στη χημειοθεραπεία4,5 και 
στην ορμονοθεραπεία6-9.

Από τις διάφορες μεθόδους, οι οποίες είναι δια-
θέσιμες για το προσδιορισμό του HER2 του ιστού, 
πλέον διαδεδομένες είναι η ανοσοϊστοχημεία, με την 
οποία ανιχνεύεται η υπερέκφραση της πρωτεΐνης και 
ο φθορίζων και χρωμογόνος in situ υβριδισμός (FISH 
και CISH αντίστοιχα), που ανιχνεύει την ενίσχυση 
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του γονιδίου.
το προϊόν του πρωτο-ογκογονιδίου HER2 απο-

τελείται από ένα κυτταροπλασματικό τμήμα με δρα-
στηριότητα τυροσινικής κινάσης, ένα διαμεμβρανικό 
τμήμα και ένα εξωκυττάριο τμήμα (extracellular do-
main-ECD). το HER2 ECD μπορεί να αποκόπτεται 
και να απορρίπτεται από την επιφάνεια του καρκινι-
κού κυττάρου με ενεργή ρύθμιση από πρωτεολυτική 
διαδικασία10,11 και επίπεδα του HER2 ECD μπορούν 
να ανιχνευτούν με τη μέθοδο ELISA. H μέτρηση 
των επιπέδων του HER2 ECD δεν εμφανίζει σημα-
ντική διασταυρούμενη αντίδραση με τα άλλα μέλη 
της οικογένειας EGFR, ούτε και επηρεάζεται από 
το θεραπευτικό αντίσωμα trastuzumab, λόγω της 
διαφορετικής περιοχής ανίχνευσης του trastuzumab 
και της ELISA12.

το εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα ηεR2 (ECD-
HER2) είναι εγκεκριμένος από το FDA (USA) και το 
CE (EU) δείκτης παρακολούθησης του HER2 (+) 
καρκίνου μαστού (Κμ). το ενδιαφέρον του δείκτη 
έγκειται στην πιθανή δυνατότητα να πληροφορεί για 
την παρουσία ή απουσία και το φορτίο της νόσου σε 
πραγματικό χρόνο (real-time marker) σε αντίθεση με 
τους προσδιορισμούς της αρχικής βιοψίας.

στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν τα επίπεδα 
του ECD-HER2 σε σχέση με καθιερωμένες κλινικές 
και παθολογοανατομικές μεταβλητές.

υλικό -μέθοδος

δείγματα αίματος από 247 διαδοχικές ασθενείς 
με ιστολογικά τεκμηριωμένο καρκίνο μαστού φυγοκε-
ντρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στους -80οC. εκατόν 
δέκα έξι ασθενείς είχαν πρώιμη ή εντοπισμένη νόσο 
(στάδια ι-ιιιΑ) και 116 ασθενείς είχαν τοπικά πολύ 
προχωρημένη ή μεταστατική νόσο (στάδιο ιιιΒ-ιV). 
τέλος, 15 γυναίκες παρουσίαζαν καλοήθη νόσο του 
μαστού (μάρτυρες). τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
οι οποίες μελετήθηκαν συνοψίζονται στον πίνακα 1. 
στην πρώτη και στην τρίτη ομάδα τα δείγματα αίματος 
ελήφθησαν κατά την περιεγχειρητική περίοδο (από 
μία μέρα προεγχειρητικά έως και δύο μέρες μετεγχει-
ρητικά) και στην δεύτερη ομάδα πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε θεραπείας.

στη συνέχεια προσδιορίστηκαν τα επίπεδα του 
ECD-HER2 στον ορό (Immuno-1 assay for HER2, 
Heterogeneous Sandwich Magnetic Separation Assay, 
Bayer Co). η προτεινόμενη από την Bayer τιμή cutoff 
στον ορό έχει προσδιοριστεί στα 15ng/ml, με βάση 
την εκτενή σχετική βιβλιογραφία, όπως περιγράφεται 
στο σχετικό φυλλάδιο της εταιρείας. οι τιμές του ECD-
HER2 συγκρίθηκαν με κλινικές και εργαστηριακές 
μεταβλητές (κλινικό στάδιο, παθολογοανατομικά και 

βιολογικά δεδομένα).
η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με 

μεθόδους μη παραμετρικής ανάλυσης. η εύρεση των 
σχέσεων μεταξύ ECD-HER2 και διχοτόμων μεταβλη-
τών έγινε με τη δοκιμασία Kruskal-Wallis. η εύρεση 
των συσχετισμών μεταξύ των συνεχών μεταβλητών 
έγινε με το συντελεστή Spierman.

αποτελέσματα

μετρήθηκαν 247 δείγματα ορού ισάριθμων ασθε-
νών. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψαν τα 
ακόλουθα: η μέση τιμή ECD-HER2 στο σύνολο των 
ασθενών ήταν 19,62 ng/ml (SE=2,34 ng/ml). η διάμεση 
τιμή βρέθηκε 10,35 ng/ml (min: 3 ng/ml, max:>250 
ng/ml). η μέση τιμή στην ομάδα των γυναικών με 
καλοήθειες ήταν 9,04 ng/ml (SE=0,72 ng/ml) και στην 
ομάδα των γυναικών με πρώιμο καρκίνο 9,4 ng/ml 
(SE=0,2 ng/ml). η μέση τιμή του ECD-HER2 στις 
ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού ήταν 
34,5 ng/ml (SE=6,05 ng/ml). η διαφορά των επιπέδων 
ECD-HER2 ανάμεσα στις ομάδες ασθενών με πρώιμη 
και προχωρημένη νόσο ήταν στατιστικά σημαντική 
(p<0.001). δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

Πίνακας	1. χαρακτηριστικά ασθενών
Χαρακτηριστικά των ασθενών n (%)
ηλικία 
     εύρος (έτη)
     μέση τιμή (έτη)

27-82
59,5

Εμμηνοπαυσιακή κατάσταση
     προεμμηνοπαυσιακές
     μετεμμηνοπαυσιακές

68 (29.3)
164 (70.7)

στάδιο
     ι-ιι
     ιιι-ιV

116 (50)
116 (50)

διήθηση λεμφαδένων
     Αρνητικοί
     Άγνωστο
     1-3
     4-9
     >9

91 (39.2)
17 (7.3)
57 (24.6)
41 (17.7)
26 (11.2)

διαφοροποίηση (grade)
     Άγνωστο
     I
     II
     III

12 (5.2)
22 (9.5)
113 (48.7)
85 (36.6)

Οιστρογονικοί υποδοχείς (αιΧ ή RIA)
     Άγνωστοι
     Θετικοί
     Αρνητικοί

2 (0.9)
150 (64.6)
80 (34.5)

Προγεστερονικοί υποδοχείς (AIX ή RIA)
     Άγνωστοι
     Θετικοί
     Αρνητικοί

2 (0.9)
138 (59.5)
92 (39.6)
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διαφορά των επιπέδων του ECD-HER2 ανάμεσα στις 
γυναίκες με καλοήθεις παθήσεις του μαστού και με 
πρώιμο καρκίνο του μαστού (εικόνα 1).

Από τον συσχετισμό των επιπέδων ECD-HER2 
ορού και της ανοσοϊστοχημικής θετικότητας προκύπτει 
σημαντική θετική συσχέτιση (p=0,002). Ωστόσο, δεν 
καθίσταται σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ πρώιμης και 
προχωρημένης νόσου.(εικόνα 2).

ο συσχετισμός επιπέδων του ECD-HER2 με την 
διαφοροποίηση (grade) του όγκου έδειξε σημαντική 
θετική συσχέτιση μεταξύ τους (p=0,034), όπως φαί-
νεται στην εικόνα 3. δεν αναδεικνύεται στατιστικά 
σημαντική διαφορά στα επίπεδα του ECD-HER2 
ορού μεταξύ των ασθενών με όγκους με grade I και 
ιι, ενώ αποκτά σημαντική διαφορά στους όγκους με 
grade III. μέση τιμή επιπέδων ECD-HER2: 8,1 ng/ml 
(SE=0,69 ng/ml), 9,89 ng/ml και 23,75 ng/ml (SE=6,68 
ng/ml) για τους όγκους με grade ι, ιι και ιιι αντίστοιχα. 
εξάλλου, και στις περιπτώσεις προχωρημένης νόσου 
υπήρξε σαφής θετική συσχέτιση επιπέδων ECD-HER2 
ορού και grade όγκου (μέσες τιμές 7,9 ng/ml, 11,39 
ng/ml και 29,9 ng/ml για όγκους με grade ι, ιι και ιιι 
αντίστοιχα).

επίσης, στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 
βρέθηκε μεταξύ επιπέδων του ECD HER2 ορού 
και της παρουσίας μετάστασης στους μασχαλιαίους 
λεμφαδένες επιπέδου ιι (p=0,011) (εικόνα 4). Ακόμη, 
βρέθηκε αρνητική σχέση των επιπέδων του ECD HER2 
ορού με τους οιστρογονικούς υποδοχείς (r = -0.227 

και p=0,035), όπως και με τους προγεστερονικούς 
υποδοχείς (r = -0.021 και p = 0.011).

οι συσχετίσεις μεταξύ του ανοσοϊστοχημικού score 
και των επιπέδων του ECD-HER2 ορού παρατίθενται 
στον πίνακα 2. επισημαίνεται ότι στις ασθενείς με 
ανοσοϊστοχημικό score 0, 1, 2 + τα επίπεδα του ECD-
HER2 ήταν αρνητικά στο 88.9%, 90.9% και 73.3% των 
περιπτώσεων αντίστοιχα με p=0,009 (με όριο το 12,7 
ng/ml). ενώ στις ασθενείς με score 3+ τα επίπεδα του 
ECD-HER2 βρέθηκαν θετικά στο 59,3% με p=0,032 
(με όριο το 10 ng/ml).

συζήτηση

τόσο η υπερέκφραση ή/και ενίσχυση του HER2, 
όσο και η ανεύρεση αυξημένων επιπέδων ECD HER2 
έχουν συσχετιστεί με μεγαλύτερη επιθετικότητα, αντί-
σταση στη θεραπεία σε ορισμένες κατηγορίες χη-
μειοθεραπευτικων παραγόντων, καθώς και στην 
ορμονική θεραπεία με αποτέλεσμα μειωμένη ελεύθερη 
προόδου και συνολική επιβίωση8,13-15. Oι ασθενείς με 
αυξημένα επίπεδα ECD HER2 ορού έχουν αυξημέ-
νες πιθανότητες να ανταποκριθούν στη θεραπεία με 
trastuzumab13,16. σύμφωνα με διάφορες αναφορές οι 
διακυμάνσεις των επιπέδων του HER2 ECD στον ορό 
είναι ανάλογες με την πορεία της νόσου και μπορούν 
να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία με trastuzumab από τις πρώτες κιόλας 
συνεδρίες17. Έτσι, το HER2 ECD αναδύεται ως ένας 

Εικόνα	1. επίπεδα ECD-HER2 σε σχέση με το στάδιο της νόσου
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Εικόνα	2. σύγκριση ανοσοϊστοχημικής θετικότητας και επιπέδων ECD-HER2

Εικόνα	3. σύγκριση ECD HER-2 με Grade
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Πίνακας	2. συσχέτιση ανοσοϊστοχημικού score και επιπέδων ορού ECD HER-2
Cutoff 
(ng/ml)

ICH
(score)

n ECD-negative ECD-positive
p value

No. of patients (%)

10.0

0
+

++
+++

63
11
15
27

45 (71.4)
7 (63.6)
7 (46.7)
11 (40.7)

18 (28.6)
4 (36.4)
8 (53.3)
16 (59.3)

0.032

12.7

0
+

++
+++

63
11
15
27

56 (88.9)
10 (90.9)
11 (73.3)
16 (59.3)

7 (11.1)
1 (9.1)
4 (26.7)
11 (40.7)

0.009

πολύ χρήσιμος δείκτης στην παρακολούθηση του 
καρκίνου του μαστού και στην εκτίμηση της ανταπό-
κρισης στη θεραπεία18,19.

η τιμή cutoff του ECD HER-2 δεν έχει ακόμη σαφώς 
προσδιοριστεί. εντούτοις, παρά τις παρατηρούμενες 
διακυμάνσεις, σε επίπεδα αλλά και μονάδες μέτρησης 
οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην τιμή των 
15 ng/ml19-23.

στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήσαμε την ανω-
τέρω καθιερωμένη τιμή cutoff για τις μη-παραμετρι-
κές αναλύσεις. Ωστόσο, περαιτέρω επεξεργασία με 
ανάλυση ROC ανέδειξε δύο επιπλέον τιμές cutoff: 
στο επίπεδο των 12,7 ng/ml διαφαίνεται μεγαλύτερη 

ειδικότητα, ενώ στο επίπεδο των 10,0 ng/ml μεγαλύ-
τερη ευαισθησία (τιμή p 0,009 και 0,032 αντίστοιχα). 
Λόγω του μικρού σχετικά αριθμού ασθενών, θεωρούμε 
ότι αυτές οι δύο διαφορετικές τιμές δεν μπορούν να 
προταθούν ως cutoff για την κλινική πράξη, αλλά 
μπορούν να αποτελέσουν βάση περαιτέρω μελέτης, 
στην κατεύθυνση της οποίας ήδη εργαζόμαστε.

τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφω-
νούν σε γενικές γραμμές με αυτά της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας. συγκεκριμένα, οι σαφείς θετικές συσχετίσεις 
των επιπέδων του ECD HER-2 με το στάδιο της νόσου, 
τη διαφοροποίηση και η αρνητική με τους υποδοχείς 
οιστρογόνων και προγεστερόνης που διαπιστώθηκαν 

Εικόνα	4.	σχέση του ECD HER-2 με τους διηθημένους λεμφαδένες επιπέδου ιι
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στην παρούσα μελέτη αποτελούν, με μικρές διαφο-
ροποιήσεις, ευρήματα κοινά στην πλειονότητα των 
μελετών που ανασκοπήθηκαν. εντούτοις, το εύρημα 
της συσχέτισης του ECD HER-2 με την επινέμηση 
στους λεμφαδένες επιπέδου ιι δεν περιγράφεται εξ 
όσων γνωρίζουμε σε άλλη μελέτη και πιθανώς υπαινίσ-
σεται τη δυσμενέστερη πρόγνωση αυτής της ομάδας 
ασθενών, αλλά και την ενδεχόμενη ευαισθησία του 
δείκτη αυτού στην ανίχνευση τέτοιων υποομάδων. 
Απαιτείται, όμως, επιβεβαίωση του ευρήματος αυτού 
σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι η παρουσία αυ-
ξημένου ECD-HER2 σε ασθενείς με όγκους χωρίς 

υπερέκφραση ή ενίσχυση του HER-2, εύρημα πε-
ριγραφόμενο και από άλλους ερευνητές, συνηγορεί 
υπέρ της συμπληρωματικότητας των δύο μεθόδων 
για την ανίχνευση HER-2 θετικής νόσου.

συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι τα ευρήματα 
της αυτής της μελέτης σε συνδυασμό με αυτά της 
βιβλιογραφίας υποδεικνύουν την αξία του ECD HER-2 
ως δείκτη στον καρκίνο του μαστού και συνηγορούν 
υπέρ της αναγκαιότητας καθιέρωσής του στην ρου-
τίνα της αρχικής αξιολόγησης αλλά και της παρα-
κολούθησης της νόσου για την πρώιμη ανίχνευση 
επανεμφάνισής της.

ABSTRACT

A. GAROUFALI, F. KYRIAKOU, I. GIOTI, S. MALLIOU, E. KARDARA, I. FRAGOS, S. 
KOUmNA, N. BAZIOTIS, V. BARBOUNIS, A. SKORIlAS, A. ARDAVANIS. ECD-HER2: A 
useful marker for the initial workup and follow-up of breast cancer.
The extracellular domain of the HER2 receptor is proposed as real-time marker of HER2-positive 
breast cancer (BC). In this study serum ECD-HER2 levels were compared to standard clinical and 
pathologic prognostic factors. In 247 consecutive BC patients serum ECD-HER2 levels were measured 
by Immuno-1 assay for HER2, (Bayer Co) and compared to the established clinical and pathologic 
variables. The mean ECD-HER2 level was 19.62 ng/ml, the median 10.35 ng/ml (min: 3 ng/ml, 
max:>250 ng/ml). There was not difference in the level of ECD-HER2 between women with benign 
mastopathies and early BC, while significant difference between women with early and advanced 
BC (p<0.001) was found. A positive correlation between ECD-HER2 level and immunohistochemistry 
score (p=0.002), tumor grade (p=0.034) and level II metastatic axillary node involvement (p=0.011) 
were found; moreover, a significant negative correlation between ECD-HER2 level and positive ER 
and PR (p=0.035 and 0.011 respectively) has been noted. In conclusion, serum ECD-HER2 seems 
to be a reliable marker for BC; therefore, its integration in the initial as well the follow-up routine of 
breast cancer is proposed. Forum of Clinical Oncology 6 (4):255-231, 2007.
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ΕνδιαΦΕρΟυσα ΠΕριΠτωση

Εγκεφαλική μετάσταση από καρκίνο νεφρού αντα-
ποκρινόμενη στο sunitinib
Ά.Κ. Κούτρας, Δ. Κρικέλης, Ν. Αλεξάνδρου, Ι. Σταράκης, Χ.Π. Καλόφωνος1

περιΛηΨη
το sunitinib (SU011248, SutentTm) αποτελεί ένα νέο μόριο, το οποίο αναστέλλει μέλη της οικογένειας 
των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης (RTKs) με τεκμηριωμένη αντινεοπλασματική δράση στον καρκίνο 
του νεφρού. στην παρούσα αναφορά, περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς με μονήρη εγκεφαλική 
μετάσταση από καρκίνο νεφρού, όπου επιτεύχθηκε μερική ύφεση της εγκεφαλικής βλάβης μετά από 
θεραπεία με sunitinib. περιορισμένος αριθμός αναφορών υποστηρίζει ότι οι μικρομοριακοί αναστολείς 
τυροσινικής κινάσης μπορούν να διαπεράσουν τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό. πάρα το γεγονός ότι 
η δράση του sunitinib στον προχωρημένο καρκίνο του νεφρού έχει αξιολογηθεί μέσα από προοπτικές 
μελέτες, η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις δεν έχει διε-
ρευνηθεί, καθώς ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες εξαιρέθηκαν από τις μελέτες αυτές. Ως εκ τούτου, 
δεδομένα τα οποία προέρχονται από προσωπική εμπειρία ή περιορισμένες αναφορές ενδεχομένως 
να είναι χρήσιμα. επιπρόσθετα, στην δική μας περίπτωση η χορήγηση του sunitinib ήταν ασφαλής, 
οδηγώντας σε σημαντική συρρίκνωση της εγκεφαλικής μετάστασης χωρίς καμία σοβαρή ανεπιθύμητη 
ενέργεια ή τοξικότητα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η παρατήρηση αυτή 
είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δεδομένων σχετικά με τη δραστικότητα του φαρμάκου 
σε αυτή την κατηγορία ασθενών. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (4):232-235.

1ογκολογικό τμήμα παθολογικής Κλινικής, πανεπιστημιακό 
γενικό νοσοκομείο πάτρας, ρίο 26504.
υπεύθυνος αλληλογραφίας: Α. Κ. Κούτρας, ογκολογικό 
τμήμα παθολογικής Κλινικής, πανεπιστημιακό γενικό νο-
σοκομείο πάτρας, ρίο 26504. τηλέφωνο: +30 2610999810, 
Fax: +30 2610994645, e-mail: angkoutr@otenet.gr

Παρουσίαση περιστατικού

πρόκειται για ασθενή γυναίκα 40 ετών, η οποία 
υποβλήθηκε σε νεφρεκτομή τον Αύγουστο 2004, λόγω 
ενός μέτρια διαφοροποιημένου διαυγοκυτταρικού καρ-
κινώματος αριστερού νεφρού. το παθολογοανατομικό 
στάδιο της νόσου ήταν ιι (τ2ν0μ0). τον Φεβρουάριο 
2006, η ασθενής εμφάνισε υπαισθησία του αριστερού 
άνω άκρου, εστιακές επιληπτικές κρίσεις και κεφα-
λαλγία. Ακολούθησε έλεγχος με αξονική τομογραφία 
(CT) και μαγνητική τομογραφία (MRI) εγκεφάλου που 

ανέδειξε μονήρη εστία στον δεξιό βρεγματο-ινιακό λοβό. 
η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική εξαίρεση της 
βλάβης. η ιστοπαθολογική διάγνωση επιβεβαίωσε 
ότι επρόκειτο για μετάσταση από διαυγοκυτταρικό 
καρκίνωμα νεφρού. μετεγχειρητικώς, ο απεικονιστικός 
έλεγχος με αξονική τομογραφία δεν κατέδειξε υπολειπό-
μενη νόσο στον εγκέφαλο, ούτε στοιχεία μεταστατικής 
νόσου σε άλλα όργανα. η ασθενής ετέθη σε ανοσο-
θεραπεία με ιντερφερόνη-α (10x106 U τρις/εβδομάδα) 
τον μάρτιο 2006. πέντε μήνες αργότερα, επανάληψη 
του απεικονιστικού ελέγχου (CT) κατέδειξε υποτροπή 
της νόσου στον εγκέφαλο. συγκεκριμένα, επρόκειτο 
για μια μάζα εντοπιζόμενη στο δεξιό βρεγματο-ινιακό 
λοβό (μέγιστης διαμέτρου 4εκ), με συνοδό περιεστιακό 
οίδημα (εικόνα 1). ο έλεγχος με αξονική τομογραφία 
θώρακος και κοιλίας ήταν και πάλι αρνητικός, τόσο 
για τοπική υποτροπή όσο και για μεταστατική νόσο. η 
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βλάβη κρίθηκε ανεγχείρητη και τον Αύγουστο 2006 η 
ασθενής ετέθη σε μονοθεραπεία με sunitinib, σε δόση 
50mg από στόματος, καθημερινά για 4 εβδομάδες 
ακολουθούμενες από 2 εβδομάδες διακοπής, σε επα-
ναλαμβανόμενους κύκλους 6 εβδομάδων. η ασθενής 
ελάμβανε επιπρόσθετα μεθυλ-πρεδνιζολόνη σε δόση 
16mg ημερησίως, η οποία προοδευτικά ελαττώθηκε 
μέχρι διακοπής, κατά τη διάρκεια των επομένων μηνών. 
στην περίοδο αυτή η ασθενής βρισκόταν σε καλή γενική 
κατάσταση (κατάσταση ικανότητας = 0 κατά ECOG, 
γαλακτική δεϋδρογενάση = 145 U/L, αιμοσφαιρίνη = 
10.9 g/dL, διορθωμένο ασβέστιο = 9 mg/dL και αλκα-
λική φωσφατάση = 63 U/L). η θεραπεία ήταν καλά 
ανεκτή, χωρίς καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. 
η ασθενής εμφάνισε υπέρταση βαθμού ι (σύμφωνα 
με τα NCI Common Toxicity Criteria, version 3.0) μετά 
τον πρώτο κύκλο θεραπείας, η οποία αντιμετωπίσθηκε 
με χορήγηση ολμεσαρτάνης. οι υπόλοιπες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες περιλάμβαναν αναιμία βαθμού ι και 
σύνδρομο παλαμών – πελμάτων βαθμού ι (σύμφωνα 
με τα παραπάνω κριτήρια). εκτίμηση της ασθενούς 
μετά από 2 κύκλους θεραπείας (νοέμβριος 2006) με 
αξονική τομογραφία ανέδειξε μείωση του μεγέθους 
της μεταστατικής βλάβης (μέγιστη διάμετρος 3.2εκ), 
παράλληλα με σημαντική υποχώρηση του συνοδού 
οιδήματος (εικόνα 2). δεδομένης της ανταπόκρισης 
της νόσου και της απουσίας σημαντικής τοξικότητας, η 
θεραπεία συνεχίσθηκε στην ίδια δόση. επανεκτίμηση 
της ασθενούς μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου κύ-
κλου θεραπείας (μάρτιος 2007) κατέδειξε περαιτέρω 
συρρίκνωση της βλάβης (μέγιστη διάμετρος 2εκ), 

Εικόνα	1. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου προ της χορή-
γησης sunitinib.

Εικόνα	2. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου μετά από 2 κύ-
κλους χορήγησης sunitinib.

Εικόνα	3.	Αξονική τομογραφία εγκεφάλου μετά από 5 
κύκλους χορήγησης sunitinib.

χωρίς άλλα στοιχεία μεταστατικής νόσου (εικόνα 3). 
η ασθενής συνεχίζει να βρίσκεται υπό θεραπεία με 
sunitinib στην ίδια δοσολογία, χωρίς ενδείξεις κλινικής 
ή απεικονιστικής προόδου της νόσου.

συζήτηση

το sunitinib (SU011248, SutentTm) αποτελεί ένα 
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νέο μικρομοριακό παράγοντα, χορηγούμενο από 
στόματος, ο οποίος αναστέλλει μέλη της οικογένειας 
των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης (RTKs), συμπε-
ριλαμβανομένων των VEGFR 1 και 2, PDGFR-α και 
PDGFR-β, cKIT, FLT3 και RET1. το sunitinib διαθέτει 
ισχυρή αντιαγγειογενετική και αντινεοπλασματική 
δράση, ενώ αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα έχει 
αναφερθεί σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του 
νεφρού2–4.

η εμφάνιση εγκεφαλικών μεταστάσεων δεν είναι 
σπάνια σε ασθενείς με καρκίνο του νεφρού5. η ολοκρα-
νιακή ακτινοθεραπεία αποτελεί την θεραπεία εκλογής, 
πάρα το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές ο καρκίνος 
του νεφρού είναι ακτινοανθεκτικός και επιθετικότερες 
προσεγγίσεις όπως χειρουργική εξαίρεση ενδείκνυνται 
σε επιλεγμένους μόνο ασθενείς.

στη συγκεκριμένη αναφορά, περιγράφεται η περί-
πτωση ασθενούς με μονήρη εγκεφαλική μετάσταση 
από καρκίνο νεφρού, η οποία εμφάνισε μερική αντα-
πόκριση της εγκεφαλικής βλάβης μετά από θεραπεία 
με sunitinib. είναι αξιοσημείωτο ότι η ασθενής συνέ-
χισε να ανταποκρίνεται περαιτέρω, επτά μήνες μετά 
την έναρξη της θεραπείας, όπως διαπιστώθηκε στον 
έλεγχο με αξονική τομογραφία τον μάρτιο 2007. είναι 
επίσης ενδιαφέρον ότι η ασθενής δεν εμφάνισε κατά 
την διάρκεια της θεραπείας τοξικότητα από το κεντρικό 
νευρικό σύστημα (Κνσ), παρά το γεγονός ότι δεν 
χορηγήθηκε προφυλακτικά αντιεπιληπτική αγωγή.

περιορισμένος αριθμός αναφορών εισηγείται ότι οι 
μικρομοριακοί αναστολείς τυροσινικής κινάσης (TKIs) 
μπορούν ενδεχομένως να διαπεράσουν τον αιματο-
εγκεφαλικό φραγμό. το gefitinib, ένας από στόματος 
εκλεκτικός αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του 
υποδοχέα EGFR, έχει αποδεδειγμένη δραστικότητα 
σε εγκεφαλικές μεταστάσεις από μη μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)6–8. Ανταποκρίσεις 
έχουν αναφερθεί επίσης και μετά από χορήγηση erlo-
tinib, ενός άλλου αναστολέα της τυροσινικής κινάσης 
του EGFR, σε ασθενείς με εγκεφαλικές εστίες από μη 
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα9–10. To lapatinib 
αποτελεί αναστρέψιμο διπλό αναστολέα της τυροσι-
νικής κινάσης του EGFR, καθώς και του υποδοχέα 
HER-2. σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης του 
συνδυασμού lapatinib με capecitabine έναντι μονοθε-
ραπείας με capecitabine σε ασθενείς με HER-2 θετικό, 
ανθεκτικό προχωρημένο καρκίνο του μαστού, οι συγ-
γραφείς ανέφεραν πλεονέκτημα του συνδυασμού σε 
ότι αφορά στις υποτροπές στο Κνσ11. η παρατήρηση 
αυτή υποδηλώνει ότι οι μικρού μοριακού βάρους TKIs 
μπορούν να διέρχονται τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό 
και ίσως είναι χρήσιμοι στην αντιμετώπιση ασθενών 
με εγκεφαλικές μεταστάσεις.

Αν και ο ρόλος του sunitinib στον προχωρημένο 

καρκίνο του νεφρού έχει αξιολογηθεί μέσα από προο-
πτικές μελέτες, η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 
σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις δεν έχει διε-
ρευνηθεί, καθώς η συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών 
αποκλείσθηκε από τις μελέτες αυτές2–4. δεδομένης 
της δυσκολίας να διεξαχθούν προοπτικές μελέτες 
χορήγησης sunitinib σε ασθενείς με εγκεφαλικές 
εστίες, η συγκέντρωση δεδομένων από προσωπική 
εμπειρία ή περιορισμένες αναφορές ενδεχομένως θα 
ήταν ωφέλιμη. Θα ήταν επίσης χρήσιμη η αναδρομική 
ανάλυση των δεδομένων της τυχαιοποιημένης μελέτης 
σύγκρισης του sunitinib έναντι ιντερφερόνης-α στο 
μεταστατικό καρκίνο του νεφρού4, ώστε να υπολογισθεί 
ανά σκέλος το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν 
πρόοδο της νόσου στον εγκέφαλο, με σκοπό να ανα-
ζητηθεί η πιθανή ύπαρξη πλεονεκτήματος σε σχέση 
με τη χρήση του sunitinib.

με βάση την υπάρχουσα εμπειρία, η χορήγηση 
του φαρμάκου συνοδεύεται από ήπιες και αντιμε-
τωπίσιμες ανεπιθύμητες ενέργειες. παρόλα αυτά, η 
αυξανόμενη χρήση των αντιαγγειογενετικών παραγό-
ντων έχει δείξει ότι οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται 
με ευρύ φάσμα ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπερι-
λαμβανομένων των αιμορραγικών επιπλοκών και 
ως εκ τούτου, περαιτέρω έρευνα απαιτείται ώστε να 
αποσαφηνισθούν οι παράγοντες κινδύνου που σχε-
τίζονται με την εμφάνιση αιμορραγικών εκδηλώσεων. 
σε ασθενείς με στρωματικούς όγκους του γαστρε-
ντερικού και πλακώδη καρκινώματα του πνεύμονα 
που ελάμβαναν θεραπεία με sunitinib, αιμορραγικές 
επιπλοκές, μερικές από αυτές θανατηφόρες, έχουν 
αναφερθεί σπάνια. Αναμφισβήτητα, υπάρχει αρκε-
τή επιφυλακτικότητα σχετικά με την ασφάλεια των 
αντιαγγειογενετικών παραγόντων σε ασθενείς με 
βλάβες του Κνσ. στον αντίποδα, η πρόγνωση των 
ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις από καρκίνο 
του νεφρού είναι συνήθως δυσμενής, καθώς δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπευτικές 
επιλογές. Ως εκ τούτου, το sunitinib θα μπορούσε να 
είναι μια δυνητικά δραστική θεραπευτική προσέγγιση 
σε επιλεγμένους ασθενείς, μετά από ενημέρωση και 
συγκατάθεση αυτών.

συμπερασματικά, στην ασθενή μας το sunitinib 
αποδείχθηκε αποτελεσματικό και ασφαλές, προ-
καλώντας σημαντική συρρίκνωση της εγκεφαλικής 
εστίας, χωρίς καμία σημαντική ανεπιθύμητη ενέρ-
γεια. η προαναφερθείσα περίπτωση καταδεικνύει 
την δυνατότητα δράσης του sunitinib σε ασθενείς 
με μεταστάσεις στο Κνσ από καρκίνο του νεφρού. 
Θεωρούμε ότι η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική, 
δεδομένης της απουσίας επαρκών στοιχείων σχετι-
κά με την δραστικότητα του φαρμάκου σε αυτή την 
συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.
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ABSTRACT

A.K. KOUTRAS, D. KRIKElIS, N. AlEXANDROU, I. STARAKhS, c.P. KAlOFONOS. 
Response of brain metastasis in a patient with renal-cell carcinoma in sunitinib 
treatment.
Sunitinib (SU011248; Sutent™) is a new small molecule that inhibits members of the split-kinase 
domain family of receptor tyrosine kinases (RTKs), with established antitumor activity in renal cancer. 
In the current report, we describe a patient with a solitary brain metastasis from renal cell carcinoma 
who achieved partial response of the cerebral lesion following treatment with sunitinib. A limited 
number of publications support the hypothesis that small tyrosine kinase inhibitors may cross the 
blood-brain barrier. Although the role of sunitinib in advanced renal carcinoma has been evaluated 
through prospective trials, the efficacy of the drug in patients with brain metastases has not been 
explored, since patients with cerebral lesions were excluded in those studies. Thus, we believe that 
accumulating evidence from personal experience or limited reports could be useful. Moreover, in 
our case, sunitinib was found to be safe, leading to considerable shrinkage of the brain metastasis 
without any serious adverse events or central nervous system toxicities. We consider this observation 
to be important, given the absence of data regarding the activity of the drug in this particular clinical 
setting. Forum of Clinical Oncology 6 (4):232-235, 2007.
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ΕνδιαΦΕρΟυσα ΠΕριΠτωση

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από 
ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης
Ν. Κατωδρύτης1, Γ. Μάρκου2, Α. Κατωδρύτου3

περιΛηΨη
η εμφάνιση νεοπλασίας ως αποτέλεσμα ακτινοβολίας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. για να θεω-
ρηθεί ένας όγκος ότι είναι αποτέλεσμα χορηγηθείσας στο παρελθόν ακτινοθεραπείας θα πρέπει να 
εμφανισθεί εντός των ορίων του πεδίου ακτινοβολίας και να είναι διαφορετικού ιστολογικού τύπου 
από τον πρώτο θεραπευθέντα όγκο. η διάγνωση δεύτερης νέας κακοήθειας τίθεται εάν ο δεύτερος 
όγκος εμφανίζεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 εκ. υγιούς επιθηλίου από τον πρώτο και εάν αυτός 
εμφανισθεί τουλάχιστον 3 χρόνια μετά από τον πρώτο. περιγράφεται περιστατικό εμφάνισης κακοή-
θους όγκου εντός των ρινικών κοιλοτήτων 18 χρόνια μετά από την χορήγηση ακτινοθεραπείας στην 
υπόφυση λόγω καλοήθους αδενώματος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ο ασθενής εμφάνισε 
νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, το οποίο δεν είναι σύνηθες σ’ αυτές τις περιπτώσεις. το γεγονός ότι 
το καρκίνωμα αναπτύχθηκε στην ανατομική περιοχή που είχε ακτινοβοληθεί, δηλαδή την υπόφυση, 
το ότι εμφανίστηκε 18 χρόνια μετά, ότι επρόκειτο περί πολύ επιθετικού χαμηλής διαφοροποίησης 
συμπαγούς καρκινώματος, αλλά και η κακή του εξέλιξη ενισχύουν την θέση ότι πρόκειται για δεύτερη 
κακοήθεια. η χορήγηση ψηλής δόσης ακτινοθεραπείας πριν 18 χρόνια (76Gy) σχετίζεται άμεσα με 
την πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθειας εντός του πεδίου ακτινοβολίας, καθ’ ότι η πιθανότητα αυτή 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ύψος της χορηγηθείσας δόσης. ο κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερης 
κακοήθειας μετά από χορήγηση ακτινοβολίας είναι μεν μικρός αλλά υπαρκτός. παρά το γεγονός ότι 
το ποσοστό ανάπτυξης της με μόνο 1% θεωρείται μικρό, εν τούτοις θα πρέπει να ενημερώνεται ο 
ασθενής για την πιθανότητα αυτή. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (4):236-240.

1Ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ογκολογικό Κέντρο, Λευκω-
σία, 2παθολόγος ογκολόγος, ογκολογικό Κέντρο, Λευκωσία, 
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Λευκωσία.
υπεύθυνος αλληλογραφίας: Dr.med. νίκος Κατωδρύτης, 
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λεως 32, 2006 στρόβολος-Λευκωσία, τηλ. +357 22841300, 
+357 22841355 (γραμματέας), Φάξ  +00357 22841345, 
e-mail: nicos.katodritis@bococ.org.cy

Εισαγωγή

η εμφάνιση νεοπλασίας ως αποτέλεσμα ακτινο-
βολίας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. η ακτινο-
βολία με την είσοδο της σε βιολογικό υλικό προκαλεί 
τρεις βασικές αντιδράσεις: α) την καταστροφή κυτ-

τάρων, που είναι και ο στόχος της ακτινοθεραπείας, 
β) την μετάλλαξη σε κύτταρα τα οποία επιβίωσαν 
παρουσιάζοντας βλάβες στο γενετικό υλικό, και γ) την 
καρκινογένεση. μετάλλαξη και καρκινογένεση είναι 
πιθανοί κίνδυνοι τόσο για άτομα τα οποία εκθέτονται 
επαγγελματικά στην ιονίζουσα ακτινοβολία, όσο και 
σε ασθενείς οι οποίοι επιβίωσαν μετά από χορήγηση 
ακτινοθεραπείας. η μεταλλακτική και καρκινογόνος 
όμως δράση της φαίνεται να είναι αδύνατη, αφού η 
ικανότητα της να καταστρέφει πλήρως τα κύτταρα είναι 
πολύ μεγάλη. Κατά συνέπεια, η συχνότητα εμφάνισης 
δεύτερου όγκου σε αυτούς τους ασθενείς είναι πολύ 
χαμηλή και δεν ξεπερνά το 1 %. για να θεωρηθεί 
ένας όγκος ότι είναι αποτέλεσμα χορηγηθείσας στο 
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παρελθόν ακτινοθεραπείας θα πρέπει να εμφανισθεί 
εντός των ορίων του πεδίου ακτινοβολίας και να εί-
ναι διαφορετικού ιστολογικού τύπου από τον πρώτο 
θεραπευθέντα όγκο1.

πολλές μελέτες, ιδίως σε ασθενείς με λέμφωμα 
Hodgkin και Non-Hodgkin αλλά και καρκίνους της 
περιοχής Κεφαλής και τραχήλου, οι οποίοι υποβλή-
θηκαν σε ακτινοθεραπεία και έχουν επιβιώσει της 
νόσου, καταδεικνύουν την πιθανότητα εμφάνισης 
δεύτερης κακοήθειας σχετιζόμενης με την ληφθείσα στο 
παρελθόν ακτινοβολία.2-5. η διάγνωση δεύτερης νέας 
κακοήθειας τίθεται εάν ο δεύτερος όγκος εμφανίζεται 
σε απόσταση τουλάχιστον 2 εκ. υγιούς επιθηλίου από 
τον πρώτο και εάν αυτός εμφανισθεί τουλάχιστον 3 
χρόνια μετά τον πρώτο6.

η ανάπτυξη δεύτερης νεοπλασίας σε επιζώντες 
της νόσου του Hodgkin, της πιο μελετημένης επιστη-
μονικά αναφορικά με το υπό συζήτηση θέμα νόσου, 
αναγνωρίσθηκε στις αρχές της 10ετίας του 1970. 
πολλές μελέτες αναφέρουν αυξημένο κίνδυνο για 
ανάπτυξη οξείας λευχαιμίας, η οποία παρουσιάζεται 
σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από την θεραπεία 
και σχετίζεται περισσότερο με την χρήση χημειοθερα-
πείας. πιο πρόσφατα, παρατηρήθηκε ότι οι συμπαγείς 
όγκοι, οι οποίοι χρειάζονται 15 και πλέον χρόνια για να 
αναπτυχθούν, είναι το πιο σημαντικό είδος δεύτερης 
κακοήθειας και αποτελούν την πλειοψηφία με ποσο-
στό πέραν του 50% των νεοεμφανισθέντων όγκων. 
σε πρόσφατη μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε το 2002 
και αφορούσε 1319 ασθενείς με νόσο του Hodgkin 
κλινικού σταδίου I-IV και οι οποίοι έλαβαν ακτινοθε-
ραπεία με ή χωρίς χημειοθεραπεία, το ποσοστό του 
σχετικού κινδύνου (relative risk, RR) αναφέρεται ως 
4.6 και το απόλυτο ποσοστό εμφάνισης (absolute 
excess risk) 89.3/10000 ασθενείς /έτη. το απόλυτο 
ποσοστό εμφάνισης αυξάνει συνεχώς μετά από 15-
20 χρόνια. χωρίς να επιτυγχάνεται ποτέ πλατώ. ο 
κίνδυνος ίσως να μειώνεται με την μείωση του πεδίου 
ακτινοθεραπείας2. σε παλαιότερα δημοσιευθείσα 
μελέτη που αφορούσε 1507 ασθενείς με νόσο του 
Hodgkin το ποσοστό σχετικού κινδύνου αναφέρεται 
με 5.2, ο κίνδυνος δε εμφάνισης ενός συμπαγούς 
όγκου συνεχίζει να αυξάνει με τον χρόνο7.

Όσον αφορά στην περιοχή Κεφαλής τραχήλου ο 
κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερης

κακοήθειας μετά από ακτινοβολία αναφέρεται με 
ποσοστό 2.7 περιστατικά/έτη παρακολούθησης3. με-
λέτη, αναφορικά με την ανάπτυξη δεύτερης κακοήθειας 
στην περιοχή Κεφαλής και τραχήλου σε ασθενείς 
που επιβίωσαν ρετινοβλαστώματος, αναφέρει ότι ο 
αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερου κακοήθους 
όγκου σε ασθενείς με συγγενές ρετινοβλάστωμα οφεί-
λεται στην καρκινογόνο δράση της ακτινοβολίας8. η 

αυξημένη συχνότητα δεύτερης νεοπλασίας εξαρτάται 
από την χορηγηθείσα δόση ακτινοβολίας, αφού συνή-
θως εμφανίζεται εκεί όπου προκλήθηκε η μεγαλύτερη 
ζημιά στα κύτταρα, δηλαδή εκεί που χορηγήθηκε η 
μεγαλύτερη δόση1,8. Άλλη μελέτη η οποία αφορά 
περιστατικά με δεύτερη κακοήθεια στον ρινοφάρυγγα 
και τις ρινικές κοιλότητες μετά από ακτινοθεραπεία 
αναφέρει ποσοστό εμφάνισης επιθηλιακού όγκου 
0.4%6. το ίδιο περίπου ποσοστό 0.35% ως μέσος 
ετήσιος όρος για την εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 
εντός του πεδίου ακτινοβολίας ενός στο παρελθόν 
ακτινοθεραπευθέντος καρκίνου ρινοφάρυγγα ανα-
φέρεται και σε πιο πρόσφατη μελέτη9.

περιγράφεται περιστατικό εμφάνισης κακοήθους 
όγκου εντός των ρινικών κοιλοτήτων 18 χρόνια μετά 
από την χορήγηση ακτινοθεραπείας στην υπόφυση 
λόγω καλοήθους αδενώματος.

Περιγραφή περιστατικού

πρόκειται για άνδρα 59 ετών, ο οποίος προ 18ετί-
ας υποβλήθηκε σε εγχείρηση και ακτινοθεραπεία 
στην υπόφυση λόγω χρωμόφοβου αδενώματος με 
συνοδό ακρομεγαλία. συγκεκριμένα υποβλήθηκε σε 
διαρρινική αδενεκτομή τον 1/86 και ακολούθως σε 
ακτινοθεραπεία στην περιοχή της υπόφυσης από 
8.9.1986 μέχρι 3.10.1986. χορηγήθηκαν 38 Gy σε 
19 συνεδρίες. η θεραπεία είχε προγραμματιστεί για 
40 Gy σε 20 συνεδρίες, διακόπηκε όμως στις 19 
συνεδρίες λόγω έντονης κεφαλαλγίας. η θεραπεία 
χορηγήθηκε με Κοβάλτιο και πλάγια αντίθετα πεδία 
μεγέθους 5χ4 εκ. στις 14.10.1986 υποβλήθηκε σε 
δεύτερη διαρρινική αδενεκτομή ακολουθούμενη από 
ακτινοβολία με 38 Gy σε 19 συνεδρίες. η θεραπεία είχε 
και πάλι διακοπεί λόγω έντονης κεφαλαλγίας, αφού 
η προγραμματισμένη τελική δόση ήταν 50 Gy σε 25 
συνεδρίες. είχαν χρησιμοποιηθεί επίσης πλάγια αντί-
θετα πεδία μεγέθους 5x5 εκ. στο ιστορικό αναφέρεται 
έμφραγμα μυοκαρδίου τον 8/02, διάνοιξη στεφανιαίου 
αγγείου με διαστολέα και υπέρταση. Βρισκόταν υπό την 
παρακολούθηση ενδοκρινολόγου λόγω ακρομεγαλίας 
και άλλων ορμονικών διαταραχών.

τον 4/04 παρουσίασε ρινική αιμορραγία. Αξονική 
τομογραφία σπλαχνικού κρανίου ανέδειξε ευμεγέθη 
μάζα ρινικών κοιλοτήτων. Κατά την πρώτη επίσκεψη 
παρουσίασε πέραν της ρινικής αιμορραγίας παρεκτό-
πιση αριστερού οφθαλμού, διπλωπία, δακρύρροια 
αριστερά και κεφαλαλγία. Βιοψίες που είχαν παρθεί 
από την μάζα στην ρινική κοιλότητα ανέδειξαν καρ-
κίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης με νευροενδοκρι-
νικά στοιχεία. μαγνητική τομογραφία (MRI) τον 5/04 
ανέδειξε ευμεγέθη μάζα η οποία εκτεινόταν από το 
ηθμοειδές μέχρι και τον σηραγγώδη κόλπο ενδοε-
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γκεφαλικά (εικόνα 1α).
ο ασθενής έλαβε αρχικά 3 κύκλους χημειοθεραπεί-

ας με συνδυασμό σισλατίνης-ετοποσίδης με εξαιρετική 
ανταπόκριση. τα συμπτώματα είχαν υποχωρήσει 
εντελώς και απεικονιστικά παρέμεινε μικρή υπολει-
πόμενη νόσος (εικόνα 1β). χορηγήθηκαν συνολικά 
6 κύκλοι χημειοθεραπείας (μέχρι τον 10/04). νέα 
MRI, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της 
χημειοθεραπείας, ανέδειξε ελάχιστη υπολειπόμενη 
νόσο στην αριστερή πλευρά του ηθμοειδούς πλησίον 
του αριστερού συραγγώδους κόλπου. με σκοπό την 

επίτευξη πλήρους ύφεσης αποφασίστηκε η χορήγηση 
ακτινοθεραπείας με την χρήση γ-Knife radiosurgery. 
δυστυχώς, λόγω καθυστέρησης (μέχρι να τακτοποι-
ηθεί η διαδικασία παραπομπής στο εξωτερικό για τη 
πραγματοποίηση της θεραπείας), ο ασθενής παρου-
σίασε κλινική και ακτινολογική υποτροπή της νόσου 
6-8 εβδομάδες μετά το τέλος της χημειοθεραπείας. 
Λόγω αυτής της αρνητικής εξέλιξης αποφασίστηκε 
η χορήγηση άλλων δύο κύκλων χημειοθεραπείας 
με τον πιο πάνω συνδυασμό. Κατά τους 2 τελευ-
ταίους κύκλους παρατηρήθηκε απεικονιστικά μικρή 
ανταπόκριση της νόσου. με στόχο τη σμίκρυνση 
του όγκου σε εγχειρήσιμο μέγεθος κα μη έχοντας 
άλλη θεραπευτική επιλογή χορηγήθηκε εξωτερική 
συμμορφούμενη ακτινοθεραπεία με 30,60 Gy σε 17 
συνεδρίες χρησιμοποιώντας γραμμικό επιταχυντή 
ενέργειας 6 MV και ισοκεντρική τεχνική πολλαπλών 
πεδίων. μετακτινοθεραπευτική MRI τον 5/05 ανέδειξε 
ελάχιστη υπολειπόμενη μάζα στην περιοχή των ηθμο-
ειδών. στις επαναληπτικές εξετάσεις σταδιοποίησης 
δεν διαφάνηκε μεταστατική νόσος.

με μόνη δυνατότητα επίτευξης πλήρους ίασης 
την χειρουργική εξαίρεση της υπολειπόμενης μάζας ο 
ασθενής υποβλήθηκε τον 7/05 σε ριζική ηθμοειδεκτομή 
με επίτευξη –μακροσκοπικά- πλήρους ογκεκτομής. 
ιστολογικά πιστοποιήθηκε η παρουσία κακοήθους 
νευροενδοκρινικού όγκου. Αυτός θα μπορούσε να 
πηγάζει από την υπόφυση ή να εκδράμει ίσως σαν 
πρωτοπαθές νευροενδοκρινικό καρκίνωμα από τις 
ρινικές κοιλότητες. μετεγχειρητικά, λόγω της μειωμένης 
κλινικής κατάστασης του ασθενούς, αποφασίστηκε 
να μη γίνει επικουρική χημειοθεραπεία. ο ασθενής 
παρουσίασε ακολούθως υποτροπιάζουσες τοπικές 
μολύνσεις, οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν με μεγάλη 
δυσκολία με αντιβιοτική αγωγή από του στόματος 
αλλά και ενδοφλεβίως.

τον 9/05 πιστοποιήθηκε κλινικά και ακτινολογικά 
(εικόνα 2) τοπική υποτροπή. Έκτοτε, στον ασθενή 
χορηγήθηκαν 3 ακόμη γραμμές χημειοθεραπείας 
με τον συνδυασμό Βινκριστίνης-Ανδριαμυκίνης-Κυ-
κλοφωσφαμίδης (σχήμα VAC), Καρβοπλατίνης-ιρι-
νοτεκάνης και τέλος από του στόματος ετοποσίδη, 
στις οποίες ουσιαστικά δεν ανταποκρίθηκε. τον 4/06 
διαγνώσθηκαν οστικές μεταστάσεις σε όλο το μήκος 
της σπονδυλικής στήλης (εικόνα 3). στην συνέχεια ο 
ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. στις 2.5.06 
κατέληξε δύο χρόνια από την διάγνωση.

συζήτηση

το περιγραφέν περιστατικό αποτελεί κλασσική 
περίπτωση εμφάνισης νεοπλασίας μετά από χο-
ρήγηση ακτινοβολίας. το γεγονός ότι το καρκίνωμα 

Εικόνα	1. μαγνητική τομογραφία πριν από την έναρξη (1α) 
και μετά 6 κύκλους χημειοθεραπείας (1β)

1α

1β
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αναπτύχθηκε στην ανατομική περιοχή που είχε ακτι-
νοβοληθεί δηλαδή την υπόφυση, το ότι εμφανίστηκε 
18 χρόνια μετά, ότι επρόκειτο περί πολύ επιθετικού 
χαμηλής διαφοροποίησης συμπαγούς καρκινώματος, 
αλλά και η κακή του εξέλιξη ενισχύουν αυτή τη θέση. 
το γεγονός της χορήγησης ψηλής δόσης ακτινοθε-
ραπείας πριν 18 χρόνια (76Gy) σχετίζεται άμεσα 
με την πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθειας εντός του 
πεδίου ακτινοβολίας, καθ’ ότι ή πιθανότητα αυτή είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με το ύψος της χορηγηθείσας 
δόσης1,8. δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεχνική και τα 
μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν σχετίζονται με 
το γεγονός αυτό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 
ασθενής εμφάνισε νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, το 
οποίο δεν είναι σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις. 
συνήθως παρατηρείται λευχαιμία, πολλαπλά μυε-
λώματα, σαρκώματα, κακοήθη ινώδη ιστιοκυτώματα 
και συμπαγείς όγκοι πέραν των μη μελανωτικών 
δερματικών νεοπλασιών και των μη διηθητικών καρ-
κινωμάτων (in situ) του τραχήλου της μήτρας2,6,10,11. 
χαρακτηριστικό του αναπτυχθέντος νευροενδοκρινικού 
όγκου είναι η χημειο- και ακτινο-ευαισθησία, η οποία 
δίνει την δυνατότητα πλήρους ίασης χωρίς την χρη-
σιμοποίηση χειρουργικής επέμβασης, γεγονός που 
διαφάνηκε και στην περιγραφείσα περίπτωση, αφού 
ο όγκος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στους πρώτους 
έξι κύκλους χημειοθεραπείας, όπως και αργότερα 
στην ακτινοθεραπεία παρά την περιορισμένη δόση. 
στην δεδομένη περίπτωση η πολύ υψηλή δόση ακτι-
νοθεραπείας, η οποία χορηγήθηκε στο παρελθόν, 
στέρησε την δυνατότητα χορήγησης ακτινοβολίας 
σε θεραπευτική δόση περιορίζοντας την σε απλά 
παρηγορητική δόση, με προβλεπτό μάλιστα κίνδυνο 
παρενεργειών σε κριτικά όργανα της περιοχής, όπως 
το οπτικό χίασμα. για τον λόγο αυτό, τέθηκε εξ αρχής 
ως στόχος η σμίκρυνση του όγκου και μετατροπή 
του σε πρακτικά εγχειρήσιμο με απώτερο στόχο την 
πλήρη χειρουργική εξαίρεση.

η κακή πρόγνωση αυτών των όγκων αναφέρεται και 
στην βιβλιογραφία. ριζική θεραπεία δεύτερης κακοή-
θειας στην ανατομική περιοχή Κεφαλής και τραχήλου 
και ειδικότερα του στοματοφάρυγγα με χειρουργική 
επέμβαση και/ή επαναληπτική ακτινοθεραπεία είναι 
δυνατή στα 2/3 των ασθενών. η 2ετης και 5ετής επι-
βίωση σε αυτούς τους ασθενείς είναι περίπου 30% 
και 10% αντίστοιχα3. η κακή πρόγνωση διαφαίνεται 
και στην μελέτη των CL Chen et al, όπου από τα 12 
περιστατικά στα οποία εντοπίσθηκε δεύτερη κακοήθεια 
(n=2794) στον ρινοφάρυγγα τα 8 (66%) κατέληξαν 
από την νόσο σε διάστημα 3 μέχρι 26 μηνών6. ο δικός 
μας ασθενής κατάφερε λαμβάνοντας το μέγιστο της 
επιτρεπόμενης θεραπευτικής αγωγής να επιβιώσει 2 
χρόνια από την διάγνωση.

Εικόνα	2. μαγνητική τομογραφία υποτροπής μετά από 
την εγχείρηση και πριν από την έναρξη 2ης γραμμής χη-
μειοθεραπείας

Εικόνα	3. μαγνητική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας σπον-
δυλικής στήλης όπου φαίνονται οι μεταστατικές εστίες στα 
σώματα των σπονδύλων
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συμπέρασμα

ο κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερης κακοήθειας μετά 
από χορήγηση ακτινοβολίας είναι μεν μικρός αλλά 
υπαρκτός. παρά το γεγονός, ότι το ποσοστό ανάπτυξης 
της με μόνο 1% θεωρείται μικρό, εν τούτοις θα πρέπει 
να ενημερώνεται ο ασθενής για την πιθανότητα αυτή. 
Λόγω του κινδύνου αυτού θα πρέπει να τίθεται πολύ 
αυστηρά η ένδειξη χορήγησης ακτινοθεραπείας σε 
καλοήθης όγκους, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν 
την ηλικία του ασθενούς και αφού εξαντληθούν όλες 

οι υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. η μεταθε-
ραπευτική παρακολούθηση σε ασθενείς οι οποίοι 
έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στο παρελθόν 
δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στον εντοπισμό 
τοπικής υποτροπής ή μακρινών μεταστάσεων, αλλά 
θα πρέπει να υπάρχει πάντα κατά νου η περίπτωση 
εμφάνισης δεύτερης κακοήθειας ιδιαίτερα εάν πα-
ρουσιαστούν μετά από χρόνια συμπτώματα στην 
ακτινοβοληθείσα περιοχή.

ABSTRACT

N. KATODRITIS, Y. MARCOU, A. KATODRITOU. Second malignancy 18 years after 
radiation of a benign pituary adenoma.
The appearance of a secondary neoplasm as a result of previous exposure to radiation is well known. 
For a tumour to be considered as a result of previous radiation treatment it has to appear inside 
the previous radiotherapy field and to be of different histological type from the first treated tumour. 
The diagnosis of a second malignancy is given if the second tumour appears in distance of at least 
two cm of healthy mucosa from the first tumour, and if it appears at least 3 years from the first one. 
In this report, we present a case of a malignant tumour arising 18 years after giving radiotherapy 
to the pituitary for a benign adenoma. It is worth mentioning that in this case the second neoplasm 
was a neuroendocrine tumour that is not at all common. The fact that the second tumour appeared 
in the previous irradiated area, it appeared 18 years after radiotherapy, it was a poorly differentiated 
aggressive tumour and the unfavorable progress of this tumour during treatment, all justify this tumour 
being radiation induced. The administration of high dose radiotherapy (76 Gy) is directly associated 
with the development of a secondary malignancy in the radiation field as the probability of induced 
neoplasia is directly associated with the given radiation dose. The risk of secondary malignancy 
post radiotherapy is small. Despite the fact that this risk is at the level of 1%, the patient should be 
informed about it. Forum of Clinical Oncology 6 (4):236-240, 2007.
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ΕνδιαΦΕρΟυσα ΠΕριΠτωση

Εξωπνευμονικό μικροκυτταρικό καρκίνωμα
Μ. Μπίτζα, Κ. Πλοιαρχοπούλου, Ε. Λινάρδου, Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Καναλουπίτη, 
Α. Μπουσμπουκέα, Α. Οικονομίδου, Δ. Μπαφαλούκος1

περιΛηΨη
ο μικροκυτταρικός καρκίνος αποτελεί το 20-25% των νεοπλασιών του πνεύμονα, ενώ εμφανίζεται 
σχετικά σπάνια σε εξωπνευμονικές θέσεις αποτελώντας το 2,5-4% του συνόλου των μικροκυτταρικών 
νεοπλασιών. συνηθέστερες πρωτοπαθείς εστίες εμφάνισης αποτελούν τα έσω γεννητικά όργανα, ο 
γαστρεντερικός σωλήνας, η περιοχή κεφαλής - τράχηλου και το ουροποιητικό σύστημα. συνήθως, η 
κλινική πορεία των όγκων αυτών είναι επιθετική, με πρώιμη διασπορά και με συχνή τάση υποτροπής. 
η χημειοθεραπεία τους βασίζεται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα των ασθενών με μικροκυτταρικό 
καρκίνο πνεύμονα. στην παρούσα εργασία αναλύουμε τρεις περιπτώσεις ασθενών με μικροκυτταρικό 
καρκίνο προστάτου και κεφαλής-τραχήλου περιγράφοντας την κλινική εικόνα, τη θεραπεία και την 
πορεία της νόσου. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (4):241-246.
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Εισαγωγή

μετά από την πρώτη περιγραφή των Duguin και 
Kennedy το 19301, το εξωπνευμονικό μικροκυτταρικό 
καρκίνωμα (EPSCC) αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή 
κλινική οντότητα, σαφώς διαχωριζόμενη από το μι-
κροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC)2-4. Αν 
και η νόσος αρχικά είχε θεωρηθεί ότι προέρχεται 
από βλάστες νευροενδοκρινικών κυττάρων οι οποίοι 
διασπείρονται στον οργανισμό, τα τελευταία δεδομέ-
να θεωρούν πιο πιθανή την προέλευση του EPSCC 
από ένα αρχέγονο πολυδύναμο κύτταρο το οποίο 
αναπτύσσει νευροενδοκρινικά χαρακτηριστικά.3-6. τα 
παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά των EPSCC είναι 
παρόμοια με αυτά του SCLC: πρόκειται για μικρά, 
στρογγυλά ή ωοειδή κύτταρα με υπερχρωματικούς 
πυρήνες, πενιχρό κυτταρόπλασμα, και συχνές μιτώ-
σεις6. η νευροενδοκρινής διαφοροποίηση των EPSCC 
αναγνωρίζεται συχνά με την ανοσοϊστοχημική χρώση 

για την NSE, τη χρωμογρανίνη, και τη συναπτοφυσίνη 
ή με την ανεύρεση των νευροεκκριτικών κοκκίων στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο5,6. ο αποκλεισμός ενός 
μεταστατικού SCLC είναι σημαντικός για τη διάγνω-
ση του EPSCC. Αν και τα διαγνωστικά κριτήρια του 
EPSCC δεν έχουν σαφώς καθοριστεί, οι περισσότεροι 
μελετητές απαιτούν για τη διάγνωση του EPSCC: 
ιστολογική διάγνωση SCC, φυσιολογική απεικόνιση 
του πνευμονικού παρεγχύματος στην ακτινογραφία και 
τη CT θώρακος, κυτταρολογική πτυέλων αρνητική για 
κακοήθεια και –ιδανικά- αρνητική βρογχοσκόπηση3.

η πλειοψηφία των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων 
(SCC) εξορμώνται από τον πνεύμονα και μόνο το 
2,5-4% των SCC εμφανίζονται σε εξωπνευμονικές 
θέσεις εκτός του Κνσ 4,7-9. στις ηπΑ υπολογίζονται 
περίπου 1.000 νέες περιπτώσεις EPSCC ανά έτος10. 
συνηθέστερες πρωτοπαθείς εστίες εμφάνισης αποτε-
λούν τα έσω γεννητικά όργανα (τράχηλος μήτρας)11, 
ο γαστρεντερικός σωλήνας (οισοφάγος, στόμαχος, 
κόλον)12-13, η περιοχή κεφαλής-τράχηλου (λάρυγ-
γας, παραρρίνιοι κόλποι, σιελογόνοι αδένες)14 και το 
ουροποιητικό σύστημα (νεφρός, ουροδόχος κύστη, 
προστάτης)15-20 (πίνακας 1).

στην παρούσα εργασία αναλύουμε τρεις περιπτώ-
σεις ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνο προστάτου 
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και κεφαλής-τραχήλου περιγράφοντας την κλινική ει-
κόνα, τη θεραπεία και την πορεία της νόσου και γίνεται 
εκτενής αναφορά της τρέχουσας βιβλιογραφίας.

Περίπτωση 1η, μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
προστάτου

Ασθενής 40 ετών, με ατομικό αναμνηστικό επιλη-
πτικών κρίσεων από ηλικία 17 ετών υπό αγωγή και 
φλεβοθρόμβωσης δεξιού κάτω άκρου προ 10ετίας, 
παρουσίασε δυσουρία, για την οποία υποβλήθηκε σε 
απεικονιστικό έλεγχο με υπερηχογράφημα νεφρών 
– κύστεος - προστάτου. το υπερηχογράφημα έδειξε 
οιδηματώδη προστάτη με αποτιτανώσεις, διαστάσεων 
4x4,4x5,6 cm και υπόλειμμα ούρων κύστεως 120 
cc, τα οποία αποδόθηκαν σε οξεία προστατίτιδα 
και ο ασθενής έλαβε αγωγή με αντιφλεγμονώδη και 
σιπροφλοξασίνη per-os. μετά από 6 μήνες, εισή-
χθη σε κλινική περιφερειακού νοσοκομείου λόγω 
εμπυρέτου, αιματουρίας και αναιμίας. ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε διαγνωστικό έλεγχο με κυστεοσκό-
πηση κατά την οποία βρέθηκε θηλώδες καρκίνωμα 
κύστεως εκ μεταβατικού επιθηλίου, grade 3 (χωρίς 
πληροφορίες για το βάθος διήθησης). Ακολούθησε 
βιοψία προστατικού αδένα με την οποία διαγνώστηκε 
μκροκυτταρικό καρκίνωμα προστάτου και σε ελάχι-
στες θέσεις αδενοκαρκίνωμα (Gleason score 7). ο 
αιματολογικός έλεγχος ανέδειξε ήπια ορθόχρωμη, 
ορθοκυτταρική αναιμία, o βιοχημικός έλεγχος ήταν 
φυσιολογικός και το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA): 
8,8 ng/ml. το σπινθηρογράφημα οστών ανέδειξε 
μεταστατικές εντοπίσεις στη μεγαλύτερη έκταση του 
σκελετού (σπονδυλική στήλη, οστά λεκάνης, μηριαία 
οστά, οστά θωρακικού κλωβού και κρανίο). ο λοιπός 
απεικονιστικός έλεγχος ήταν αρνητικός. ο ασθενής 
έλαβε αγωγή με LHRH ανάλογα (τριπτορελίνη 11,25 
mg ανά 3μηνο), αντιανδρογόνα (βικαλουταμίδη 50mg 
ημερησίως) και διφωσφονικά (ζολενδρονικό οξύ 4 
mg ανά 28 ημέρες, iv). μετά από 3 μήνες, ο απει-
κονιστικός έλεγχος παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ 
παρατηρήθηκε άνοδος του PSA σε 28,9 ng/ml, και 
ο ασθενής παραπέμφθηκε σε ογκολογική κλινική, 

όπου του συστήθηκε έναρξη χημειοθεραπείας με 
σισπλατίνη 75mg/m2 και πεμετρεξέδη 500 mg/m2 

κάθε 21 ημέρες. ο ασθενής βρίσκεται υπό θεραπεία 
έχοντας ολοκληρώσει 2 κύκλους χημειοθεραπείας.

Περίπτωση 2η, μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
προστάτου

Aσθενής 77 ετών, με ατομικό αναμνηστικό εν 
τω βάθει φλεβοθρόμβωσης δεξιού κάτω άκρου προ 
4ετίας και αρτηριακής υπέρτασης υπό αγωγή, παρου-
σίασε δυσουρικά ενοχλήματα, τα οποία αποδόθηκαν 
σε υπερτροφία προστάτου οπότε υποβλήθηκε σε 
διουρηθρική προστατεκτομή. μετά από πρόσκαιρη 
ύφεση των συμπτωμάτων για 5 μήνες ο ασθενής 
επανεμφάνισε τα δυσουρικά συμπτώματα. υποβλή-
θηκε σε ουρηθροκυστεοσκόπηση, η οποία ανέδειξε 
στένωση ουρήθρας με ανάπτυξη ουλώδους ιστού 
και απόφραξη από ουλώδη ρίκνωση του αυχένα 
της ουροδόχου κύστης. οι βιοψίες που ελήφθησαν 
ήταν θετικές για κακοήθεια στην ουροδόχο κύστη. 
Κατόπιν πραγματοποιήθηκε εκτομή του αυχένα της 
ουροδόχου κύστεως και των κορυφαίων τμημάτων 
του προστάτου. η ιστολογική εξέταση είχε ως εύ-
ρημα νευροενδοκρινικό καρκίνωμα – μικροκυττα-
ρικό με πιθανή πρωτοπαθή εστία τον προστατικό 
αδένα. ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος 
ήταν φυσιολογικός και οι δείκτες PSA: 0,7 ng/ml 
και NSE: 0,9 ng/ml. ο απεικονιστικός έλεγχος με 
αξονική τομογραφία ανέδειξε διογκωμένο λεμφα-
δένα όπισθεν των αριστερών λαγονίων αγγείων και 
διόγκωση του προστατικού αδένα με ανώμαλα όρια 
που προκαλούσε εντύπωμα στην ουροδόχο κύστη. 
ο ασθενής υποβλήθηκε σε octreoscan, στο οποίο 
δεν αποδείχθηκε παθολογική παρουσία υποδοχέων 
σωματοστατίνης. στη συνέχεια, χορηγήθηκε χημει-
οθεραπεία με συνδυασμό καρμποπλατίνας AUC 5 
και πεμετρεξέδη 400 mg/m2 κάθε 21 ημέρες. μετά 
από την ολοκλήρωση 3 κύκλων χημειοθεραπείας, 
η επανασταδιοποίηση της νόσου με απεικονιστικό 
έλεγχο έδειξε μικρή επιδείνωση της νόσου και ο 
ασθενής ξεκίνησε ακτινοθεραπεία προστάτου.

Πίνακας	1. οι πρωτοπαθείς εστίες και η συνολική επιβίωση ασθενών με EPSCC από μεγάλες αναφορές 3 ιατρικών κέντρων 
(Mayo Clinic, Samsung Center και Chang Gung Memorial Hospital)3,9

εντόπιση Αρ ασθενών (%) διάμεση ολική επιβίωση (μήνες)
Mayo Clinic KScGmh Samsung Mayo Clinic KScGmh Samsung

Κεφαλή-τραχηλος 18(22) 5(25) 2(8) 14,5 43 13,7
Θύμος 3(4) 1(5) 1(4) 14,5 12 2,4
γαστρεντερικό 29(36) 3(15) 7(29) 5 13,6 8,5
ουρο-γεννητικό 12(15) 4(20) 7(29) 18 5 22,7
Έσω γεννητικά όργανα 10(12) 7(35) 7(29) 20 14,8 32,4
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Περίπτωση 3η, μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
κεφαλής και τραχήλου

Ασθενής 50 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό 
– πλην συχνών επεισοδίων ιγμορίτιδος από έτους- 
παρουσίασε έντονη μετωποκροταφική κεφαλαλγία, 
ανθεκτική σε κοινά αναλγητικά, με συνοδό περικογχικό 
οίδημα, βλεφαρόπτωση και διπλωπία δεξιά. Κατά την 
αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκαν σύστοιχη πάρεση 
απαγωγού νεύρου, διπλωπία στη δεξιά βλεμματική 
θέση και ελάττωση της οπτικής οξύτητας (3/10cc). ο αι-
ματολογικός και βιοχημικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. 
η MRI εγκεφάλου και σπλαγχνικού κρανίου ανέδειξε 
ευμεγέθη οστεολυτική εξεργασία στο δεξιό σφηνοειδή 
κόλπο διαμέτρου 4 εκατοστών, με πλήρη κατάληψη 
του δεξιού τμήματος και εκτεταμένη οστεόλυση του 
σώματος του σφηνοειδούς οστού, του τουρκικού εφιπ-
πίου και των οπίσθιων ηθμοειδών κυψελών. επίσης, 
παρατηρήθηκε μερική στένωση των οφθαλμικών 
τρημάτων και του άνω ορίου των ρινικών θαλαμών 
και διήθηση της ενδοκρανιακής μοίρας των έσω κα-
ρωτίδων άμφω. ο λοιπός απεικονιστικός έλεγχος με 
αξονική τομογραφία θώρακος, κοιλίας και octreoscan 
ήταν αρνητικός. ο ασθενής, υπό γενική αναισθησία, 
υποβλήθηκε σε ενδοσκοπική βιοψία του όγκου και 
αφαίρεση του πρόσθιου τοιχώματος των σφηνοειδών 
οστών και του διασφηνοειδικού διαφράγματος. η ιστο-
λογική εξέταση ανέδειξε την παρουσία μικροκυτταρικού 
νευροενδοκρινικού καρκινώματος. Αποφασίστηκε η 
έναρξη ακτινοθεραπείας και στη συνέχεια χημειοθε-
ραπευτικής αγωγής με συνδυασμό καρμποπλατίνας 
AUC 5 (μέρα 1) και ετοποσίδης 100mg/m2 (μέρες 1-3) 
ανά 21 ημέρες. ο ασθενής ολοκλήρωσε 8 κύκλους 
θεραπείας, με βελτίωση του περικογχικού οιδήματος 
και της βλεφαρόπτωσης, αλλά με σταδιακή απώλεια 
της όρασης δεξιά. στην MRI σπλαγχνικού κρανίου 
επανελέγχθηκε η χωροκατακτική βλάβη, διαμέτρου 4 
εκατοστών στη δεξιά μοίρα του σφηνοειδούς κόλπου 
έως το ύψος του τουρκικού εφιππίου. Ακολούθησε 
συστηματική χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής με 
σισπλατίνη 75mg/m2 και δοσεταξέλη 75mg/m2, ανά 
21 ημέρες. μετά από την ολοκλήρωση 3 κύκλων η 
απεικονιστική εικόνα παρέμεινε αμετάβλητη. στον 
ασθενή προτάθηκε χειρουργική αντιμετώπιση της 
νόσου και ακολούθως νέα χημειοθεραπευτική αγωγή, 
τα οποία αρνήθηκε, και παραμένει σε παρακολούθηση 
με σταθερή κλινική εικόνα, χωρίς ένδειξη υποτροπής 
και με πολύ καλή ποιότητα ζωής επί 8 μήνες μέχρι 
σήμερα.

συζήτηση

η νευροενδοκρινική διαφοροποίηση του καρκινώ-

ματος του προστάτου έχει αποτελέσει το αντικείμενο 
αρκετών μελετών21-23, οι οποίες έχουν επιβεβαιώσει 
ότι τα αδενοκαρκινώματα του προστάτου συχνά πε-
ριέχουν έναν υποπληθυσμό κακόηθων κυττάρων τα 
οποία εκφράζουν νευροενδοκρινικό φαινότυπο. το 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του προστάτου αποτελεί 
έναν παθολογοανατομικό υπότυπο με ιδιαίτερα κλινικά 
χαρακτηριστικά. και αφορά στο 0,5-2% των κακόηθων 
όγκων του προστατικού αδένα24. το μικροκυτταρικό 
καρκίνωμα του προστάτου στο 30% των ασθενών 
εμφανίζεται αρχικά ως αδενοκαρκίνωμα προστάτου 
που υποτροπιάζει με μικροκυτταρικό καρκίνωμα. στο 
20% των ασθενών συνυπάρχει μικροκυτταρικό με 
αδενοκαρκίνωμα, ενώ το 50% των ασθενών εμφανίζει 
αμιγώς μικροκυτταρικό καρκίνωμα19,25-26. Όπως και το 
αδενοκαρκίνωμα, εξορμάται από την περιφέρεια του 
προστατικού αδένα και ως εκ τούτου δεν εκδηλώνει 
συνήθως συμπτωματολογία από το ουροποιητικό. 
η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 65 έτη. Λόγω της 
επιθετικής του πορείας η νόσος κατά τη διάγνωση είναι 
συνήθως γενικευμένη, ενώ στο 10% των ασθενών 
εκδηλώνονται κλινικά παρανεοπλασματικά σύνδρο-
μα (κυρίως έκκριση ACTH, υπερασβεστιαιμία)21,27-28. 

το μικροκυτταρικό καρκίνωμα έχει την τάση να δίνει 
συχνότερα σπλαγχικές μεταστάσεις (ήπαρ, πνεύμο-
νες, οστά, Κνσ και περικάρδιο), αλλά και τοπικά σε 
πυελικούς λεμφαδένες, στο ορθό και την ουροδόχο 
κύστη29. ειδικά οι οστικές δευτεροπαθείς εντοπίσεις 
αφορούν συνήθως λυτικές βλάβες. Αντίθετα με το 
αδενοκαρκίνωμα του προστάτου, το SCPC δεν εκ-
φράζει το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)30, το 
οποίο αποτελεί αναξιόπιστο δείκτη ακόμη και σε με-
ταστατική νόσο. Από τα αποτελέσματα μίας μελέτης 
προτάθηκε ότι το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)31 
αποτελεί περισσότερο αξιόπιστο δείκτη, ενώ νεότερα 
δεδομένα προτείνουν την ειδική ενολάση (NSE)32-34 ως 
προγνωστικό δείκτη, δεδομένου ότι υψηλά επίπεδα 
υποδηλώνουν φτωχή πρόγνωση. η πρόγνωση είναι 
φτωχή με μέση επιβίωση τους 5 μήνες για ασθενείς 
με SCC25,35-36 και 23 μήνες για τους ασθενείς με αδε-
νοκαρκίνωμα25-26. οι περισσότεροι από αυτούς τους 
ασθενείς λαμβάνουν θεραπευτικά αντι-ανδρογόνα, 
χωρίς όμως κλινική ανταπόκριση, δεδομένου ότι ο 
μικροκυτταρικός προστατικός καρκίνος δεν εκφράζει 
υποδοχείς ανδρογόνων21. Αντίθετα, ασθενείς που 
λαμβάνουν θεραπεία για μικροκυτταρικό καρκίνο 
ανταποκρίνονται σε ποσοστό 60% με μέση επιβίωση 
9–10 μήνες18,37.

η περιοχή της κεφαλής και τραχήλου αποτελεί σπά-
νια εντόπιση εξωπνευμονικού μικροκυτταρικού καρ-
κινώματος. ο λάρυγγας14,38-43 αποτελεί τη συχνότερη 
εστία εντόπισης, αν και έχουν αναφερφεί σποραδικές 
περιπτώσεις στη ρινική κοιλότητα44, στους παραρρί-



244 ——————————————————— Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ τόμος 6, τεύχος 4, οκτώβριος - δεκέμβριος 2007

νιους κόλπους45-47, στη γλώσσα48, τους σιελογόνους 
αδένες49-51, στον υποφάρυγγα,52, τον οισοφάγο47,53-54 
και την τραχεία.55-56. η πλειοψηφία των ασθενών με 
SCC κεφαλής και τραχήλου είναι άνδρες και -όπως 
και στις περιπτώσεις πρωτοπαθούς SCC πνεύμο-
να- υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με το κάπνισμα4,10. 
συνήθεις μεταστατικές εστίες αποτελούν οι περιοχικοί 
λεμφαδένες, ο πνεύμονας και το ήπαρ. ο προσδιο-
ρισμός των LDH και NSE φαίνεται να αποτελεί χρή-
σιμο δείκτη παρακολούθησης της νόσου σε κάποιες 
περιπτώσεις43, ιδίως σε ασθενείς με SCC λάρυγγα. 
η πλειοψηφία των περιπτώσεων του εντοπισμένου 
SCC κεφαλής και τραχήλου που παρουσιάζεται στη 
διεθνή βιβλιογραφία έχει αντιμετωπιστεί με τοπική 
χειρουργική επέμβαση, ακτινοβολία, ή και τα δύο52. 
συνολικά η μέση επιβίωση ασθενών με SCC λάρυγ-
γα, υποφάρυγγα και τραχείας κυμαίνεται μεταξύ 7 
και 11 μήνες8,40,51, λόγω της ταχείας εξέλιξης και της 
επιθετικής τους πορείας.

η φυσική εξέλιξη των περισσότερων EPSCC 
παραμένει ασαφής και συνεπώς η ιδανική θεραπεία 
δεν μπορεί να καθοριστεί4. συνήθως η κλινική πορεία 
των όγκων είναι επιθετική, με πρώιμη διασπορά και 
με συχνή τάση υποτροπής8,9,57. στη μεγαλύτερη σειρά 
ασθενών από τη Mayo Clinic, το 75% των ασθενών 
με περιορισμένο EPSCC που υποβλήθησαν μόνο σε 
χειρουργική εξαίρεση, εμφάνισαν υποτροπή μετά από 
διάμεσο διάστημα ελεύθερο νόσου 6 μηνών3. οι πε-
ρισσότεροι των ασθενών που λαμβάνουν μόνο τοπική 
θεραπεία εμφανίζουν ταχέως συστηματική υποτροπή 
και για το λόγο αυτό η σύγχρονη τάση είναι ο συνδυα-
σμός χειρουργικής εξαίρεσης (σε περιορισμένη νόσο) 
και χημειοθεραπείας και/ή ακτινοθεραπείας7,10,58-60. οι 
ασθενείς με εκτεταμένη νόσο λαμβάνουν συνδυασμό 
συστηματικής χημειοθεραπείας. η χημειοθεραπεία των 
EPSCC βασίζεται συνήθως στα θεραπευτικά πρωτό-
κολλα των ασθενών με SCLC. Λόγω της συγγενούς 
χημειοευαίσθητης φύσης τους, η πλειοψηφία των 
ασθενών με EPSCC λαμβάνουν χημειοθεραπεία με 
πλατινούχους συνδυασμούς61. η πλατίνα, η ετοποσίδη, 
η κυκλοφοσφαμίδη και η δοξορουμπικίνη αντιπροσω-
πεύουν τη βάση των θεραπευτικών συνδυασμών61. 

η συνολική ανταπόκριση της εκτεταμένης νόσου 
στη χορήγηση πλατινούχου συνδυασμού ή συνδυα-
σμού CAV/ACE (κυκλοφοσμαμίδη, δοξορουμπικίνη, 
βινκριστίνη ή ετοποσίδη) κυμαίνεται μεταξύ 70% και 
90%62. ο συνδυασμός ετοποσίδης και πλατίνας (EP) 
αποτελεί τον συχνότερα χρησιμοποιούμενο συνδυα-
σμό στην εκτεταμένη νόσο με ανταποκρίσεις στο 69% 
των ασθενών57.

στις περιπτώσεις των ασθενών της παρούσης μελέ-
της, η θεραπευτική αντιμετώπιση έγινε βάσει της καθιε-
ρωμένης θεραπείας του μικροκυτταρικού καρκίνου του 
πνεύμονα. στους ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο 
προστάτου χορηγήθηκε ο συνδυασμός πλατινούχου 
σκευάσματος με πεμετρεξέδη, ενός νέου παράγοντα 
που χρησιμοποιείται στη θεραπεία συμπαγών όγκων 
συμπεριλαμβανομένου του μικροκυτταρικού καρκίνου 
πνεύμονα. η προσθήκη πεμετρεξέδης παρουσιάζει 
συγκρίσιμα αποτελέσματα με άλλους πλατινούχους 
συνδυασμούς ως προς την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια. Ήδη, ο συνδυασμός πλατίνας – πεμε-
τρεξέδης δοκιμάζεται σε τυχαιοποιημένη πολυκεντρική 
μελέτη φάσης ιιι σε σύγκριση με τη standard θεραπεία 
πρώτης γραμμής με συνδυασμό καρμποπλατίνας και 
ετοποσίδης62.

συμπερασματικά, το εξωπνευμονικό μικροκυτταρι-
κό καρκίνωμα (EPSCC) αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή 
κλινική οντότητα, διαχωριζόμενη από το μικροκυττα-
ρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC), με εντόπιση σε 
διάφορες θέσεις και συχνότερα στον τράχηλο της 
μήτρας. συνήθως η κλινική πορεία των όγκων είναι 
επιθετική, με πρώιμη διασπορά και με συχνή τάση 
υποτροπής. η χημειοθεραπεία, στηριζόμενη κατά 
κανόνα στα θεραπευτικά πρωτόκολλα των ασθενών 
με SCLC, φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική 
θεραπευτική παρέμβαση, ενώ η χειρουργική εξαίρεση 
και η ακτινοβολία μπορεί επίσης να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο ανάλογα με το στάδιο της νόσου ή 
την πρωτοπαθή εστία. Αν και έχουν υπάρξει σπορα-
δικές αναφορές για τα EPSCC, απαιτείται σχεδιασμός 
κλινικών μελετών προς αποσαφήνιση της φυσικής 
ιστορίας, των κλινικών χαρακτηριστικών και της ιδα-
νικής θεραπείας των EPSCC.

ABSTRACT

m BITZA, K. PlIARchOPOUlOU, E. lINARDOU, G. PAPADOPOUlOS, D. KANAlOUPITI, 
A. BOUSBOUKEA, A. EKONOmIDOU, D. BAFAlOUKOS. Extrapulmonary small cell 
carcinoma.
Small-cell carcinoma (SCC) represents 20–25% of all lung carcinomas, while extrapulmonary small-
cell carcinoma (EPSCC) is a relatively rare disease which constitutes 2.5–4% of all SCC. The primary 
site of EPSCC has been described in a variety of organs, such as the uterine cervix, gastrointestinal 
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system, head and neck region, and the urinary tract. The clinical course of these tumors is known to 
be aggressive in general, with early dissemination and frequent recurrences, while chemotherapy is 
based on protocols of small cell lung cancer patients. In this review, we report three cases of extrapul-
monary small cell carcinoma in the prostate and head and neck region, describing the presentation, 
therapy and clinical course of the disease. Forum of Clinical Oncology 6 (4):241-246, 2007.
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αντικατΟΠτρισμΟι

η αμφίδρομη οδύνη ανάμεσα στον ασθενή  
με καρκίνο και τον θεραπευτή

 

«...και μιν ανήκεστον λάβεν άλγος...» (Ιλιάς)

Αλέξανδρος Σ. Αρδαβάνης1

1παθολόγος-ογκολόγος, νοσοκομείο Άγιος σάββας Αθη-
νών

Στο επίκεντρο μιας κρίσης ημικρανίας είμαι πάντα 
«έξω». Τα πρώτα χρόνια, κάπου στην εφηβεία, δεν 
ήξερα απολύτως τίποτε, δεν είχα κανένα εργαλείο να 
χειριστώ αυτήν την άγνωστη, απρόσκλητη οδύνη. Με 
τον καιρό, άρχισα να βρίσκω μικρά τρυκ για ν’αντέξω 
τις σφυριές στο κρανίο, τους κραδασμούς της θύελλας 
που βίωνα σε κάθε κρίση. Το πιο αποτελεσματικό ήταν 
η προσδοκία πως σε κάποιες ώρες όλο αυτό θα έχει 
περάσει και θα νιώθω ευτυχής, περισσότερο από τον 
καθένα που δεν έχει περάσει αυτούς τους πόνους.

στις παραπάνω γραμμές μετέφερα την εμπειρία 
ενός πάσχοντος από ημικρανίες. Ίσως του γράφοντος. 
η ημικρανία δεν έχει βέβαια το χαρακτηριστικό του 
ομηρικού ανηκέστου άλγους, αποτελεί όμως το μο-
ντέλο πόνου για όσους την έχουν νιώσει, άπαξ έστω, 
εγκαθιστάμενη αμετακίνητα στην αλγεινή μνήμη.

πόσοι έχουν νιώσει τον αργόσυρτο εφιάλτη της 
ημικρανίας; οι στατιστικές μιλούν για μικρό ποσοστό 
του πληθυσμού. πόσοι δεν είχαν ή δεν θα έχουν 
ποτέ τη φριχτή επαφή με τον πόνο του καρκίνου; Ας 
ευχηθούμε οι περισσότεροι.

υπάρχει έστω κι ένας άνθρωπος χωρίς εμπειρία 
πόνου; προφανώς όχι.

Πόνος: το αρχέγονο ρήγμα στη βεβαιότητα και 
την αμεριμνησία, ο πιστότερος σύντροφος του 
ανθρώπου και γενικότερα των ζώντων όντων.

κάτι σαν επιτομή της ύπαρξης.
Υποφέρει, άρα ζει, κάπου λέει αφοριστικά ο μπέ-

κετ.
μου προτάθηκε πριν λίγο καιρό να περιγράψω 

τον πόνο του καρκινοπαθούς από την πλευρά του 

παθολόγου-ογκολόγου. το εγχείρημα ήταν βέβαια 
εξαρχής καταδικασμένο σε αποτυχία καθώς αφενός 
εισάγει την έννοια του χώρου (η πλευρά, η οπτική 
γωνία) σε μια οντότητα που αδιαφορεί για κάθε 
είδους συντεταγμένες, που στερείται διαστάσεων. 
Απλώς βιώνεται, θρυμματίζοντας όλα τα φράγματα 
της αντίληψης του χωροχρόνου και εξωθεί τον 
αλγούντα έξω από τα όρια της ύπαρξης, στην 
επικράτεια του θανάτου.

Ωστόσο, καθώς η πρόκληση της περιπλάνησης 
είναι μεγάλη, ας παρακάμψουμε τον δισταγμό και ας 
την αποπειραθούμε.

Εισαγωγικά

Αν ανατρέξουμε στις πηγές θα δούμε πως η σύγ-
χρονη λέξη «πόνος» προέρχεται από το πένομαι και 
σημαίνει «μόχθος», και εξελίχθηκε στη σημερινή της 
έννοια συν τω χρόνω. εξάλλου, η λέξη «οδύνη», όπως 
και η ομόρριζη «οδυρμός» φαίνεται πως σχετίζονται με 
την ινδοευρωπαϊκή ρίζα «*ed-» που σημαίνει «τρώγω», 
και εξελίχθηκαν στη σημασία που ξέρουμε ίσως με 
μεταφορική έννοια, όπως ο πόνος κατατρώγει εσωτε-
ρικά τον άνθρωπο. Αντίθετα, η αρχαία λέξη «άλγος», 
αβεβαίου ετύμου, ήδη παρούσα στα ομηρικά χρόνια 
που σήμαινε τον σωματικό πόνο, πιθανώς σχετιζό-
μενη με το «αλέγω» (μεριμνώ, φροντίζω), επιβίωσε 
σημασιολογικά αναλλοίωτη στην ιατρική ορολογία 
μόνο, δίνοντας το μέτρο της επιβιωτικότητας της 
ελληνικής γλώσσας.

εδώ θα τολμούσα να σκεφτώ ότι οι γιατροί, οι 
κατά τον ηράκλειτο «...τέμνοντες, καίοντες, πάντηι 
βασανίζοντες κακώς τους αρρωστούντας...» θα ήταν 
οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να διασώσουν τη 
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σημασία του άλγους έως τις ημέρες μας. Φαίνεται 
όμως πως αυτό επιτελείται αφενός μεν γιατί ανάμεσα 
στους «τεχνοκράτες» γιατρούς υπάρχει και η μικρή 
υποομάδα των ιατροφιλοσόφων, αφετέρου δε γιατί 
και οι γιατροί, ως ζώντες και βροτοί έχουν και αυτοί 
πονέσει ή πονούν.

Κάθε ασθενής με καρκίνο αναμένεται να παρου-
σιάσει πόνο άλλοτε άλλης έντασης στη διάρκεια της 
νόσου, επομένως όχι άδικα στο συλλογικό συνειδητό 
ο καρκίνος είναι συνώνυμο του πόνου. για τις ανά-
γκες αυτού του κειμένου, θα ταυτίσουμε αυθαίρετα τον 
πόνο με την αρρώστια «καρκίνος» για να μπορέσουμε 
να περιηγηθούμε την αλληλουχία καρκινοπαθούς και 
κλινικού ογκολόγου.

Ο πόνος και ο ασθενής με καρκίνο

η οντότητα του σωματικού πόνου όσο εύκολα 
αντιληπτή είναι από τον καθένα, τόσο δύσκολα αντι-
κειμενικοποιείται και κατηγοριοποιείται. Από την άλλη 
πλευρά, ο ψυχικός πόνος αν και πολύχρηστη και 
πολύπαθη λέξη, παραμένει η πλέον ασαφής και ακα-
θόριστη έννοια της κοινωνικής σημειολογίας.

η αμφίδρομη σχέση σωματικού και ψυχικού πόνου 
έχει περιγραφεί τόσο αναλυτικά από τις ψυχοσωματι-
κές θεωρίες που κάθε σχετική υπόμνηση στο πλαίσιο 
αυτού του κειμένου να είναι περιττή.

Ο πόνος του καρκινοπαθούς μοιάζει με οποι-
ονδήποτε άλλον πόνο; σαφώς ναί.

Ωστόσο οι ομοιότητες σταματούν στο γενεσιουρ-
γό παθοφυσιολογικό υπόστρωμα, τη φλεγμονή, την 
πίεση ενός νεύρου, την καταστροφή ή το κάταγμα 
ενός οστού.

ο ασθενής με «καλοήθη», με «περαστική» νόσο, 
σε μεταφορικό επίπεδο, έχει να αντιπαλέψει έναν 
εχθρό που επιτίθεται με σφοδρότητα μεν, αλλά στε-
ρείται αποφασιστικότητας, εφεδρειών και συνεπώς 
διάρκειας. στερείται δηλαδή στρατηγικού σχεδιασμού 
ή πρόθεσης εξόντωσης του αμυνομένου, όπως οι 
βάρβαροι σκύθες επιτιθέμενοι στους «πολιτισμένους» 
Έλληνες της αρχαιότητας.

μετά από τα πρώτα κύματα επίθεσης ενός μικρο-
βίου, ενός κωλικού, ενός κατάγματος, επέρχεται η γα-
λήνη και η περισυλλογή των νεκρών πραγματοποιείται 
συνήθως με πρωτοβουλία του νικητή οργανισμού, που 
θα επουλώσει μεθοδικά τα τραύματά του, σε αντίθεση 
με τον ηττημένο ταραξία ή εισβολέα. ο πόνος, πάντα 
παρών στη σύρραξη, συνήθως σκοπιωρός στα τείχη 
και σύμμαχος του αμυνομένου, αποσύρεται και σιωπά 
σύντομα με την ολοκλήρωση της αποστολής του.

δεν είναι ίδιο το σκηνικό στον ασθενή με μη 
ιάσιμο ή καθυστερημένης διάγνωσης καρκίνο. η 
εισβολή συχνά γίνεται ύπουλα από κάποια κερκόπορτα, 

χωρίς καν να έχει προηγηθεί η προειδοποίηση της 
πολιορκίας και οι εισβολείς θα πιάσουν θέσεις σε όλη 
την πόλη, παραλύοντας αθόρυβα την άμυνά της. ο 
πόνος στα τείχη θα καλέσει σε συναγερμό όταν θα 
είναι αργά, όταν ο «εσωφάγος» όπως τον ονομάζει ο 
Αργύρης χιόνης στα «όντα και μη όντα του» θα έχει 
μετατρέψει σε οιονεί κουφάρι το σώμα και την ψυχή. 
Αλλά ο πόνος θα μείνει σε κάποια έπαλξη και θα 
ολολύζει μέχρι το τέλος, στοιχειώνοντας νύχτα 
και μέρα την «αλωμένη πόλη».

Ο πόνος του καρκίνου θα είναι παρών με δια-
λείμματα σε όλη την πορεία της νόσου και αυτό 
το ξέρει καλά ο ασθενής. είτε από την κοινωνική 
«αφήγηση» είτε από εκείνη την παράξενη διαίσθηση 
των καρκινοπαθών. Άλλωστε, μία από τις ερμηνείες 
της ονομασίας καρκίνος για τα κακοήθη νεοπλάσμα-
τα σχετίζεται με τον δυνατό πόνο που προκαλεί το 
δάγκωμα του κάβουρα (καρκίνος στην αρχαία ελ-
ληνική). Ο πόνος του καρκίνου είναι χρόνιος με 
εξάρσεις ανυπόφορες και υφέσεις που μοιάζουν 
με τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα σε διαδοχικές 
δαγκωματιές σκύλου.

Ο πόνος αφ’ ής στιγμής αναδυθεί, αποδομεί την 
ημέρα και στοιχειώνει τη νύχτα του καρκινοπαθούς.

Ο πόνος ντύνει τον χρόνο στα σκοτεινά χρώματα 
του επερχόμενου τέλους.

Απέναντι στον πόνο κάθε άνθρωπος είναι έρημος, 
όπως δηλώνει ο Καρούζος στα τελευταία του.

και ο θεραπευτής;

ο κλινικός ογκολόγος αποτελεί, θέσει κάποτε και 
φύσει, συστατικό της τραγωδίας που θα εκτυλιχθεί ενώ-
πιον των αισθητηρίων του. είναι αναπόφευκτα μέλος 
του θιάσου και μέρος του σκηνικού. Ο ογκολόγος, 
και μιλούμε για τον παθολόγο-ογκολόγο, μέσα από 
την αναπότρεπτη αμοιβαία ώσμωση πόνου, θα 
μεταφέρει όσο φορτίο αντέχει από την αρχή της 
επιδείνωσης έως το τέλος της οδυνηρής πορείας 
της νόσου.

ο κλινικός ογκολόγος έχει το μάλλον ανεπιθύμητο 
«προνόμιο» να γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον 
ειδικό, τη συνολική εικόνα του ασθενούς. συνεπώς 
είναι πιο κοντά απ’ όλους στον ασθενή, διεισδύοντας 
ηθελημένα ή αθέλητα στα μέσα δώματα, γινόμενος 
κοινωνός του συνόλου ψυχοσωματικού συμπλέγ-
ματος. Έτσι μια λεπτότατη μεμβράνη διαχωρίζει τον 
θεραπευτή από τον ασθενή. μια ημιπερατή μεμβράνη 
που επιτρέπει ή και επιβάλλει την αμφίδρομη ροή 
μηνυμάτων.

στην αρχή η περίσσεια πληροφορίας από την 
πλευρά του ασθενούς οδηγεί σε αυξημένη ροή προς 
τον θεραπευτή. η ροή σταματά ή και αντιστρέφεται όταν 
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ο τελευταίος κορεστεί μετά από πολυετή έκθεση.
είναι γνωστή η αυξημένη επίπτωση της επαγ-

γελματικής εξουθένωσης (burn out) στους κλινικούς 
ογκολόγους.

η «διαχείριση» του πόνου στον καρκίνο

Λέγεται συχνά ότι απαιτείται «ολιστική προσέγγιση» 
του καρκίνου, με αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
συμπτωμάτων σε ψυχοσωματική βάση.

Οι επικαλούμενοι τον όρο «ολιστική» συνήθως 
δεν είχαν ή δεν έχουν επαφή με τον ορμητικό 
χείμαρρο της ιατρικής Πράξης.

Καταντά ανυπόφορο να διαπιστώνει κανείς κάθε 
μέρα πως καμμία δομή δεν υποστηρίζει την αυτο-
νόητη και κοινά αποδεκτή αναγκαιότητα σφαιρικής 
αντιμετώπισης των σοβαρών νοσημάτων.

Ο ασθενής με καρκίνο που πονά είναι όχι μόνο 
έρημος αλλά και ουσιαστικά αβοήθητος.

ο κλινικός ογκολόγος στέκεται συνήθως ανήμπορος 
απέναντί του ή πλάι του, επιστρατεύοντας οπιοειδή 
και επικουρικά φάρμακα σε διάφορα «χαρμάνια».

οι περίφημες κατευθυντήριες οδηγίες είναι άψο-
γα σχέδια κλιμάκων ή αλγοριθμικού τύπου, αλλά ο 
άρρωστος πονά έξω και ανάμεσα στις γραμμές 
και τις συντεταγμένες των αλγορίθμων και των 
φαρμακοκινητικών καμπυλών.

η μοναξιά του κλινικού ογκολόγου

το τηλέφωνο του ογκολόγου θα χτυπήσει άπειρες 
φορές και σε απίθανες στιγμές. Άπειρες κλήσεις και 
εκκλήσεις βοήθειας: «δεν έπιασε η ένεση», «βάλτε ένα 
υπόθετο και αυξήστε το αυτοκόλλητο», «της πέρασε 
κάπως ο πόνος για λίγο, όμως ξεράθηκε στους εμε-
τούς, έχει τρείς μέρες να βάλει γουλιά στο στόμα, έχει 
αφυδατωθεί, που να την πάμε γιατρέ, φοβάμαι πως 
δεν θα τη βγάλει, να τη φέρουμε σε σας;», «σφάδαζε 
όλη νύχτα γιατρέ, δεν τον έπιασε τίποτα, τον πήγαμε 
στο νοσοκομείο, του έκαναν μια ένεση και τον έδιωξαν, 
πηγαίνετε στον ογκολόγο του μας είπαν, τι να κάνουμε 
γιατρέ πείτε μας, είμαστε απελπισμένοι!».

Επαναλαμβανόμενα σκηνικά χωρίς την προσ-
δοκία κάποιας έστω αυλαίας. ατέλειωτοι παρατα-
κτικοί μονόλογοι αγωνίας των ασθενών και των 
οικείων από τη μία πλευρά της «μεμβράνης» και 
αμήχανη απόγνωση από την άλλη.

τι λύσεις να δώσει ο ογκολόγος που παλεύει πρώτα 
απ’όλα με τη διαβρωτική αίσθηση της ματαιότητας 
κάθε εγχειρήματος και της εσωτερικής του υπαρξια-
κής ματαίωσης; Ο ογκολόγος που, όπως όλοι οι 
συνάδελφοί του, εκπαιδεύτηκε μαξιμαλιστικά: δεν 
διδάχτηκε σε καμιά φάση της εκπαίδευσής του, πως 

«μικρές επιτυχίες, όπως η ανακούφιση του ανυπό-
φορου πόνου μιας θανάσιμης νόσου μπορεί να είναι 
σημαντικότερες από μεγάλες, όπως η επιτάχυνση 
της ίασης σε ιάσιμα νοσήματα», πως προεκτείνο-
ντας σε βάθος την έννοια της νόσησης και της 
θεραπείας κάθε νόσος προσημαίνει την ήττα και 
τον θάνατο. Και πως αν έτσι λειτουργούσαμε, θα 
έπρεπε να μένουμε παρατηρητές μοιρολάτρες των 
συμβαινόντων.

ποιος δίδαξε στον νέο γιατρό, υποψήφιο παραι-
τημένο και καμμένο (burned-out) ογκολόγο αυτές τις 
απλές και εν κατακλείδι λυτρωτικές αλήθειες; πόση 
ενσυναίσθηση αρκεί να λύσει το κουβάρι του αξονικού 
πόνου και των δορυφόρων συνεπειών της αναλγητικής 
θεραπείας, αυτόν τον φαύλο κύκλο συμπτώματος, 
ανακούφισής του και επαγωγής πλήθους άλλων 
ιατρογενών συμπτωμάτων;

πόσες φορές οι ογκολόγοι παίζουμε παιχνίδια 
ψυχοδυναμικής τακτικής; διεμβολίζοντας το συμπαγές 
σώμα του κύριου και κεντρικού πόνου με τους άπειρους 
άλλους μικρότερους πόνους, επιχειρούμε ένα είδος 
αντιπερισπασμού ή απασχόλησης του ασθενούς με 
ενδιάμεσους στόχους (π.χ. οι κενώσεις, η όρεξη, το 
δυνάμωμα των μυών κλπ κλπ). με την «στρατηγική 
ήττα» να περιμένει αλαζονικά ακίνητη στο βάθος 
την άφιξη του καταπονημένου και καταπτοημένου 
συμπλέγματος ασθενούς-θεράποντος.

Ήδη, μετά τις πρώτες διαδοχικές εφόδους, τις 
αμέτρητες κρίσεις πόνου με φωτεινά διαλείμματα το 
σύμπλεγμα αυτό θυμίζει άδειο σάκκο του μποξ.

πώς να χειριστεί αποτελεσματικά ο ογκολόγος την 
–φανταχτερή είναι αλήθεια- φαρέτρα των αναλγητικών 
φαρμάκων που διαθέτουμε σήμερα, με χέρια δεμένα; 
Όταν η πολιτική χορήγησης οπιοειδών στους 
ασθενείς με καρκίνο–για να περιοριστούμε σε αυτά- 
καθορίζεται με κριτήρια περιστολής της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών από εξαρτημένα άτομα. Προσ-
διορίζεται και εξαπολύεται υπό μορφήν εγκυκλίων 
βλημάτων από υπαλλήλους υπουργείων, που δεν 
έχουν περάσει καν έξω από νοσοκομείο, δεν έχουν 
βιώσει σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο 
την αναμέτρηση με τον πόνο;

Όταν, για παράδειγμα, η χορήγηση μορφίνης σε 
καρκινοπαθείς προβλέπεται να γίνεται με ειδική συ-
νταγή ανά πέντε ημέρες, εκδιδόμενη στο νοσοκομείο 
κατόπιν επανεξετάσεως του ασθενούς και με γνωμά-
τευση υποχρεωτικώς αναθεωρούμενη ανά μήνα στην 
οικεία νομαρχία;

Όταν γιατροί με ή χωρίς εμπειρία ογκολογικής 
πράξης εξακολουθούν να φοβούνται τη χορήγηση 
ισχυρών οπιοειδών στους ασθενείς με καρκίνο και 
να «τα κρατούν για το τέλος, για να μη συνηθίσουν» 
(sic) ενώ άλλοι θεωρούν την εφαρμογή τους σε τελική 
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αναπνευστική αγωνία ως ανήθικη ευθανασία;
Όταν θεσμοί μέσω των οποίων θα μπορούσε να 

παρασχεθεί αξιόπιστη παρηγορητική και υποστηρικτική 
φροντίδα, όπως οι ξενώνες τελικού σταδίου –με ό,τι 
αρνητικό συσσημαίνεται- και η ανάπτυξη μονάδων 
κατ’οίκον νοσηλείας σκοντάφτουν άλλοτε σε γρα-
φειοκρατικά τερτίπια άλλοτε σε αλλαγές κυβερνή-
σεων και αντίστοιχα πολιτικών προσανατολισμών 
(δημόσιο έναντι ιδιωτικού, πολιτειακή μέριμνα έναντι 
εθελοντισμού κ.ο.κ.) και άλλοτε σε απροθυμία ή 
ασυνεννοησία των λειτουργών υγείας;

τέλος, πόσα κομμάτια μπορεί να αφαιρέσει από 
την προσωπική του ζωή ο ογκολόγος, χωρίς να σω-
ριαστεί στα εξ ών συνετέθη;

η «άδικη» χρέωση ευθυνών ως μέσο 
ανακούφισης

πολλές φορές ο άρρωστος ή οι οικείοι του θα 
επιρρίψουν ευθύνες για την αδυναμία ελέγχου του 
πόνου ή της νόσου καθ’αυτής στον γιατρό. Κάποτε, 
ανοιχτά ή ανομολόγητα θα τον «καταραστούν» να 
περάσει τα ίδια.

σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν δίκιο, έστω 
και αν ο γιατρός απλώς φέρνει το βάρος των 
αμαρτιών του εκάστοτε συστήματος, είναι όπως ο 
«μπροστινός» -στην αργκό της πιάτσας- που κάθεται 
στο εδώλιο και φορτώνεται -επ’ αμοιβή βέβαια- τις 
απάτες των επιδέξιων απατεώνων.

ο γιατρός, δίκαια αγανακτά και θα χάσει συχνά 
την ψυχραιμία του. Θα επιζητήσει την αποκατάσταση 
της αδικίας.

Ωστόσο, για ν’ αντέχει πρέπει να θυμάται ότι η 
μετατόπιση της αιτιότητας σε αυτόν είναι αναγκαία για 
την ψυχική ισορροπία του συμπλέγματος ασθενής-
περιβάλλον, ακριβώς όπως η μεταφορά του βάρους 
στα ανθεκτικότερα σημεία είναι βασικός μηχανισμός 
σταθερότητας όταν ένα ασταθές σύστημα κλυδωνί-
ζεται.

Ο άρρωστος έχει δίκιο ακόμα κι όταν έχει άδικο, 
αποτολμώ μια παραδοξολογία.

η πορεία προς την «έξοδο» και η εμβύθιση 
στην ψυχοσωματική οδύνη της τελικής φάσης 
του καρκίνου

την αποκαλούν συνήθως τελικό στάδιο της νόσου, 
και αρχίζει περίπου ένα μήνα πριν τον θάνατο. Κατά 
ένα περίεργο αλλά και αντιαισθητικό τρόπο, πολλοί 
γιατροί ορίζουν τον ή την ασθενή ως εισελθόντα στην 
τελική φάση βάσει κάποιων κριτηρίων που προκύπτουν 
από πλήθος στατιστικών.

προσωπικά δε συμμερίστηκα ποτέ αυτήν τη στάση, 

καθώς μοιάζει με το άνοιγμα του λάκκου που χάσκει 
περιμένοντας τον οριστικό ένοικο. η ζωή έχει δια-
ψεύσει αμέτρητες φορές τέτοιου είδους προβλέψεις, 
ενώ συχνά αγνοεί και γελοιοποιεί τους μαθηματικούς 
υπολογισμούς των στατιστικών. Όπως και να ’χει, 
οι επιδιδόμενοι σε αυτού του είδους την ιατρική 
προβλεψιολογία είναι και οι πρώτοι που σπεύδουν 
να εγκαταλείψουν τον ασθενή που οδεύει στο 
προαναγγελλόμενο τέλος, ίσως ακριβώς όπως οι 
ποντικοί πρώτοι εγκαταλείπουν το πλοίο που βυθίζεται 
(οι όποιοι απαξιωτικοί–για τα ποντίκια- συνειρμοί είναι 
αυθαίρετοι). Κάποιες φορές μάλιστα, η κατηγορία αυτή 
«λειτουργών υγείας» αρέσκεται έως και ηδονίζεται 
να παρατηρεί –ασυμμέτοχη της οδύνης πάντα- την 
πορεία του ασθενούς προς το τέλος να επιβεβαιώνει 
την πρόβλεψή τους...

οι καρκινοπαθείς λοιπόν στο τελικό στάδιο βυθί-
ζονται σε μια παρατεταμένη σωματική και ψυχική 
οδύνη, πραγματοποιώντας ασυνείδητα ή κάποτε 
και συνειδητά την έσω στροφή που θα τους οδη-
γήσει στην έξοδο.

οι πλησιοθάνατοι που υπάρχουν χωρίς πλέον να 
ζουν, απορριπτόμενοι ολοένα περισσότερο από τους 
οικείους που ολοένα αραιώνουν, από τους νοσηλευ-
τές που σηκώνουν το κύριο φορτίο, τους νεότερους 
γιατρούς που ακόμη κρατούν την εγγύτητα.

τέλος ή αρκετά νωρίτερα και από τον «ειδικό» 
θεράποντα με την ανεπιθύμητη «πολυτέλεια» του 
συντονισμού όλης αυτής της μάταιης φροντίδας, χωρίς 
ορίζοντα, χωρίς καν κοντινό σταθμό, με τον παντο-
ειδή πόνο (συνεχής παρουσία πολύκεντρου πόνου 
με μικρά διαλείμματα ανακούφισης, κρίσεις πανικού 
αναπνοής, κύματα πυρετού που δεν κατανοούμε γιατί 
ή δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναζητήσουμε την 
–άλλωστε κυλιόμενη- παθογένεια, ακράτεια σφιγκτή-
ρων ή βασανιστική δυσκοιλιότητα...), την ομαδική 
απόγνωση, που αραιώνει τους γύρω, που απομα-
κρύνει ακόμη και την επαφή του χεριού, του «είμαι εδώ 
ό,τι χρειαστείς, όταν με θέλεις φώναξέ με...» καθώς 
γύρω απλώνεται αδιόρατη αλλά και χειροπιαστή η 
ανυπόφορη δυσοσμία του θανάτου.

προς το τέλος όλοι με πρώτους τους νεαρότερους 
και αρχικά προθυμότερους θα μουρμουρίσουν: «...
αφού δεν υπάρχει καμμία ελπίδα, αφού δε βγαίνει 
πουθενά...»

Αλλά δε θα το ξεστομίσουν «γιατί δεν πεθαίνει;» ή 
ακόμα δυσκολότερα «γιατί να μην πεθάνει;».

Ο ώριμος ογκολόγος το εισπράττει ακέραιο. 
Κυρίως το ξέρει και το περιμένει από την πρώτη 
μέρα που άρχισε ο άρρωστος να στραβώνει. Ξέρει 
την πορεία από την –ανεπιθύμητη πια- εμπειρία του, 
πως οι νεότεροι –συγγενείς ή γιατροί- έχουν και τα 
πλήθος όμορφα και εύοσμα πράγματα «εκεί έξω» 
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που τους κλείνουν το μάτι και τους περιμένουν… ενώ 
αυτός έχει να αναμετρηθεί με την εσώτερη ερημία του 
και την κατάθλιψη της επίγνωσης. Ξέρει πως άπειρες 
φορές έχει επαναληφθεί και θα επαναλαμβάνεται το 
ίδιο σκηνικό, χωρίς βαλβίδα διαφυγής εκτός αν...

ο παθολόγος-ογκολόγος –υπάρχει άραγε άλλη 
ιατρική ειδικότητα ασχολούμενη με τα νεοπλά-
σματα που να «δικαιούται» τον τίτλο του ογκολό-
γου;- σηκώνει ουσιωδώς όλο το φορτίο της τελικής 
φάσης. μπορεί και να το επιλέγει εκ χαρακτήρος, 
μπορεί και να αδυνατεί να αρνηθεί, μπορεί και να 
κολακεύεται που «είναι ο 
μόνος που ξέρει σφαιρικά 
την ιατρική άρα μπορεί και 
να...» –τι ακριβώς μπορεί; 
υπάρχει τελικά ανιδιοτελής 
γιατρός;

Αποτολμώ: ο ναρκισσι-
σμός είναι η ιδιοτέλεια του 
ανιδιοτελούς γιατρού.

Το	τελικό	στάδιο	του	
καρκίνου	είναι	ο	μοχλός	
επιβεβαίωσης	της	μονα-
ξιάς	του	ογκολόγου

Κανένας	ογκολόγος	
δεν	είναι	πια	νέος.

Ίσως	πάλι	κάθε	ογκο-
λόγος	να	γεννήθηκε	γέ-
ρος.

μερικά ερωτήματα 
ρητορικής φύσης

ποιος αναλαμβάνει τον πόνο; ο χειρουργός; ο 
ειδικός αναισθησιολόγος; η ο σφαιρικά «χρεωμέ-
νος» τον ασθενή κλινικός ογκολόγος;
ποια είναι η διάρθρωση των μονάδων πόνου και 
ποια η θεσμοθετημένη διασύνδεσή τους με τα 
ογκολογικά τμήματα, πέραν των διαπροσωπικών 
σχέσεων μεταξύ γιατρών;
ποια μπορεί να είναι η συμβολή ψυχολόγων και 
ψυχιάτρων στην ανακούφιση του πόνου και πώς 
διασφαλίζεται η παροχή της στο δημόσιο σύστημα 
υγείας αλλά και στον ιδιωτικό τομέα;
ποιά είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, για την 
οποία καθ’ύλην αρμόδιοι είναι οι κοινωνικοί λει-
τουργοί;
ποια είναι εν κατακλείδι η θεσμοθετημένη επικού-
ρηση του κλινικού ογκολόγου –αν θεωρήσουμε 
ότι αυτός ο θεραπευτής είναι ο κεντρικός άξονας 
- στην αλυσιτελή προσπάθειά του να δαμάσει το 
τέρας του πόνου στους ασθενείς του;

•

•

•

•

•

Έχει ο κλινικός ογκολόγος τον χρόνο ή τη διαθεσι-
μότητα να αφουγκραστεί τον πόνο του ασθενούς 
του;
υπάρχει έστω κι ένας ογκολόγος που να μην 
«εισπράττει» μέρος του πόνου κάποιων του-
λάχιστον ασθενών του;
γλιστράει κάποτε ο ογκολόγος στην υπεροψία και 
την αυταπάτη πως τα μπορεί όλα μόνος του; (...
με την αλαζονεία της σιγουριάς για την αποτυχία 
μου με άφηνε και παζάρευα ο χαμός...λέει κάπου 
ο Βύρων Λεοντάρης)

υπάρχει τελικά κάποιο 
φώς στην καθυπόταξη 
του πολύμορφου πόνου 
του καρκίνου;

Αν ανατρέξει κανείς την 
πρόσφατη ιστορία της ιατρι-
κής, αναμφισβήτητα έχουν 
γίνει άλματα ενώ αναμένο-
νται ακόμα περισσότερα. 
Ωστόσο, καίρια σημεία-κόμ-
βοι παραμένουν ζητούμε-
να.

το απ-αίσιο μήνυμα ως 
διερώτημα

είναι δυνατή η πλήρης 
αναίρεση του πόνου σε ένα 

σώμα που αποδομείται διαρκώς και ανεπίστρεπτα; 
Απάντηση: όχι, ό,τι και αν επιστρατευθεί!

το αίσιο μήνυμα;

Για τον ασθενή με καρκίνο: μετά από κάθε κατα-
βύθιση στο λάκκο των λεόντων –του πόνου- μπορεί 
να έρχεται η ανάδυση στο φως μιας ανέφελης μέρας 
–επιτυχούς αναλγησίας, όποια κι αν προοιωνίζεται 
η τελική έκβαση.

Όλη η ζωή μια εναλλαγή καταιγίδας και αιθρίας 
δεν είναι άλλωστε;

Για τον ογκολόγο: μέσα από τις άπειρες μάταιες 
τελικά μάχες με το θηρίο του πόνου, ίσως κάποιοι 
Ασκληπιάδες διαμορφώνονται σε πιο ενσυναίσθητους, 
δηλαδή καλύτερους ανθρώπους. Όπως τα ήρεμα και 
γόνιμα νερά στις εκβολές του πιο άγριου ποταμού.

Όπως ο ημικρανικός που περιέγραψα στην 
αρχή.

Άλλωστε, ο	μόνος	δρόμος	προς	την	Γνώση	
δεν	είναι	ο	Πόνος;

•

•

•

δήμητρας σιατερλή: Altezza di Onde
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σΕλιδΕσ μΟριακησ βιΟλΟγιασ

τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού:  
βιολογία και θεραπευτικές προοπτικές
Κ. Παπαζήσης, Γ. Κεσίσης, Π. Τουπλικιώτη1

1γ’ τμήμα Κλινικής ογκολογίας και εργαστήριο εφαρμοσμέ-
νης μοριακής ογκολογίας, ΑνΘ “ΘεΑγενειο”

μορφολογική ταξινόμηση του καρκίνου του 
μαστού

ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια ετερογενή 
ομάδα ασθενειών, με βάση τα φαινοτυπικά και γενετικά 
τους χαρακτηριστικά. Από καιρό είναι γνωστό, ότι η 
έκφραση οιστρογονικών υποδοχέων (ER) στο 75-80% 
περίπου των ασθενών, αποτελεί τόσο προγνωστικό 
δείκτη όσο και θεραπευτικό στόχο. η ταυτοποίηση του 
επιφανειακού υποδοχέα HER2 (Human Epidermal 
growth factor Receptor-2) ως ογκογονίδιο το οποίο 
εμπλέκεται στην παθογένεση περίπου του 15-25% των 
καρκίνων του μαστού1 και η επακόλουθη ανάπτυξη 
στοχευμένων θεραπειών που στοχεύουν τον HER2 
είχε σαν αποτέλεσμα την περιγραφή μιας ακόμα υπο-
ομάδας διαφορετικής τόσο ως προς την πρόγνωση 
όσο και ως προς τη θεραπεία. Έτσι, παράλληλα με 
την κυτταροτοξική χημειοθεραπεία οι θεραπευτικές 
επιλογές στον καρκίνο του μαστού διευρύνονται με 
την ορμονοθεραπεία (για τις ασθενείς με θετικούς 
υποδοχείς οιστρογόνων ή/και προγεστερόνης) και 
τα στοχευτικά αντι-HER2 φάρμακα (για τις ασθενείς 
με HER2 θετική νόσο). περίπου οι μισές ασθενείς 
με HER2 θετική νόσο εκφράζουν ταυτόχρονα και 
ορμονικούς υποδοχείς2 και έχουν με αυτό τον τρόπο 
ακόμα πιο ευρύτερο φάσμα θεραπευτικών επιλογών. 
είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το πόσο ακριβώς αυτές οι 
θεραπείες έχουν συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
ασθενών με καρκίνο του μαστού, ωστόσο είναι κοινώς 
αποδεκτό ότι η προσφορά τους στην επιβίωση των 
ασθενών προσεγγίζει ή και σε μερικές φορές ξεπερνάει 
αυτήν της χημειοθεραπείας. δεν είναι λοιπόν παράδοξο 
το γεγονός ότι μια υποομάδα περίπου 15-20% των 
ασθενών οι οποίες δεν εκφράζουν ούτε οιστρογονι-

κούς ούτε προγεστερονικούς υποδοχείς ούτε HER2 
(τριπλά-αρνητικοί ή triple-negative), αποτελεί σήμερα 
την ομάδα με τη χειρότερη πρόγνωση, εφόσον έχει 
και τις λιγότερες θεραπευτικές επιλογές.

“μοριακή” ταξινόμηση – expression 
microarrays

εκτός από την μορφολογική-ανοσοϊστοχημική 
ταξινόμηση, πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 
μικροσυστοιχιών έκφρασης (expression microarrays) 
για μια πιο “μοριακή” ταξινόμηση του καρκίνου του 
μαστού3. με βάση τις πρώτες μελέτες, ταυτοποιή-
θηκαν πέντε διαφορετικές κατηγορίες: η ομάδα των 
Luminal-A (θετικοί ορμονικοί υποδοχείς και καλύτερη 
πρόγνωση), Luminal-B (θετικοί ορμονικοί υποδοχείς 
αλλά χειρότερη πρόγνωση, πιθανώς λόγω μη-καλής 
ανταπόκρισης στην ορμονοθεραπεία), HER2-θετικοί 
όγκοι, όγκοι που προσομοιάζουν στην γονιδιακή 
έκφραση τον φυσιολογικό μαστό (normal breast like) 
και basal type (βασικός τύπος). οι τελευταίοι, φαίνε-
ται να προέρχονται από τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα 
της βασικής στοιβάδας των πόρων (ή κατά άλλους 
από τα προγονικά μη-διαφοροποιημένα κύτταρα των 
πόρων19), εκφράζουν τις κυτοκερατίνες CK5, CK6 και 
CK17, ενώ δεν εκφράζουν ορμονικούς υποδοχείς ή 
HER2. Αν και υπάρχει ακόμα αρκετή διαφωνία πάνω 
στο ζήτημα4, φαίνεται ότι με προσεκτική επιλογή 
του set των γονιδίων και σωστή ανοσοϊστοχημεία, 
οι περισσότεροι triple-negative όγκοι εμπίπτουν σε 
αυτή την κατηγορία5. Όμως, αυτό δεν είναι απόλυτο 
και πρέπει οι όροι triple-negative και basal-type να 
χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις στις οποίες 
η ταυτοποίηση έγινε με ανοσοϊστοχημεία και μικρο-
συστοιχίες αντίστοιχα6. σε πολλές μελέτες, ωστόσο, 
όγκοι με το φαινότυπο ER-/HER2-/EGFR+/CK5+ 
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ταξινομούνται ως βασικού τύπου7.
τριπλά-αρνητικοί όγκοι και φυσική ιστορία του 

καρκίνου του μαστού
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ασθενείς με τριπλά αρ-

νητικούς όγκους έχουν κατά κανόνα χειρότερη πρό-
γνωση, ανάλογα με το στάδιο της νόσου. η απουσία 
θεραπευτικών επιλογών πέραν της χημειοθεραπείας 
και της ακτινοθεραπείας παίζει σημαντικό ρόλο, όχι 
όμως και το μοναδικό. Ασθενείς με τριπλά αρνητικούς 
όγκους έχουν μικρότερη πιθανότητα λεμφαδενικών 
μεταστάσεων, παρά τη χειρότερη πρόγνωση. Αυτό 
σημαίνει ότι από μόνη της η απουσία θετικών μασχα-
λιαίων ή φρουρού λεμφαδένα δεν αποτελεί κριτήριο 
έκβασης ή επιλογής adjuvant θεραπείας όπως στιςς 
ασθενείς με ER-θετική νόσο8. η τριπλά αρνητική 
νόσος σχετίζεται με ελαττωμένη πιθανότητα οστικών 
μεταστάσεων αλλά αυξημένη πιθανότητα εγκεφαλι-
κών9 και σπλαχνικών μεταστάσεων10, καθώς και με 
χειρότερο τοπικό έλεγχο, επειδή έχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο για τοπική υποτροπή11.

Άλλα γονίδια σε τριπλά-αρνητικούς όγκους

το μεγαλύτερο ποσοστό των βασικού τύπου όγκων 
(>80%) φέρουν μεταλλάξεις στο p5312, οι οποίες 
οδηγούν σε αντίσταση στην θεραπεία και λόγω ελ-
λειμματικής επιδιόρθωσης του DNA στη συσσώρευση 
μεταλλάξεων. σε μια μελέτη ένα μεγάλο ποσοστό 
(57%) υπερεκφράζουν EGFR (HER1), ενώ το 31% 
εκφράζουν τον υποδοχέα c-kit13.

ο καρκίνος του μαστού σε οικογένειες με κληρο-
νομούμενες μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA-1 έχει 
πολλές ομοιότητες με τους βασικούς, τριπλά-αρνη-
τικούς όγκους. το μεγαλύτερο ποσοστό των BRCA1 
όγκων εμπίπτει στον βασικό φαινότυπο5, ενώ οι 
τριπλά αρνητικοί όγκοι φαίνεται να επηρεάζουν το 
δρόμο του BRCA114.

σε μεγάλο ποσοστό των τριπλά-αρνητικών όγκων 
υπάρχει απώλεια του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
PTEN (το οποίο ρυθμίζει την ενεργοποίηση του δρό-
μου της Akt κινάσης)15 και υπερενεργοποίηση της 
MEK κινάσης μέσω της άλφα-Β κρυσταλλίνης16. ο 
δρόμος των JAG-Notch φαίνεται να υπερδραστηριο-
ποιείται17,18, ενισχύοντας έτσι την υπόθεση ότι έλκουν 
την καταγωγή τους από τα προγονικά (stem) κύτταρα 
του μαστού19.

θεραπευτικές επιλογές στους τριπλά-
αρνητικούς όγκους

οι τριπλά-αρνητικοί (ή βασικού-τύπου) όγκοι του 
μαστού έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους BRCA1 
όγκους, ένα από τα οποία είναι η ελαττωματική επι-

διόρθωση του DNA μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού 
(homologous recombination). Αυτό προσδίδει ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε φάρμακα που προκαλούν βλάβες στο 
DNA οι οποίες επιδιορθώνονται με ομόλογο ανασυν-
δυασμό20,21, όπως τα πλατινούχα22, οι κλασικοί αλκυ-
λιούντες παράγοντες23 και η μιτομυκίνη-C24. Αν και δεν 
υπάρχουν ακόμα στιβαρά κλινικά δεδομένα, συζητιέται 
η χρήση του BRCA1 σαν βιολογικό δείκτη ευαισθησίας 
στην χημειοθεραπεία, όπως περίπου συμβαίνει με το 
HER2 για την αγωγή με trastuzumab25. στο τελευταίο 
συνέδριο του St Gallen26, το πάνελ ήταν επιφυλακτικό 
στο να συστήσει την χρήση πλατινούχων (με βάση την 
έλλειψη μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών), φάνηκε 
όμως ότι σε αρκετά κέντρα αρχίζουν να αποτελούν 
επιλογή. Ωστόσο, συστήθηκαν ένθερμα οι αλκυλιού-
ντες παράγοντες, καθώς σε μικρές μελέτες φάνηκε 
εντυπωσιακή ανταπόκριση των τριπλά αρνητικών 
όγκων στη neoadjuvant θεραπεία με συνδυασμό 
ανθρακυκλινών και κυκλοφωσφαμίδης27,28.  στο τελικό 
στάδιο του σχεδιασμού βρίσκονται κλινικές μελέτες 
οι οποίες συγκρίνουν την carboplatin με τη docetaxel 
στο μεταστατικό τριπλά-αρνητικό καρκίνο του μαστού 
(www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00532727).

Ακόμα πιο ειδική δράση ίσως να έχουν οι αναστο-
λείς της PARP-1 (Poly-[ADP-ribose]-Polymerase-1)29. 
η PARP-1 συμμετέχει στην επιδιόρθωση των απλών 
διασπάσεων της αλυσίδας του DNA (single-strand 
breaks). η απουσία της ή η αναστολή της οδηγεί 
στη διάσπαση και των δύο αλύσεων (double-strand 
breaks). η επιδιόρθωση τέτοιων βλαβών χρειάζεται 
την ελαττωματική σε αυτούς τους όγκους οδό του 
BRCA1. Κλινικές μελέτες που ελέγχουν αυτή την 
υπόθεση είναι υπό εξέλιξη (www.clinicaltrials.gov/ct/
show/NCT00494234).

Καθώς οι βασικού τύπου όγκοι εκφράζουν πολύ 
συχνά EGFR, είναι λογικό να μελετηθεί η δράση των 
αντι-EGFR παραγόντων στην θεραπεία του τριπλά 
αρνητικού καρκίνου του μαστού. σε in vitro μοντέλα 
υπάρχει αυξημένη έκφραση EGFR και ιδιαίτερη ευαι-
σθησία στο cetuximab και την carboplatin30. το μονο-
κλωνικό αντίσωμα cetuximab μόνο του ή σε συνδυασμό 
με carboplatin μελετάται ήδη σε κλινικές μελέτες (www.
clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00232505). Λιγότερες 
ενδείξεις υπάρχουν για τους αναστολείς gefitinib και 
erlotinib, καθώς σπάνια υπάρχουν μεταλλάξεις του 
EGFR στον καρκίνο του μαστού. σε μια πρόσφατα 
ανακοινωθείσα μελέτη, η προσθήκη της gefitinib δεν 
πρόσθεσε τίποτα στην neoadjuvant χορήγηση με το 
συνδυασμό epirubicin και cyclophosphamide31.

παρόλο που αυτοί οι όγκοι εκφράζουν αρκετά 
συχνά c-kit, δεν υπάρχον ισχυρές ενδείξεις για δρα-
στικότητα της imatinib στον τριπλά-αρνητικό καρκίνο 
του μαστού32.
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σε μικρές αναφορές φαίνεται ότι υπάρχει αυξημέ-
νη αγγειογένεση η οποία σχετίζεται με τον VEGF33, 
όμως στη φάσης-ιιι μελέτη που έδειξε όφελος όταν 
στην paclitaxel προστέθηκε bevacizumab (E2100), 
το ίδιο όφελος είχαν τόσο οι ασθενείς με αρνητικούς 
όσο και με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς34. παρόλα 
αυτά υπάρχουν ενδείξεις για άλλα μονοπάτια της 
μεταγωγής σήματος με μεγαλύτερη εξειδίκευση για 
αυτούς τους όγκους.

η εξάρτηση των βασικού τύπου καρκίνων του 
μαστού από την τυροσινική κινάση src, οδήγησε στην 
μελέτη της δράσης του αναστολέα της src dasatinib, 
που ήδη έχει εγκριθεί στην αντιμετώπιση της ανθεκτι-
κής στην imatinib χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. 
οι κυτταρικές σειρές με βασικού τύπου φαινότυπο 
και μη-έκφραση ορμονικών υποδοχέων και HER2 
(όπως τα Βτ20 και τα MDA-MB 231 κύτταρα) είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες στην dasatinib, σε αντίθεση με 
τις κυτταρικές σειρές που εκφράζουν ορμονικούς 
υποδοχείς (MCF7, T47D κλπ) ή έχουν ενίσχυση του 
HER2 (SKBr3) και ανήκουν στον luminal τύπο35. 
Ήδη είναι σε εξέλιξη κλινικές μελέτες φάσης ιι που 
μελετούν τη δράση της dasatinib στον μεταστατικό 
τριπλά-αρνητικό, βασικού τύπου καρκίνο του μαστού 
(www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00371254).

τέλος, σε ερευνητικό ακόμα επίπεδο βρίσκονται 
η ενεργοποίηση των δρόμων της PI3K-Akt και των 
MAPK/μεΚ κινασών, η έκφραση CD146 (αγγειογένε-
ση) και c-met (κυτταρική κίνηση και διήθηση)36. Όλοι 
αυτοί οι δρόμοι μπορεί να αποτελέσουν στο κοντινό 
μέλλον θεραπευτικούς στόχους, καθώς αναστολείς 
τους βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανά-
πτυξης.
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βηματισμΟι

νέα μελών της ΕΟΠΕ

ESMO Conference Lugano (ECLU)

To καλοκαιρινό εκπαιδευτικό συνέδριο της ESMO, 
συνεχίζεται και φέτος για δεύτερη χρονιά στο Lugano, 
στις 3-6 ιουλίου 2008. πρόεδρος του ECLU 2008 
Working Group είναι ο Καθηγητής κ. ν. παυλίδης. 
το συνέδριο έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και 
απευθύνεται σε νέους αλλά και senior ογκολόγους, 
προσφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα μεί-
ζονα ογκολογικά θέματα. η δομή του προγράμματος, 
όπως και πέρυσι, θα είναι κατά βάση διαδραστική και 
θα περιλαμβάνει ‘state-of-the-art highlights’, ‘Meet the 
Professor’, καθώς και τα κλασσικά πλέον και ιδιαίτερα 
επιτυχημένα Young Oncologists Masterclasses. To 
συνέδριο αυτό κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική 
της ESMO για τους νέους ογκολόγους και όλοι οι 
νέοι ογκολόγοι, και όχι μόνο, από τις χώρες-μέλη 
καλούνται να συμμετάσχουν. Abstract deadline: 13 
Φεβρουαρίου 2008. περιορισμένος αριθμός travel 
grants είναι διαθέσιμα σε ογκολόγους έως 40 ετών. 
περισσότερες πληροφορίες στο site της ESMO: 
www.esmo.org

νέα απ’ όλο τον κόσμο

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στην Ογκολογία το 2007 

σύμφωνα με την Αμερικανική εταιρεία Κλινικής ογκολογίας 
(ASCO) το 2007 σημειώθηκαν 6 σημαντικές εξελίξεις στην 
ογκολογία και άλλες 18 που θεωρούνται ‘αξιοσημείωτες’, 
όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στην ανεξάρτητη ετήσια έκ-
δοση του ASCO, Clinical Cancer Advances 2007, που 
παρουσιάστηκε online στις 17 δεκεμβρίου στο Journal of 
Clinical Oncology. 

τα κάτωθι περιγράφονται ως οι σημαντικότερες 
εξελίξεις στην ογκολογία το 2007: 

Η Μαγνητική Τομογραφία για τον πληθυσμιακό 
έλεγχο (screening) καρκίνου μαστού. 
Ο ρόλος του ιού του ανθρώπινου παπιλλώματος 
(HPV) στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. 

•

•

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου1, MD, PhD

1παθολόγος ογκολόγος, Αναπληρώτρια διευθύντρια, ογκολογι-
κή Κλινική νοσοκομείου Metropolitan, νέο Φάληρο, Αθήνα

Η μείωση της χρήσης θεραπειών ορμονικής υπο-
κατάστασης συνδέεται με μείωση στην εμφάνιση 
περιπτώσεων καρκίνου μαστού. 
Η προφυλακτική ακτινοθεραπεία βελτιώνει την 
επιβίωση και μειώνει τα ποσοστά εμφάνισης εγκε-
φαλικών μεταστάσεων σε ασθενείς με προχωρημένο 
μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. 
Το Sorafenib (Nexavar, Onyx/Bayer) βελτιώνει την 
επιβίωση ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 
Το Bevacizumab (Avastin, Genentech/Roche) 
βελτιώνει τη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο 
καρκίνο νεφρού. Η ανασκόπηση σημειώνει οτι τα 
τελευταία χρόνια, 3 νέοι παράγοντες έχουν εγκριθεί 
για τη θεραπεία του καρκίνου του νεφρού- sorafenib, 
sunitinib (Sutent, Pfizer), και temsirolimus (Torisel, 
Wyeth) — και μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να 
συγκρίνουν το bevacizumab με αυτούς τους πα-
ράγοντες και να μελετήσουν το ρόλο συνδυασμών 
βιολογικών παραγόντων. 
Τα κάτωθι θεωρούνται ‘αξιοσημείωτες’ εξελίξεις 
στην ογκολογία το 2007: 
Το Arsenic trioxide (Trisenox, Cell Therapeutics Inc) 
βελτιώνει την επιβίωση ασθενών με λευχαιμία. 
Το Dasatinib (Sprycel, Bristol-Myers Squibb) απο-
δεικνύεται δραστικό σαν θεραπεία 1ης γραμμής για 
χρονία μυελογενή λευχαιμία. 
Τα Lenalidomide (Revlimid, Celgene Corp) και bort-
ezomib (Velcade, Ortho-Biotech) είναι δραστικότερα 
σε συνδυασμό για ασθενείς με μυέλωμα. 
Η υποκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία (λιγό-
τερες αλλά μεγαλύτερες δόσεις) αποδεικνύεται 
εξίσου δραστική με την κλασσική ακτινοθεραπεία 
σε πρώιμο καρκίνο μαστού. 
Το Bevacizumab σε συνδυασμό με irinotecan 
(Camptosar, Pfizer) είναι δραστικό σε γλοιώματα. 
Η ακτινοθεραπεία βελτιώνει την επιβίωση ηλικιω-
μένων ασθενών με γλοιοβλαστώματα. 
Το Cetuximab (Erbitux, ImClone Systems) βελτιώνει 
την έκβαση ασθενών με κολοορθικό καρκίνο όταν 
προστίθεται στο συνδυασμό FOLFIRI (fluorouracil, 
irinotecan, και leucovorin). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Δίαιτα με υψηλά λιπαρά συνδέεται με υποτροπή 
κολοορθικού καρκίνου. 
Η εξωτερική ακτινοθεραπεία δεν βελτιώνει την 
έκβαση ασθενών με καρκίνο ενδομητρίου. 
Το Cetuximab μαζί με χημειοθεραπεία σαν 1ης 
γραμμής αγωγή βελτιώνει την επιβίωση ασθενών 
με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου. 
Ο πειραματικός παράγοντας axitinib (σε ανάπτυξη 
από την Pfizer) δείχνει δραστικότητα σε ασθενείς 
με προχωρημένο καρκίνο θυρεοειδούς. 
Λιγότερο επιθετική θεραπεία για παιδιά με νευ-
ροβλάστωμα επιτυγχάνει σημαντικά ποσοστά 
επιβίωσης. 
Μικρές επενδύσεις μπορούν να βελτιώσουν ση-
μαντικά τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. 
Το Imatinib (Gleevec, Novartis) βελτιώνει την 
ελεύθερη υποτροπής επιβίωση σε ασθενείς με 
στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού. 
Η χρήση ασπιρίνης έδειξε ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα για την πρόληψη του κολοορθικού καρ-
κίνου. 
Μακρόχρονα προβλήματα υγείας σε επιβιώσαντες 
από παιδικό καρκίνο. 
Επιβιώσαντες από λευχαιμία ή όγκους εγκεφάλου 
σε παιδική ηλικία έχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης 
εγκεφαλικών επεισοδίων. 
Οι περισσότεροι επιβιώσαντες από παιδικό καρκίνο 
δεν λαμβάνουν τις σωστές οδηγίες για παρακολού-
θηση και μακρόχρονη φροντίδα. 
J Clin Oncol. online 17/12/2007. 

 
τα σημαντικότερα των πρόσφατων συνεδρίων

30th San Antonio Breast Cancer Symposium, San 
Antonio, USA, Δεκέμβριος 2007

Το όφελος της ταμοξιφένης στον καρκίνο του μαστού 
φαίνεται οτι εκτείνεται και μετά τα 5 έτη
προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη 

μελέτη συμπληρωματικής θεραπείας μέχρι σήμερα 
στον καρκίνο του μαστού, ανέδειξε, σε αντίθεση με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του NCI, οτι η θεραπεία 
με ταμοξιφένη πιθανά ωφελεί και πέρα των 5 ετών. 
η μελέτη ATLAS (Adjuvant Tamoxifen — Longer 
Against Shorter), παρουσιάστηκε στο 30ο συμπόσιο 
του San Antonio. συμπεριέλαβε 11,500 ασθενείς 
από περισσότερα από 400 νοσοκομεία και έδειξε οτι 
η συνέχιση της αγωγής με ταμοξιφένη προσφέρει 
μείωση κατά περίπου 12% του κινδύνου υποτροπής 
καρκίνου μαστού. με βάση τα αποτελέσματα της με-

•

•

•

•

•
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γάλης αυτής μελέτης, οι ερευνητές κάλεσαν σε αλλαγή 
των κατευθυντήριων οδηγιών του NCI για τη διάρκεια 
χορήγησης της ταμοξιφένης. τόνισαν επίσης οτι παρότι 
πολλοί ογκολόγοι προτιμούν για τις ασθενείς τους τους 
νεώτερους αναστολείς αρωματάσης, η μελέτη ATLAS 
έρχεται να διαβεβαιώσει τον κλινικό γιατρό οτι οι 
ασθενείς που παραμένουν σε θεραπεία με ταμοξιφένη 
πέρα των 5 ετών, συνεχίζουν να ωφελούνται. Λόγω 
κάποιων μεθοδολογικών περιορισμών στο σχεδιασμό 
της μελέτης, αναδεικνύεται μόνο περίπου το 72% του 
πραγματικού οφέλους των 5 επιπλέον χρόνων με 
ταμοξιφένη σε ER-θετική νόσο. τα αποτελέσματα που 
παρουσιάστηκαν είναι προκαταρκτικά, όμως η μελέτη 
είναι αρκετά μεγάλη για να απαντήσει αξιόπιστα το 
αρχικό ερώτημα. παράλληλα με την ATLAS, υπάρχουν 
άλλες 4 μεγάλες μελέτες σε εξέλιξη, που συγκρίνουν τη 
χορήγηση ταμοξιφένης για 10 έναντι 5 ετών, συνολικά 
περιλαμβάνουν 20,000 τυχαιοποιημένες ασθενείς, και 
η παρακολούθησή τους συνεχίζεται. 

Η αναστροζόλη υπερέχει της ταμοξιφένης με βάση 
αποτελέσματα μακρόχρονης παρακολούθησης 
ασθενών με καρκίνο μαστού 
με την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμά-

των της μεγάλης μελέτης ATAC (Arimidex, Tamoxifen, 
Alone or in Combination) φαίνεται οτι η αναστροζόλη 
προσφέρει μακρόχρονο όφελος σε σύγκριση με την 
ταμοξιφένη, όφελος που διατηρείται για μεγάλο διάστη-
μα και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. η μελέτη 
που παρουσιάστηκε στο συμπόσιο του San Antonio 
έχει το μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης που 
έχει ανακοινωθεί σε μελέτη μέχρι σήμερα μετά από 
5 χρόνια θεραπείας με αναστολέα αρωματάσης. με 
διάμεση παρακολούθηση τα 8 έτη, τα αποτελέσματα 
υποστηρίζουν τη χρήση αναστροζόλης σαν αρχική 
συμπληρωματική ορμονοθεραπεία για μετεμμηνοπαυ-
σιακές ασθενείς με καρκίνο μαστού και θετικούς ορ-
μονικούς υποδοχείς. τα τελευταία αυτά δεδομένα που 
ανακοινώθηκαν στο συμπόσιο, θα δημοσιευτούν στο 
επόμενο τεύχος του Lancet Oncology. είναι σημαντικό 
οτι δεν παρατηρήθηκαν επιπλέον οστικά συμβάματα, 
ούτε επιπλέον ή καινούρια προβλήματα νοσηρότητας ή 
θνησιμότητας. η μελέτη ATAC συνέκρινε την ασφάλεια 
και τη δραστικότητα της ταμοξιφένης με τον αναστολέα 
αρωματάσης αναστροζόλη και με τον συνδυασμό των 
δύο φαρμάκων. στην τυχαιοποιημένη αυτή διπλή 
τυφλή μελέτη, εκτιμήθηκαν περισσότερες από 6200 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο 
μαστού. ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η 
ελεύθερη νόσου επιβίωση, και δευτερεύοντες στόχοι 
ο χρόνος έως την υποτροπή, η συχνότητα εμφάνισης 
νέου καρκίνου στον άλλο μαστό, ο χρόνος μέχρι την 
εμφάνιση απομακρυσμένης υποτροπής, η συνολική 

•
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επιβίωση και ο θάνατος μετά την υποτροπή. μετά από 
διάμεση παρακολούθηση 100 μηνών, για ασθενείς με 
θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, το hazard ratio (HR) 
για την ελεύθερη υποτροπής επιβίωση ήταν 0.85 (95% 
confidence interval [CI], 0.76 – 0.94; P=.003). το HR 
για τον χρόνο μέχρι εμφάνιση υποτροπής ήταν 0.76 
(95% CI, 0.67 – 0.87; P=.0001), για το χρόνο μέχρι 
εμφάνιση απομακρυσμένης υποτροπής ήταν 0.84 
(95% CI, 0.72 – 0.97; P=.022), και για την εμφάνιση 
ετερόπλευρου καρκίνου μαστού ήταν 0.60 (95% CI, 
0.42 – 0.85; P=.004). οι απόλυτες διαφορές στο χρόνο 
μέχρι την υποτροπή αυξήθηκαν κατά 2.8% (anastrozole 
9.7% vs tamoxifen 12.5%) στα 5 χρόνια και κατά 4.8% 
στα 9 χρόνια (anastrozole 17% vs tamoxifen 21.8%). 
τα ποσοστά υποτροπής παρέμειναν σημαντικά χαμη-
λότερα με την αναστροζόλη έναντι της ταμοξιφένης 
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (HR, 0.75; 95% 
CI, 0.61 – 0.94; P=.01). η συνολική επιβίωση δεν είχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά με την αναστροζόλη (n 
= 472) vs ταμοξιφένη (n = 477; HR, 0.97; P = .70). τα 
ποσοστά καταγμάτων ήταν υψηλότερα στις ασθενείς 
που έλαβαν αναστροζόλη έναντι αυτών που έλαβαν 
ταμοξιφένη κατά τη διάρκεια λήψης της θεραπείας, 
όμως δεν είχαν διαφορά μετά την ολοκλήρωση της 
θεραπείας. δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στον κίνδυνο 
καρδιοαγγειακών συμβαμάτων. τα δεδομένα αυτά 
προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την μακρό-
χρονη ασφάλεια και δραστικότητα της αναστροζόλης 
σε σύγκριση με την ταμοξιφένη σαν αρχική συμπλη-
ρωματική θεραπεία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με πρώιμο καρκίνο μαστού και θετικούς ορμονικούς 
υποδοχείς. Και δείχνουν στατιστικά σημαντική διαφορά 
στη διατήρηση της δραστικότητας μετά τα 5 χρόνια 
συμπληρωματικής θεραπείας. η ανάλυση στα 10 έτη 
παρακολούθησης αναμένεται για το 2010, οπότε όλες 
οι ασθενείς θα είναι περισσότερο από 10 έτη από την 
ημέρα τυχαιοποίησης τους στη μελέτη. 

Η δοσιταξέλη υπερέχει της δοξορουβικίνης όσον 
αφορά τη βελτίωση της επιβίωσης ασθενών με 
καρκίνο μαστού σαν συμπληρωματική θεραπεία 
Tα αποτελέσματα μιας μεγάλης πολυκεντρικής 

μελέτης μετά από μακρόχρονη παρακολούθηση ανα-
κοινώθηκαν στο συμπόσιο του San Antonio, δείχνοντας 
οτι η δοσιταξέλη υπερέχει της δοξορουβικίνης στη 
συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου του μαστού. 
η μελέτη US Oncology Adjuvant Trial 9735 δυνητικά 
μπορεί να αλλάξει τη συνήθη πρακτική για αυτές 
τις ασθενείς. η μελέτη αφορούσε 1,016 γυναίκες με 
χειρουργήσιμο καρκίνο μαστού σταδίου I-III, εκ των 
οποίων περίπου οι μισές είχαν αρνητικούς μασχαλιαί-
ους λεμφαδένες. οι ασθενείς μετά την πλήρη χειρουρ-
γική εξαίρεση τυχαιοποιήθηκαν σε συμπληρωματική 

•

χημειοθεραπεία είτε με 4 κύκλους δοσιταξέλης και 
κυκλοφωσφαμίδης είτε με τον κλασσικό συνδυασμό 
δοξορουβικίνης και κυκλοφωσφαμίδης, ανά 3 εβδο-
μάδες. Ακτινοθεραπεία και ταμοξιφένη δόθηκαν μετά 
την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με 
θετικούς ορμονικούς υποδοχείς. υπήρχε στατιστικά 
σημαντική διαφορά στην επιβίωση για το σκέλος της 
δοσιταξέλης, με 31% μικρότερο κίνδυνο θανάτου 
για αυτό το σκέλος σε σύγκριση με τις γυναίκες που 
έλαβαν την κλασσική θεραπεία. η δοσιταξέλη έχει 
γενικά λιγότερες και πιο ήπιες παρενέργειες, ενώ η 
δοξορουβικίνη έχει ένα σημαντικό κίνδυνο καρδιοτο-
ξικότητας, ιδιαίτερα για πιο ηλικιωμένες ασθενείς. ο 
συνδυασμός δοσιταξέλης με κυκλοφωσφαμίδη θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη νέα θεραπεία εκλογής 
για ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες και εκείνες 
με προσβεβλημένους έως 3 τοπικούς λεμφαδένες. 
οι πληροφορίες για ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι 
ανεπαρκείς. ο συνδυασμός αυτός, τώρα που γνω-
ρίζουμε τη δραστικότητα του, πρέπει να δοκιμασθεί 
με άλλα σχήματα και να μελετηθεί σε συνδυασμό με 
trastuzumab σε HER-2 θετική νόσο.

Η έκβαση ασθενών με HER-2 θετικό καρκίνο μαστού 
είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την κατάσταση των 
ορμονικών υποδοχέων
μια νεώτερη ανακοίνωση στο συμπόσιο του San 

Antonio ήρθε να επιβεβαιώσει οτι ασθενείς με HER-
2-θετικό καρκίνο μαστού και αρνητικούς ορμονικούς 
υποδοχείς, έχουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας μετά τη 
χημειοθεραπεία, και η συχνότερη θέση υποτροπής 
είναι ο εγκέφαλος. Καρκίνοι μαστού με αρνητικούς 
οιστρογονικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς 
έχουν τη χειρότερη έκβαση και χρειάζονται επιθετική 
θεραπεία από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης 
είπαν οι ερευνητές, οι οποίοι ανέλυσαν την έκβαση 
120 ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις μετά από 
αρχική διάγνωση καρκίνου μαστού, από τον ιούνιο 
1996 έως τον νοέμβριο 2006. δεδομένα για HER-2 
και ορμονικούς υποδοχείς ήταν διαθέσιμα για 83 από 
αυτές τις γυναίκες. Από αυτές λοιπόν, οι 39 (47%) 
ήταν HER-2-θετικές. σχεδόν όλες (96%) είχαν λάβει 
ακτινοθεραπεία εγκεφάλου κατά τη διάγνωση των 
εγκεφαλικών μεταστάσεων. ο εγκέφαλος ήταν η πρώτη 
θέση υποτροπής σε 15 από τις 39 γυναίκες (38%), 
με 11 από αυτές να έχουν ορμονικούς υποδοχείς 
αρνητικούς και 4 θετικούς. γυναίκες με HER-2-θετική 
και ορμονο-ευαίσθητη νόσο είχαν διάμεσο χρόνο 
από τη διάγνωση μέχρι την εμφάνιση εγκεφαλικών 
μεταστάσεων 45 μήνες σε σύγκριση με 14.5 μήνες 
για γυναίκες με HER-2-θετικό καρκίνο μαστού και 
αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς. ο χρόνος μέχρι το 
θάνατο από τη διάγνωση εγκεφαλικών μεταστάσεων 

•



Βηματισμοί... ———————————————————————————————————————————— 259

ήταν 10 μήνες για γυναίκες με HER-2-θετική, ορμο-
νοευαίσθητη νόσο, σε σύγκριση με μόνο 3 μήνες για 
γυναίκες με HER-2-θετικό και αρνητικούς ορμονικούς 
υποδοχείς. 

Ακόμα και μικροί όγκοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
επιθετικοί επί HER-2-θετικού καρκίνου μαστού 
Καρκίνοι μαστού ακόμα και μικρότεροι από 1 εκ. 

σε διάμετρο, χωρίς προσβολή λεμφαδένων, μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιθετικοί και φέρουν φτωχή πρόγνωση 
σε μια υποομάδα ασθενών, σύμφωνα με μια ανάλυ-
ση 401 περιπτώσεων καρκίνου μαστού με διάμετρο 
μικρότερη από 1εκ. Από αυτές, οι 350 περιπτώσεις 
ήταν HER2-αρνητικές και με θετικούς ορμονικούς 
υποδοχείς, με διάμεση ηλικία ασθενών τα 67 έτη. 
υπήρχαν 27 όγκοι (6.7%) που ήταν HER2-θετικοί, 
και 24 (5.9%) τριπλά αρνητικοί καρκίνοι μαστού (δη-
λαδή, αρνητικοί για HER2 και για οιστρογονικούς και 
προγεστερονικούς υποδοχείς). Grade II και grade III 
νόσος ήταν συχνότερη σε ασθενείς με HER2-θετικό 
καρκίνο μαστού και εκείνες με τριπλά αρνητική νόσο. 
συμπληρωματική χηεμιοθεραπεία αφορούσε σε 3.9% 
ορμονοευαίσθητη και HER2-αρνητική νόσο, 28% 
HER2-θετική νόσο, και 34.8% τριπλά αρνητική νόσο. τα 
ποσοστά υποτροπής ήταν 12.5% για τριπλά αρνητική 
νόσο, 7.4% για HER2-θετικούς όγκους, και 1.3% για 
HER2-αρνητική, ορμονοευαίσθητη νόσο. 

γνωρίζετε οτι...

Οι ανθρακυκλίνες δεν προσφέρουν όφελος σε 
ασθενείς με HER-2 αρνητικό καρκίνο μαστού...
μία πρόσφατα δημοσιευμένη μετα-ανάλυση συ-

μπεραίνει οτι οι ανθρακυκλίνες δεν έχουν δράση 
σε HER2-αρνητικό καρκίνο μαστού και έτσι τέτοιες 
ασθενείς μπορεί να ‘γλυτώσουν’ κάποιες από τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των φαρμάκων. Φαί-
νεται οτι το όφελος των ανθρακυκλινών περιορίζεται 
σε ασθενείς με HER2 θετικούς όγκους, σύμφωνα με 
τους συγγραφείς της μεταανάλυσης που δημοσιεύ-
εται στο τεύχος της 2 ιανουαρίου 2008 του Journal 
of the National Cancer Institute. συμπεριελήφθησαν 
δεδομένα από 8 δημοσιευμένες κλινικές μελέτες με 
συνολικά 5354 ασθενείς για τις οποίες ήταν διαθέσιμη 
η πληροφορία για το HER2. για τις γυναίκες με HER2-
θετική νόσο (n = 1536 ασθενείς), οι ανθρακυκλίνες 
υπερείχαν έναντι σχημάτων χωρίς ανθρακυκλίνες, 
τόσο στην ελεύθερη νόσου όσο και στη συνολική 
επιβίωση (hazard ratio (HR) για κίνδυνο υποτροπής 
ήταν 0.71 (P < .001), και το HR για τον κίνδυνο θα-
νάτου από οποιοδήποτε αίτιο ήταν 0.73 (P < .001). 
Αντίθετα, για γυναίκες με HER2-αρνητική νόσο (n = 

•
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3818 ασθενείς), οι ανθρακυκλίνες δεν βελτίωσαν ούτε 
την ελεύθερη νόσου ούτε τη συνολική επιβίωση (HRs 
για κίνδυνο υποτροπής ήταν 1.00 (P = .75) και για 
κίνδυνο θανάτου ήταν, 1.03 (P = .60). J Natl Cancer 
Inst. 2008;100:2-4, 14-20.

Οι στατίνες μπορεί να μειώσουν τη συχνότητα 
εμφάνισης καρκίνου σε ηλικιωμένους ασθενείς...
σε μία μεγάλη, αναδρομική μελέτη βετεράνων, η 

χρήση στατινών φαίνεται οτι μείωσε τον κίνδυνο εμφά-
νισης καρκίνου κατά περίπου 25%. παρότι εργαστηρι-
ακές μελέτες έχουν δείξει οτι οι στατίνες μπορούν να 
αναστείλλουν την πρόοδο των καρκινικών κυττάρων, 
κλινικές μελέτες δεν έχουν καταφέρει να επιβεβαιώσουν 
αυτά τα ευρήματα. οι ερευνητές της παρούσης μελέτης, 
συνέκριναν δύο ομάδες ασθενών: 26,000 ασθενείς 
που χρησιμοποιούσαν αντιϋπερτασικά φάρμακα όχι 
όμως παράγοντες που μειώνουν τη χοληστερόλη, και 
27,000 ασθενείς που είχαν χρησιμοποιήσει στατίνες 
για τουλάχιστον 2 χρόνια. η διάμεση ηλικία ήταν 
66.5 έτη, όλοι οι ασθενείς δεν είχαν καμμία ένδειξη 
καρκίνου κατά την ένταξη στη μελέτη, και η διάμεση 
παρακολούθηση ήταν 5.0 έτη (range 2.0-7.2 έτη). 
περισσότεροι από 96% ήταν άνδρες. η συχνότητα 
εμφάνισης καρκίνου ήταν 9.4% για τους χρήστες 
στατινών έναντι 13.2% για αυτούς που δεν λάμβα-
ναν στατίνες (p < .001). η δράση των στατινών ήταν 
στατιστικά σημαντική για την εμφάνιση κολοορθικού 
καρκίνου (adjusted HR 0.65), καρκίνου πνεύμονα 
(adjusted HR 0.70), και καρκίνου προστάτη (adjusted 
HR 0.90). επιπλέον υπήρχε σημαντική ανταπόκριση 
σε σχέση με τη δόση. οι συγγραφείς κατέληξαν οτι 
χρειάζονται μεγάλες μελέτες παρακολούθησης καθώς 
και τυχαιοποιημένες μελέτες για να αξιολογήσουν τις 
στατίνες σαν παράγοντες χημειοπροφύλαξης και να 
επιβεβαιώσουν τα παραπάνω αποτελέσματα. J Natl 
Cancer Inst 2008;100:134-139.

Ο συνδυασμός bevacizumab με paclitaxel βελτιώνει 
την ελεύθερη νόσου αλλά όχι τη συνολική επιβίωση 
ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού... 
η προσθήκη bevacizumab (Avastin, Genentech/

Roche) στην paclitaxel δεν βελτιώνει τη συνολική 
επιβίωση γυναικών με μεταστατικό καρκίνο μαστού, 
αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση στο τεύχος της 
27 δεκεμβρίου 2007, του New England Journal of 
Medicine. Όμως, σε σύγκριση με γυναίκες που έλαβαν 
μόνο paclitaxel, οι ασθενείς που έλαβαν το συνδυ-
ασμό bevacizumab και paclitaxel σαν 1ης γραμμής 
θεραπεία είχαν στατιστικά σημαντικά βελτιωμένη 
ελεύθερη νόσου επιβίωση (progression-free survival; 
PFS). σύμφωνα με τους ερευνητές η μελέτη είχε σαν 
πρωταρχικό στόχο την PFS, καθώς ασθενείς στην 1η 

•
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γραμμή θεραπείας έχουν συνήθως λίγα συμπτώματα 
από τη νόσο τους. η επιμήκυνση αυτού του χρόνου, 
ειδικά όταν η θεραπεία δεν έχει ιδιαίτερη τοξικότητα, 
αποτελεί τεράστιο επίτευγμα. το bevacizumab δεν έχει 
έγκριση για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, και 
το FDA ψήφισε πρόσφατα αρνητικά λόγω έλλειψης 
επαρκών ακόμα στοιχείων. 

σε προηγούμενη μελέτη φάσης ιιι στον καρ-
κίνο του μαστού, το bevacizumab σε συνδυασμό 
με capecitabine σε προθεραπευμένες ασθενείς με 
μεταστατικό καρκίνο μαστού, προσέφερε σημαντικά 
καλύτερα ποσοστά ανταποκρίσεων όμως δεν βελτίωσε 
την ελεύθερη νόσου επιβίωση. στην παρούσα μελέτη 
εντάχθηκαν 722 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο 
μαστού που δεν είχαν λάβει προηγούμενη χημειο-
θεραπεία για μεταστατική νόσο, από τον δεκέμβριο 
2001 έως τον μάιο 2004. οι ασθενείς τυχαιοποιή-
θηκαν να λάβουν είτε 90 mg/m2 paclitaxel τις ημέρες 

1, 8, και 15 κάθε 4 εβδομάδες, ή το ίδιο σχήμα με 
την προσθήκη bevacizumab 10 mg/kg. Ασθενείς 
με HER-2 θετικούς όγκους δεν συμπεριελήφθησαν 
εκτός αν είχαν προηγουμένως λάβει trastuzumab. 
Ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό bevacizumab 
και paclitaxel είχαν διάμεση ελεύθερη νόσου επιβίωση 
11.8 μήνες, σε σύγκριση με 5.9 μήνες για εκείνες που 
έλαβαν μόνο paclitaxel. η αντικειμενική ανταπόκρι-
ση ήταν επίσης σημαντικά καλύτερη για το σκέλος 
του συνδυασμού, 36.9% vs 21.2%. Όμως, ενώ ο 
συνδυασμός βελτίωσε την 1-ετή συνολική επιβίωση 
(81.2% vs 73.4%), το διάμεσο ποσοστό συνολικής 
επιβίωσης ήταν παρόμοιο ανάμεσα στις δύο ομάδες 
της μελέτης, 26.7 μήνες vs 25.2 μήνες. η συχνότητα 
και η σοβαρότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών 
από την paclitaxel δεν επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου 
από την προσθήκη του bevacizumab. N Engl J Med. 
2007;357:2666-2676.
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ημΕρΟλΟγιΟ συνΕδριων

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου1, MD, PhD

*παθολογός - ογκολόγος, Αναπληρώτρια διευθύντρια, 
ογκολογική Κλινική νοσοκομείου Metropolitan, ν. Φάληρο, 
Αθήνα

ΦΕβρΟυαριΟσ 2008

5-8 Φεβρουαρίου 2006
19th International Congress on Anti Cancer 
Treatment (ICACT)
Paris, France
Venue: Palais des Congres, Paris
Organising Committee: Vιronique BLANCHARD 
(A.V.E.C.) 56 Boulevard de l’hτpital, 75013 Paris, 
France Ph. 33 (0) 1 42 16 05 16 / 
Fax. 33 (0) 1 42 16 05 19 
v.blanchard@icact.com
Website: www.icact.com

29 Φεβρουαρίου- 2 Μαρτίου 2008
1ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας υποστηρι-
κτικής αγωγής του στόματος στον Ογκολογικό 
ασθενή
Αθήνα
οργάνωση: οδοντιατρική σχολή πανεπιστημίου 
Αθηνών
πληροφορίες: www.oraloncology.gr
Goldair Congresses
τηλ. 210 3216611, Fax. 2103311021, 
e-mail: congress@goldair.gr
Website: www.congress.goldair.gr

μαρτιΟσ 2008

20-22 Μαρτίου 2008
TAT 2008: 6th International Symposium on 
Targeted Anticancer Therapies
Bethesda, United States
Secretariat: NDDO Research Foundation, 
c/o MCCM Meeting Management, P.O. Box 77, 
3480 DB Harmelen, Netherlands, 
Email: tat@mccm.nl
Website:www.nddo.org/page_include_tat2008.shtml 

28-30 Μαρτίου 2008
2ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μοριακή	
Ογκολογία	και	Στοχευμένη	Θεραπεία	για	τον	
Κλινικό	Ογκολόγο»
μέτσοβο
συνεδριακό Κέντρο «διΑσεΛο» μετσόβου 
γραμματεία: δήμητρα σταμούλη, Αμαλία  τσίτου
διεύθυνση: ογκολογικό τμήμα, πανεπιστημιακό νο-
σοκομείο ιωαννίνων, δορούτη 45 500 ιωάννινα
τηλ. & Φαξ.: 2651 0 99394       
e-mail: npavlid@cc.uoi.gr

αΠριλιΟσ 2008

10-12 Απριλίου 2008
3ο Πανελλήνιο συνέδριο μελανώματος
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
πληροφορίες- γραμματεία: ERA Ltd, Ασκληπιού 17, 
10680 Αθήνα τηλ. 210 3634944 Fax 210 3631690 
e-mail: info@era.gr 
website: www.era.gr

15-19 Απριλίου 2008
EBCC 6: 6th European Breast Cancer Conference
Berlin, Germany
Secretariat: Federation of European Cancer 
Societies 
Avenue E. Mounier 83 B-1200 Brussels, 
Belgium 
Email: EACR20@fecs.be
Phone: +32 2 775 0246 Fax: +32 2 775 0200 
Website: www.fecs.be

23-26 Απριλίου 2008
1st European Lung Cancer Conference
Geneva, Switzerland 
Host: European Society for Medical Oncology 
(ESMO) and International Association for the Study 
of Lung Cancer (IASLC) 
Secretariat: European Society for Medical Oncology 
(ESMO) Congress Department Via Luigi Taddei 4 
6962 Viganello-Lugano, Switzerland 
Email: congress@esmo.org 
Phone: +41 91 973 1994 Fax: +41 91 973 1918
Website: www.esmo.org
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μαιΟσ 2008

8-11 Μαΐου 2008
14ο Πανελλήνιο συνέδριο κλινικής Ογκολογίας 
Hilton Athens Hotel, Αθήνα
οργανωτική επιτροπή: δσ εοπε
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 
3 μαρτίου 2008
πληροφορίες- γραμματεία: ERA Ltd, 
Ασκληπιού 17, 10680 Αθήνα τηλ. 210 3634944 
Fax 210 3631690 
e-mail: info@era.gr 
website: www.Hesmo2008-Athens.gr

30 Μαΐου-3 Ιουνίου 2008
2008 American Society of Clinical Onoclogy 
Annual Meeting (ASCO)
Chicago, United States
Secretariat: American Society of Clinical Oncology
Annie Callender 1900 Duke St Ste 200 22314 Al-
exandria, United States
Email: meetings@asco.org 
Phone: +1 703 299 0158 Fax: +1 703 299 0255
Website: www.asco.org

ιΟυνιΟσ 2008

25-28 Ιουνίου 2008
10th World Congress on Gastrointestinal Cancer
Barcelona, Spain
Secretariat: Imedex, Imedex Customer Service 
4325 Alexander Dr. 30022 Alpharetta, 
United States  
Email: meetings@imedex.com 
Phone: +1 678-242-0906 Fax: +1 678-2420920
Website: www.imedex.com

ιΟυλιΟσ 2008

3-6 Ιουλίου 2008
ESMO Conference Lugano (ECLu)
Lugano, Switzerland
Abstract submission deadline: 13 February 2008
ESMO Head Office, Congress Department, 
Via Luigi Taddei 4, CH-6962 Viganello-Lugano. 
Tel. +41(0)919731925. 
Fax. +41(0)919731918
eclu@esmo.org
www.esmo.org

σΕΠτΕμβριΟσ 2008

12-16 Σεπτεμβρίου 2008
33rd ESMO Congress
Stockholm, Sweden
Abstract online submission deadline: 
9 April 2008
ESMO Head Office, Congress Department, 
Via Luigi Taddei 4, CH-6962 Viganello-Lugano. 
Tel. +41(0)919731925. 
Fax. +41(0)919731918
congress@esmo.org
www.esmo.org
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βιβλιΟκριτικη

Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων  
Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ο.Ε.): κλινική Ογκολογία, 
αθήνα, μάρτιος 2007

με ιδιαίτερη ικανοποίηση η ογκολογική κοινότη-
τα υποδέχθηκε την πολυαναμενόμενη έκδοση της 
ε.ε.π.ο.ε. «Κλινική Ογκολογία». στα χέρια μας ήδη 
έχουμε τον 1ο τόμο του βιβλίου, στο οποίο περιέχεται 
το γενικό μέρος.

το βιβλίο φιλοδοξεί να πάρει τη θέση κλασσικού 
συγγράμματος στον χώρο της ελληνικής ογκολο-
γίας. το γεγονός αυτό αιτιολογείται από τα πλούσια 
περιεχόμενα, από την διεκπεραίωση του θέματος του 
καρκίνου από την πρώτη αρχή, από την ποιότητα των 
συγγραφέων που επιστρατεύθηκαν και τέλος από την 
εξαιρετική ποιότητα της προσφερόμενης γνώσης.

το βιβλίο εκτείνεται σε 68 Κεφάλαια. τα οποία ξε-
τυλίγουν τις εξής ενότητες: Αιτιολογία του Καρκίνου, 
Βιολογία του Καρκίνου, επιδημιολογία του Καρκίνου, 
ιστολογία του Καρκίνου, σταδιοποίηση του Καρκίνου, 
πολυσυστηματική-πολυπαραγοντική προσέγγιση του 
Καρκίνου, Αρχές θεραπευτικής του Καρκίνου (χει-
ρουργική, Ακτινοθεραπευτική, Φαρμακευτική θεραπεία 
–Αντινεοπλασματική/ορμονικοί χειρισμοί/Βιολογικοί 
παράγοντες/Αναλγητική αγωγή), και Κλινικές μελέτες 
του Καρκίνου.

οι 89 συγγραφείς του βιβλίου μπήκαν στο πνεύμα 
των οδηγιών της ε.ε.π.ο.ε. και κατάφεραν να αντα-
ποκριθούν με εξαιρετική επιτυχία στο δύσκολο έργο 
της συγγραφής των Κεφαλαίων τους με τη λογική της 
ένταξής τους σε βιβλίο το οποίο φιλοδοξεί να γίνει 
βάση αναφοράς στην ελληνική ογκολογία. Έτσι, στα 
κείμενα διακρίνεται η εγκυρότητα της πληροφορίας, 
η ουσιώδης λεπτομέρεια, η ουσιαστική επιλογή της 
γνώσης, η αισθητική του κειμένου, οι κατάλληλες ει-
κόνες οι επαγωγικοί πίνακες. η συντακτική επιτροπή 
κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να διαμορφώσει σαφή, 
αναλυτική, επαγωγική και σύγχρονη ύλη. τα Κεφά-
λαια προσφέρουν πλήρη γνώση στα βασικά θέματα 
του Καρκίνου: ξεκινούν από τον κυτταρικό κύκλο και 
περνώντας μέσα από την αιτιολογία και τη μοριακή 
βιολογία φτάνουν μέχρι τις θεωρητικές βάσεις της 
κλασσικής και σύγχρονης αντινεοπλασματικής θερα-
πείας. οι λεπτομερειακές αναφορές σε πλήθος θεμά-
των θεραπευτικής (ενδεικτικά αναφέρονται: έρευνα, 

κυτταροστατικά φάρμακα σε αναλυτική καταγραφή, 
αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από τοξικότητες, 
αντιεμετικά, διφωσφονικά, μεταστασεκτομές, ακτινο-
θεραπεία κλασσική, αλλά και όλες οι αρχές σύγχρονης 
εφαρμογής της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής, 
βραχυθεραπείας, κλπ, θεωρία της συνδυασμένης 
χημειο-ακτινοθεραπείας, ραδιοϊσότοπα, ορμονικοί 
χειρισμοί, μονόκλωνα αντισώματα, κ.ο.κ.) διαμορφώ-
νει το βιβλίο «Κλινική ογκολογία» σε ένα μοντέρνο 
σύγγραμμα, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτε 
από πολλά αγγλόφωνα ανάλογα βιβλία και το οποίο 
είναι σίγουρο ότι θα προσφέρει τεράστια βοήθεια σε 
πλήθος ιατρών ασχολουμένων με το δύσκολο χώρο 
της ογκολογίας, όλων των ειδικοτήτων και όλων των 
βαθμίδων.

η ελληνική ογκολογική κοινότητα συγχαίρει το 
διοικητικό συμβούλιο της ε.ε.π.ο.ε. και ιδιαιτέρως 
τον κ. γεράσιμο πανάγο, ο οποίος επικεφαλής της 
συντακτικής επιτροπής του θαυμάσιου αυτού βιβλί-
ου προσέφερε σημαντική υπηρεσία στην σύγχρονη 
ελληνική ογκολογική και κατ’ επέκταση επιστημονική 
πραγματικότητα. γνωρίζουμε, ότι ήδη γράφεται και το 
2ο ειδικό μέρος της «Κλινικής ογκολογίας», το οποίο 
είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ανάλογης ποιότητας με 
το 1ο μέρος.

πληροφορίες: επαγγελματική Ένωση παθολόγων 
ογκολόγων ελλάδος (ε.ε.π.ο.ε.), μαιάνδρου 23, 
115 28, Αθήνα, τηλ: 2102388778, 2102710388, 
2106464453, fax: 2102388788, e-mail: clinoncology@
yahoo.gr, medicaloncologyunion@hotmail.com

γ.Ε. μανωλάς: Οδηγός Ογκολογικών 
Φαρμάκων, αθήνα, Οκτώβριος 2007

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο «Οδηγός Ογκολο-
γικών Φαρμάκων» του παθολόγου ογκολόγου γ. 
μανωλά, επιστημονικού υπεύθυνου της παθολογι-
κής-ογκολογικής μονάδος ν.Κ. Αθηνών «Κυανούς 
σταυρός». στις 352 σελίδες του ο ενήμερος και ανα-
λυτικός συγγραφέας καταγράφει όλα τα φάρμακα τα 
οποία χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ογκολογία 
(κυτταροστατικά, ορμόνες, αυξητικοί παράγοντες, 
αντιεμετικά, εμβόλια, αντισώματα, φάρμακα στόχου, 
κά). Όπως τονίζεται στον πρόλογό του, το βιβλίο 
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αναφέρεται στους μηχανισμούς δράσης, στις ενδείξεις 
και αντενδείξεις, σε παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις, 
τρόπους και οδούς χορήγησης, δοσολογίες, τροπο-
ποίηση δόσεων, δίδονται οδηγίες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας (δηλητηρίαση), καθώς και συμβουλές 
για τη φύλαξη των φαρμάκων. δίνεται έμφαση στους 
τρόπους προφύλαξης των ιατρών, φαρμακοποιών 
και νοσηλευτών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και 
κατά την χορήγηση των κυτταροστατικών.

τα μεγάλα πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι η ευχρη-
στία του, ο συγκερασμός σύγχρονων και κλασσικών 
πληροφοριών, και, τέλος, το γεγονός ότι υπάρχουν 
συγκεντρωμένες όλες οι απαντήσεις σε επείγοντα 
ερωτήματα τα οποία αναφύονται κατά τη καθημερινή 
κλινική πράξη και που έχουν σχέση με τα αντινεοπλα-
σματικά φάρμακα. οι πληροφορίες είναι πολλές, αλλά 
όχι κουραστικές, συνοπτικές, αλλά όχι φτωχές και ο 

τρόπος καταχώρησής τους εύληπτος. στο τέλος του 
βιβλίου υπάρχει συμπλήρωμα με επεξήγηση ειδικών 
ογκολογικών όρων και πίνακες με τη κατά WHO δια-
βάθμιση της τοξικότητας της θεραπείας

το βιβλίο είναι χρήσιμο στα χέρια του καθενός επι-
στήμονα που εμπλέκεται στην ογκολογική Θεραπευ-
τική. οι πρακτικές και σαφείς οδηγίες και συμβουλές 
το κάνουν να είναι απαραίτητο στα χέρια φοιτητών, 
ιατρών, φαρμακοποιών και νοσηλευτών ειδικά σε 
ογκολογικά κέντρα.

πληροφορίες μπορεί να πάρει κανείς από τον συγγρα-
φέα στο τηλέφωνο: 2107468800 και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: gmanolas@otenet.gr

Χαράλαμπος	Ανδρεάδης



ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

Στις οδηγίες που ακολουθούν ελήφθησαν υπόψη οι υποδείξεις (1997) της Διεθνούς Επιτροπής των Εκ-
δοτών 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, στρογ-
γυλών τραπεζιών και κλινικοπαθολογο-ανατομικών 
συζητήσεων, κατά την κρίση της Σύνταξης.

Ειδικά θέματα: γενικού ογκολογικού ενδιαφέροντος, 
εργασίες που δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασι-
ών, 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 δη-
μοσιευμένης 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-δημοσι-
εύσεις κλινικών ή εργαστηριακών εργασιών υπό τη μορ-
φή 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 δημο-
σιευτεί 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 συγγρα-
φέων 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 δι-
εύθυνσή 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 διά-
φορα κεφάλαια.

5. Βιβλιογραφία με το σύστημα Vancouver: Ο κατάλογος 
δεν είναι αλφαβητικός αλλά με τη σειρά που οι παραπο-
μπές 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 χρονολο-
γία, 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 πί-
νακα, 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 συμβουλεύ-
τηκε 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 διά-
στημα 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 φωτο-
γραφιών, 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 ακτινο-
γραφίες, κ.λ.π.), ενώ στις δημοσιευόμενες φωτογραφίες 
η απλή επικάλυψη των οφθαλμών δεν αποτελεί επαρκή 
διαφύλαξη της ανωνυμίας του εικονιζόμενου προσώπου.




