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1.1 Ανατομία του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 
 

Στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνονται το 

τραχειοβρογχικό δένδρο και οι πνεύμονες. 

 

Τραχεία 

Η τραχεία είναι σωλήνας μήκους περίπου 13 εκ. και διαμέτρου 2,5 εκ. 

Έχει ινοελαστικό τοίχωμα μέσα στο οποίο βρίσκονται χόνδρινα ημικρίκια, 

που αποτελούνται από υαλοειδή χόνδρο και χρησιμεύουν στη διατήρηση του 

αυλού της ανοιχτού. Η τραχεία αρχίζει στον τράχηλο κάτω από τον 

κρικοειδή χόνδρο, στο ύψος του σώματος του 6ου αυχενικού σπονδύλου. 

Τελειώνει μέσα στη θωρακική κοιλότητα στο ύψος της στερνικής γωνίας, 

όπου αποσχίζεται σε δεξιό και αριστερό κύριο βρόγχο [1] (Εικόνα 1). 

 

 

 
 

 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των ανατομικών σχέσεων του 

τραχειοβρογχικού δένδρου και των πνευμόνων [1]. 
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Βρόγχοι 

Ο δεξιός κύριος βρόγχος είναι ευρύτερος, βραχύτερος και πιο κάθετος 

από τον αριστερό. Έχει μήκος 2,5 εκ. περίπου. Πριν εισέλθει από την πύλη 

χορηγεί τον άνω λοβαίο (δευτερογενή) βρόγχο. Μετά την είσοδό του από την 

πύλη χορηγεί το βρόγχο του μέσου και του κάτω λοβού (δευτερογενείς 

βρόγχοι). Ο αριστερός κύριος βρόγχος είναι πιο στενός, μακρύτερος και πιο 

οριζόντιος από το δεξιό και έχει μήκος 5 εκ. περίπου. Φέρεται προς τα 

αριστερά, υπό το αορτικό τόξο και μπροστά από τον οισοφάγο. Με την 

είσοδό του στην πύλη του αριστερού πνεύμονα, υποδιαιρείται στον άνω και 

τον κάτω λοβαίο βρόγχο (δευτερογενείς βρόγχοι). Κάθε λοβαίος βρόγχος, ο 

οποίος φέρεται σε ένα λοβό του πνεύμονα, χορηγεί κλάδους που 

ονομάζονται τμηματικοί βρόγχοι. Οι βρόγχοι υφίστανται περίπου 23 

διαιρέσεις κάτωθεν της τρόπιδας, οι 20 από τις οποίες αφορούν διαιρέσεις 

εγγύτερα του αναπνευστικού βρογχιολίου. Οι μικροί βρόγχοι (χόνδρινοι 

αεραγωγοί) έχουν διάμετρο περίπου 1 χιλιοστό και διακλαδίζονται σε 

βρογχιόλια (μεμβρανώδεις αεραγωγοί) που έχουν διάμετρο κάτω από ένα 

χιλιοστό. Κάθε ένα βρογχιόλιο εισέρχεται σε ένα λοβίδιο και καταλήγει 

διακλαδιζόμενο σε 5-7 τελικά βρογχιόλια, που έχουν διάμετρο κάτω από μισό 

χιλιοστό. Κάθε τελικό βρογχιόλιο διαιρείται σε 1-3 αναπνευστικά βρογχιόλια. 

Το αναπνευστικό βρογχιόλιο είναι η αρχή της αναπνευστικής μοίρας και 

διακλαδίζεται δίνοντας μέχρι 11 κυψελωτούς πόρους. Από αυτούς 

εκπορεύονται οι κυψελωτοί σάκοι. Από το τοίχωμα κάθε κυψελωτού σάκου 

ανοίγουν 2-4 κυψελίδες [1,2] (Εικόνα 2). 

 

Πνεύμονες 

Οι πνεύμονες βρίσκονται μέσα στην θωρακική κοιλότητα, δεξιά και 

αριστερά από το μεσοθωράκιο. Το μέσο βάρος των πνευμόνων στους άνδρες 

είναι περίπου 850 γρ. και στις γυναίκες, 750 γρ. Χωρίζονται ο ένας από τον 

άλλο με την καρδιά, τα μεγάλα αγγεία και άλλα όργανα του μεσοθωρακίου. 

Καθένας από τους πνεύμονες έχει σχήμα κωνικό και καλύπτεται από τον 

περισπλάχνιο υπεζωκότα. Προσφύεται στο μεσοθωράκιο με τη ρίζα του και 
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έτσι κρέμεται μέσα στη σύστοιχη κοιλότητα του υπεζωκότα. Κάθε πνεύμονας 

εμφανίζει μία αμβλεία κορυφή, η οποία προέχει προς τα άνω στον τράχηλο 

περί τα 2,5 εκ. ύπερθεν της κλείδας, μία κυρτή πλευρική επιφάνεια, η οποία 

αντιστοιχεί στο θωρακικό τοίχωμα και μία υπόκοιλη μεσοπνευμόνια 

επιφάνεια, η οποία προσαρμόζεται στο περικάρδιο και τα άλλα όργανα του 

μεσοθωρακίου. Περίπου στη μεσότητα αυτής της επιφάνειας υπάρχει η πύλη 

του πνεύμονα, δηλαδή η θέση εισόδου στον πνεύμονα των βρόγχων, αγγείων 

και νεύρων, τα οποία αποτελούν τη ρίζα του πνεύμονα. Το πρόσθιο χείλος 

είναι λεπτό και υπερκαλύπτει από μπροστά την καρδιά, όπου στον αριστερό 

πνεύμονα δημιουργείται η καρδιακή εντομή (Εικόνα 1). Το οπίσθιο χείλος 

είναι αμβλύ και φέρεται δίπλα στη σπονδυλική στήλη. Στον ζώντα οι 

πνεύμονες είναι μαλακοί και σπογγώδους σύστασης. Στην παιδική ηλικία 

είναι ροδόχροοι, αλλά με την πάροδο της ηλικίας αποκτούν σκοτεινότερη 

χροιά και είναι στικτοί λόγω της εισπνοής μορίων σκόνης, τα οποία 

παγιδεύονται από τα φαγοκύτταρα του πνεύμονα. 

Ο δεξιός πνεύμονας με τη λοξή και την οριζόντια μεσολόβια σχισμή 

υποδιαιρείται σε τρεις λοβούς, τον άνω το μέσο και τον κάτω. Ο αριστερός, με 

παρόμοια λοξή (μεσολόβια) σχισμή υποδιαιρείται σε δύο λοβούς, τον άνω και 

τον κάτω λοβό. Καθένας από τους πέντε λοβούς του πνεύμονα διαιρείται με 

λεπτά διαφράγματα από συνδετικό ιστό σε πολλά βρογχοπνευμονικά 

τμήματα, δέκα δεξιά και οκτώ ή εννέα αριστερά, τα οποία είναι ανατομικά 

και λειτουργικά ανεξάρτητα. Κάθε βρογχοπνευμονικό τμήμα περιβάλλεται 

από στρώμα συνδετικού ιστού και εκτός από τον τμηματικό βρόγχο του 

δέχεται κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας και φλέβας, βρογχικά αγγεία, 

λεμφαγγεία και νεύρα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Μικρότερη 

ακόμα υποδιαίρεση είναι το λοβίδιο (Lobule), δηλαδή μία πυραμοειδής 

περιοχή στην οποία εισέρχεται ένα βρογχιόλιο. Τα λοβίδια έχουν διάμετρο 1 

έως 2 εκατοστά, η βάση τους στρέφεται προς την εξωτερική επιφάνεια του 

πνεύμονα, ενώ η κορυφή τους (απ’ όπου εισέρχεται το βρογχιόλιο) προς τις 

πύλες. Το λοβίδιο αφορίζεται από λεπτό συνδετικό ιστό.  
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Εικόνα 2. To τραχειοβρογχικό δένδρο, οι υποδιαιρέσεις του και η λειτουργική 

μονάδα του πνεύμονα (αναπνευστικό βρογχιόλιο, κυψελωτός πόρος, κυψελωτός σάκος 

και κυψελίδα) [1]. 
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Ο διαχωρισμός αυτός σε λοβίδια, από διαφράγματα συνδετικού ιστού, 

διακρίνεται καλά μόνο στον εμβρυϊκό πνεύμονα.  

Στον ενήλικα είναι συχνά ορατά με γυμνό οφθαλμό στην υπεζωκοτική 

και στην επιφάνεια διατομής του πνεύμονα, καθώς επίσης και με την 

υπολογιστική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (HRCT – high resolution 

computerized tomography) του πνεύμονα. 

Η λειτουργική μονάδα των πνευμόνων είναι η πνευμονική κυψέλη 

(Pulmonary acinus), όπου λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή των αερίων. Ένα 

λοβίδιο μπορεί να περιέχει από 3 έως 30 πνευμονικές κυψέλες. Ως 

πνευμονική κυψέλη ορίζεται ‘‘ το σύνολο των αεραγωγών οι οποίοι είναι 

περιφερικά των τελικών βρογχιολίων ’’. Έτσι, η πνευμονική κυψέλη 

περιλαμβάνει πολλαπλά αναπνευστικά βρογχιόλια, τους αρδευόμενους 

κυψελωτούς πόρους και κυψελίδες. Υπάρχουν περίπου 25.000 κυψέλες στους 

φυσιολογικούς πνεύμονες ενήλικου ανδρός και με έναν μέσο όγκο 187 τετρ. 

χιλ. η κάθε μία, ο λειτουργικός όγκος των πνευμόνων φθάνει τα 5,25 λίτρα 

[1,2] (Εικόνα 2). 

 

 

1.2 Εμβρυολογία του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 
 

Ο πνεύμονας προέρχεται από το έσω βλαστικό δέρμα και ειδικά από 

ένα εκκόλπωμα του ανώτερου μέρους του αρχέγονου εντέρου. Το πρόσθιο 

μέρος του εντέρου χωρίζεται κατά μήκος από ένα διάφραγμα. Η πρόσθια 

μοίρα ονομάζεται αναπνευστική μοίρα και η οπίσθια οισοφαγική μοίρα. Το 

παραπάνω εκκόλπωμα εκπορεύεται από την αναπνευστική μοίρα. Στην αρχή 

σχηματίζονται η τραχεία και οι δύο κύριοι βρόγχοι (εμβρυϊκή φάση, 26 μέρες 

– 6 εβδομάδες). Αυτοί στη συνέχεια διακλαδίζονται (ψευδοαδενική φάση, 6 – 

16 εβδομάδες) και με ανεπάλληλες διαιρέσεις φτιάχνουν πολλούς σωλήνες 

που επενδύονται από κυλινδρικό επιθήλιο. Οι σωλήνες αυτοί θα γίνουν οι 

βρόγχοι και τα βρογχιόλια. Το βρογχικό δένδρο διαπλάσσεται κυρίως κατά 

τον πρώτο ενάμιση μήνα της εμβρυϊκής ζωής. Στην ίδια περίοδο γίνεται και 
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μία παράλληλη διάπλαση των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας. Μετά 

(σωληνοειδής φάση, 16 – 28 εβδομάδες) στο μεσέγχυμα που περιβάλλει τους 

βρόγχους αναπτύσσονται άφθονα τριχοειδή. Τελικά (σακκοειδής φάση, 28 – 

36 εβδομάδες) δημιουργούνται από τα άκρα των βρογχιολίων οι κυψελωτοί 

πόροι. Τότε τα τριχοειδή έρχονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Στους 

κυψελωτούς πόρους εμφανίζονται αβαθείς κοιλάνσεις που είναι οι καταβολές 

των κυψελίδων (κυψελιδική φάση, 36 εβδομάδες έως την γέννηση). Μετά την 

γέννηση και για λίγα ακόμα χρόνια (έως τα 4 χρόνια) αυξάνει ο όγκος των 

κυψελιδικών πόρων και κυψελίδων [2,3]. 

 

 

1.3 Ιστολογία του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 
 

Αεραγωγοί 

 

Οι αεραγωγοί χρησιμεύουν σαν κανάλι μεταφοράς του αέρα από και 

προς τις κυψελίδες, στην αποβολή υλικού μέσω του μηχανισμού κροσσών-

βλέννης, καθώς επίσης στην εξυπηρέτηση ανοσολογικών, προστατευτικών, 

εφυγραντικών και θερμαντικών λειτουργιών. 

Οι βρόγχοι, πριν εισέλθουν στον πνεύμονα, έχουν δομή όπως η τραχεία. 

Αλλά μόλις εισέλθουν στον πνεύμονα χάνουν τα χόνδρινα ημικρίκια και 

διατηρούν μόνο μικρά χόνδρινα πετάλια που διατάσσονται ασυνεχώς στην 

περιφέρεια του βρόγχου. Ο βρόγχος στον πνεύμονα εμφανίζει βλεννογόνο με 

επιθήλιο ψευδοπολύστοιβο κυλινδρικό κροσσωτό, το οποίο επικάθεται σε μία 

σχετικά παχιά βασική μεμβράνη. Στο χόριο υπάρχουν ορώδη και βλεννώδη 

αδένια, καθώς και λεμφοζίδια. Υπό τον βλεννογόνο αναγνωρίζεται μία 

ασυνεχής μυϊκή στοιβάδα από λείες μυϊκές και λιγότερο από ελαστικές ίνες 

(Εικόνα 3). Με την σύσπασή της εξασφαλίζεται η μεταβολή του αυλού του 

βρόγχου. Αυτή η μυϊκή στοιβάδα συνεχίζει να εμφανίζεται μέχρι και τα 

αναπνευστικά βρογχιόλια, τα οποία όμως δεν έχουν χόνδρινα πετάλια, 

αδένες και λεμφοζίδια. Το αναπνευστικό βρογχιόλιο έχει βλεννογόνο με 
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επιθήλιο μονόστοιβο κυλινδρικό κροσσωτό και χόριο. Το τελικό βρογχιόλιο 

έχει επιθήλιο στην αρχή μονόστοιβο κυλινδρικό κροσσωτό και στο τέλος 

κυβικό κροσσωτό ή ελάχιστα κροσσωτό. Το αναπνευστικό βρογχιόλιο 

παριστά μεταβατικό τμήμα από τη μεταφορική μοίρα προς την 

αναπνευστική μοίρα. Έχει στην αρχή συνεχές μονόστοιβο κυβικό επιθήλιο, 

μετά όμως το τοίχωμά του γίνεται ασυνεχές, γιατί από αυτό ανοίγουν οι 

κυψελίδες. Οι κυψελωτοί πόροι έχουν επιθήλιο μονόστοιβο πλακώδες. Από 

το τοίχωμά τους ανοίγουν πολλαπλοί κυψελωτοί σάκοι που επενδύονται από 

πλακώδες επιθήλιο, όπως οι κυψελίδες. Το τοίχωμα των κυψελίδων έχει οπές 

με τις οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους (Εικόνα 3). 

Στην επιθηλιακή επικάλυψη των ενδοπνευμονικών βρόγχων 

συμμετέχουν διάφοροι τύποι κυττάρων όπως τα βασικά, τα Kulchitsky, τα 

κροσσωτά, τα ορώδη, τα Clara, τα καλυκοειδή, τα ενδιάμεσα και τα 

ψηκτροειδή. Τα βασικά κύτταρα του αναπνευστικού επιθηλίου είναι 

πρόδρομα των καλυκοειδών και των κροσσωτών. Τα καλυκοειδή και τα 

κροσσωτά κύτταρα μειώνονται σε αριθμό καθώς προσεγγίζουμε τα τελικά 

βρογχιόλια, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται συνακόλουθη αύξηση των 

κυττάρων Clara, με αποτέλεσμα το επιθήλιο να εμφανίζεται πιο κυβοειδές και 

λιγότερο κυλινδρικό. Τα κύτταρα Clara έχουν εκκριτική λειτουργία, όμως 

λειτουργούν και ως προγονικά κύτταρα μετά την καταστροφή του βρογχικού 

επιθηλίου (Εικόνα 3). Η διαφοροποίηση προς τα κύτταρα Clara σε 

νεοπλάσματα του πνεύμονα μπορεί να εκτιμηθεί ιστοχημικά από την 

παρουσία PAS-θετικών, διαστάση-ανθεκτικών κοκκίων στην κορυφή του 

κυττάρου, καθώς επίσης και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο από την 

παρουσία πυκνών κοκκίων στην κορυφή του κυττάρου. Τα κύτταρα 

Kulchitsky περιέχουν πυκνοπυρηνικά (dense core) κοκκία και αποτελούν 

τμήμα του διάχυτου νευροενδοκρινικού συστήματος. Διάσπαρτα 

νευροενδοκρινικά κύτταρα αναγνωρίζονται στη βασική στοιβάδα του 

αναπνευστικού επιθηλίου, αλλά όχι στις κυψελίδες. 

Οι υποβλεννογόνιοι αδένες οι οποίοι περιέχουν ορώδη και βλεννώδη 

κύτταρα και ανευρίσκονται σε μεγαλύτερους βρόγχους, αλλά όχι στα 
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βρογχιόλια. Σε ηλικιωμένα άτομα είναι συχνή η ογκοκυτταρική (οξύφιλη) 

μετάπλαση σ’ αυτούς τους αδένες. Στο τοίχωμα των μεγάλων αεραγωγών 

παρατηρούνται επίσης συμπαθητικά γάγγλια, νεύρα και οι βρογχικές 

αρτηρίες [2-4]. 

 

 

Κυψελίδες 

 

Οι κυψελίδες με τον μεγάλο αριθμό τους που κυμαίνεται από 200 ως 600 

εκατομμύρια, παρέχουν μία τεράστια επιφάνεια (70-80 μ2). Οι περισσότερες 

κυψελίδες εκβάλλουν στους κυψελωτούς σάκους ή τους πόρους, λίγες όμως 

μπορεί να εκβάλλουν απευθείας σε αναπνευστικά βρογχιόλια (κανάλια του 

Lambert). Δύο γειτονικές κυψελίδες είναι δυνατό να επικοινωνούν μέσω των 

πόρων του Kohn. Πλακώδη (τύπου Ι πνευμονοκύτταρα) και κυβοειδή (τύπου 

ΙΙ πνευμονοκύτταρα) επιθηλιακά κύτταρα επενδύουν τις κυψελίδες. Τα 

κύτταρα τύπου Ι ή πλακώδη κύτταρα αντιπροσωπεύουν το 40% περίπου του 

αριθμού των κυττάρων των κυψελίδων και των κυψελιδικών σάκων, αλλά 

επενδύουν το 90% της επιφάνειάς των, έχουν αποπλατυσμένο πυρήνα, λεπτό 

κυτταρόπλασμα, λίγο κοκκιώδες ενδοπλασματικό δίκτυο και μερικές 

μικρολάχνες. Ενώνονται μεταξύ τους, καθώς και με τα κύτταρα τύπου ΙΙ, με 

δεσμοσώματα και αποφρακτικές συνάψεις (occluding junctions). Τα κύτταρα 

τύπου ΙΙ είναι διάσπαρτα και προβάλλουν ανάμεσα στα τύπου Ι, 

αντιπροσωπεύουν αριθμητικά το 60% του κυτταρικού πληθυσμού των 

κυψελίδων, αλλά επενδύουν πολύ μικρό μέρος (5-10%) της κυψελιδικής 

επιφάνειας. Είναι στρογγυλά ή κυβικά με μεγάλο φυσαλιδώδη πυρήνα, 

εμφανίζουν άφθονο κοκκιώδες ενδοπλασματικό δίκτυο και ανεπτυγμένη 

συσκευή Golgi, δηλαδή χαρακτήρες εκκριτικών κυττάρων. Είναι οι πρόγονοι 

των τύπου Ι κυττάρων, παράγουν τον επιφανειοδραστικό παράγοντα 

(Surfactant) και πολλαπλασιάζονται έπειτα από βλάβη για την ανάκτηση του 

κυψελιδικού επιθηλίου. Η υπερπλασία των τύπου ΙΙ κυττάρων 
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αντιπροσωπεύει ένα μη ειδικό δείκτη κυψελιδικής βλάβης και επανόρθωσης 

(Εικόνα 3). 

Η ανταλλαγή των αερίων λαμβάνει χώρα κατά μήκος της κυψελιδο-

τριχοειδικής μεμβράνης, η οποία περιλαμβάνει το λεπτυσμένο 

κυτταρόπλασμα των τύπου Ι κυττάρων, τις συγχωνευμένες –επιθηλιακή και 

τριχοειδική- βασικές μεμβράνες και το κυτταρόπλασμα του ενδοθηλίου. Ο 

διάμεσος χώρος που παρουσιάζεται σε κάποιες περιοχές του κυψελιδικού 

τοιχώματος περιέχει κολλαγόνο, ελαστικές ίνες, μεσεγχυματικά κύτταρα και 

ελάχιστα φλεγμονώδη κύτταρα. Αυτός ο χώρος είναι φυσιολογικά 

δυσδιάκριτος στους ενήλικες. Στα παιδιά (μέχρι περίπου την ηλικία των 4 

ετών) εμφανής διεύρυνση του διάμεσου χώρου και αυξημένη κυτταροβρίθεια 

είναι φυσιολογικό ιστολογικό εύρημα [2-4]. 

 

 

 
 

 

Εικόνα 3. Συγκριτική παράθεση των στοιχείων του βρογχικού, βρογχιολικού και 

κυψελιδικού επιθηλίου / τοιχώματος [2]. 
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Αγγείωση 

Ο πνεύμονας έχει διπλή αγγειακή παροχή, η οποία περιλαμβάνει τις 

βρογχικές αρτηρίες που είναι κλάδοι της θωρακικής αορτής (συστηματική 

κυκλοφορία), τις πνευμονικές αρτηρίες (μικρή κυκλοφορία), τις βρογχικές 

και τις πνευμονικές φλέβες και την κυψελιδική μικροαγγείωση [4]. 

 

Λεμφαγγεία 

Ο πνεύμονας παρουσιάζει πλούσια παροχή από λεμφαγγεία και 

λεμφοειδή ιστό. Τα λεμφαγγεία σχηματίζουν ένα επιπολής πλέγμα που 

βρίσκεται υπό τον περισπλάγχνιο υπεζωκότα και ένα εν τω βάθει πλέγμα, το 

οποίο πορεύεται κατά μήκος των βρογχοαγγειακών δομών και πνευμονικών 

φλεβών από την περιφέρεια προς την πύλη του πνεύμονα [2,3] (Εικόνα 4). 

 

 
 

 

Εικόνα 4. Λεμφαγγειακή παροχή και λεμφαδένες των πνευμόνων 

(Τροποποιημένο από: American Joint Committee on Cancer, Cancer Staging Manual, 

2002; Houlihan, Lung Cancer, 2004). 
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Λεμφικός ιστός 

 

Ο λεμφικός ιστός είναι οργανωμένος σε μικρές αθροίσεις 

λεμφοκυττάρων κατά μήκος των λεμφικών οδών, ειδικότερα των 

βρογχοαγγειακών δεσμίδων και γενικά δεν είναι τόσο εμφανής στους 

ενήλικες. Είναι μέρος του λεμφικού ιστού των βλεννογόνων (mucosa-

associated lymphoid tissue – MALT), που στον πνεύμονα ονομάζεται 

λεμφικός ιστός των βρόγχων (bronchus-associated lymphoid tissue - BALT) 

[2,3] (Εικόνα 4). 

 

Νεύρωση 

 

Στη ρίζα κάθε πνεύμονα βρίσκεται το πνευμονικό πλέγμα που 

αποτελείται από φυγόκεντρες και κεντρομόλες αυτόνομες νευρικές ίνες. Το 

πλέγμα σχηματίζεται από κλάδους του συμπαθητικού στελέχους και δέχεται 

επίσης παρασυμπαθητικές ίνες από το πνευμονογαστρικό νεύρο [2,3]. 

  

Υπεζωκότας 

 

Ο σπλαγχνικός υπεζωκότας αποτελείται από συνδετικό ιστό, ένα 

ελαστικό πέταλο και έναν εξωτερικό στοίχο μεσοθηλιακών κυττάρων [3]. 
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Κεφάλαιο 2ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το καρκίνωμα του πνεύμονα 
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2.1 Επιδημιολογία 
 

Το καρκίνωμα του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από 

καρκίνωμα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες [5]. Υπολογίζεται ότι η επίπτωση 

του καρκινώματος είναι 1,2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις το χρόνο 

παγκοσμίως [6]. Το μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) 

αποτελεί το 80% όλων των πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του πνεύμονα. 

Λιγότερο από το 1/3 των ασθενών (εντοπισμένη νόσος) μπορεί να 

αντιμετωπισθεί χειρουργικά, με σκοπό την ίαση. Η συνολική 5-ετής επιβίωση 

των ασθενών είναι μικρότερη του 15% [7]. Αν και η πρόγνωση είναι καλύτερη 

για τους χειρουργημένους ασθενείς με στάδιο Ι της νόσου, η 5-ετής επιβίωση 

αυτών των ασθενών είναι μόνο 57-67% [8]. Το καρκίνωμα του πνεύμονα 

σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους το καρκίνωμα του μαστού, του 

προστάτη και του παχέος εντέρου μαζί. Αν και το καρκίνωμα του πνεύμονα 

ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους, είναι το δεύτερο συχνότερο σε 

επίπτωση, μετά το καρκίνωμα του προστάτη για τους άνδρες και του μαστού 

για τις γυναίκες. Το 32% των θανάτων από καρκίνωμα στους άνδρες και το 

25% στις γυναίκες οφείλονται στο καρκίνωμα του πνεύμονα [9,10]. 

Η επίπτωση του καρκινώματος του πνεύμονα αυξήθηκε δραματικά στο 

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Όλες οι υπάρχουσες επιδημιολογικές μελέτες 

έχουν αναγνωρίσει ότι το κάπνισμα αποτελεί το βασικότερο εξωγενή 

παράγοντα πρόκλησης (90% των καρκινωμάτων του πνεύμονα απαντώνται 

σε καπνιστές). Ο κίνδυνος για εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα αυξάνει 

με τον αριθμό των τσιγάρων και την περιεκτικότητα τους σε νικοτίνη, τη 

χρονική διάρκεια και τον χρόνο έναρξης του καπνίσματος, ενώ μειώνεται με 

την χρονική διάρκεια διακοπής [11]. Άλλοι εξωγενείς παράγοντες που έχουν 

ενοχοποιηθεί είναι ο αμίαντος, μέταλλα (χρώμιο, νικέλιο, βηρύλλιο, κάδμιο, 

αρσενικό), αρωματικοί υδρογονάνθρακες, χλωραιθυλαιθέρες, ιονίζουσα 

ακτινοβολία (ραδόνιο) και η ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά η συμμετοχή των 

παραγόντων αυτών είναι μικρή και συνήθως επιδρούν συνεργικά με το 

κάπνισμα [12]. Είναι προφανές ότι η ακόμη και σήμερα παρατηρούμενη 
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αύξηση της επίπτωσης του καρκινώματος του πνεύμονα σημαίνει ότι το 

καρκίνωμα του πνεύμονα θα αποτελεί ίσως την συχνότερη αιτία θανάτου για 

δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Το ποσοστό της πενταετούς επιβίωσης είναι 

χαμηλό (15%) και δεν έχει ουσιαστικά μεταβληθεί στις τελευταίες δεκαετίες, 

παρά την βελτίωση των διαγνωστικών μέσων και την εφαρμογή νέων 

θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η εξάλειψη της καπνιστικής συνήθειας με την 

επιβολή κατάλληλων μέτρων αποτελεί την καλύτερη μέθοδο πρόληψης και 

μείωσης της επίπτωσης της νόσου [13]. 

 

 

2.2 Παθογένεση 
 

Η σημαντική πρόοδος των τελευταίων ετών στους τομείς της βιολογίας 

και της γενετικής έχει συμβάλει ώστε να είναι γενικά παραδεκτή η άποψη ότι 

το καρκίνωμα του πνεύμονα αποτελεί την τελική έκφραση μιας 

πολυσταδιακής εξελικτικής διαδικασίας, η οποία οφείλεται σε γενετικές και 

επιγενετικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από την χρόνια έκθεση στα 

διάφορα καρκινογόνα, με συνέπεια την προοδευτική εξαλλαγή του 

φυσιολογικού κυττάρου σε νεοπλασματικό. Οι τεχνικές της μοριακής 

βιολογίας έχουν κάνει γνωστή πλέον τη μεγάλη σημασία των ογκογονιδίων, 

των μεταλλάξεων και της κληρονομικής προδιάθεσης στη διαδικασία του 

νεοπλασματικού μετασχηματισμού του κυττάρου. 

Η καρκινογένεση στον πνεύμονα αποτελεί συνέπεια πολλών 

αλληλοδιάδοχων, επιπροστιθέμενης δράσης, μεταλλάξεων, και όχι μόνο μίας 

μετάλλαξης. Δηλαδή, μία μόνο γενετική μετάλλαξη δεν είναι αρκετή να 

προκαλέσει καρκίνωμα, αλλά είναι αναγκαία για την έναρξη της 

διαδικασίας. Η αρχική μετάλλαξη κάνει το κύτταρο πιο ευαίσθητο σε 

επιπρόσθετες μεταλλάξεις, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρκινώματος. 

Οι μεταλλάξεις εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: τις μεταλλάξεις των γενετικών 

κυττάρων και τις σποραδικές μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις γενετικών 

κυττάρων είναι εκείνες οι οποίες κληρονομούνται από τους γονείς, ενώ οι 
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σποραδικές μεταλλάξεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής. Για την 

εξασφάλιση της προστασίας από πιθανές βλαβερές σποραδικές μεταλλάξεις, 

τα κύτταρα παράγουν ένα αριθμό μορίων, τα οποία διορθώνουν το DNA, 

παρακολουθούν και ελέγχουν το κύτταρο. Όταν εντοπιστεί μία μετάλλαξη 

από αυτά τα μόρια, τότε επάγονται οι μοριακοί διορθωτικοί μηχανισμοί. 

Στο καρκίνωμα μπορεί να απαντηθούν διάφορες γενικές κατηγορίες 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Αυτές περιλαμβάνουν τις σημειακές μεταλλάξεις 

(point mutations), τις μεταθέσεις (translocations) και τη γονιδιακή επέκταση 

(gene amplification). Σημειακή μετάλλαξη σημαίνει ότι ένα νουκλεοτίδιο έχει 

αλλάξει, αφαιρεθεί ή προστεθεί στο γονίδιο. Αυτό συχνά προκαλεί αλλαγή σε 

ένα αμινοξύ της πρωτεΐνης, αν και, μία σημειακή μετάλλαξη μπορεί να 

προκαλέσει πιο δραματικές αλλαγές στη προκύπτουσα πρωτεΐνη. Μετάθεση 

σημαίνει ότι το γονίδιο έχει αλλάξει την θέση του στο γονιδίωμα. Για 

παράδειγμα, ένα γονίδιο το οποίο φυσιολογικά απαντάται στο χρωμόσωμα 

10 αλλάζει εντόπιση και παρουσιάζεται στο χρωμόσωμα 4. Και τέλος, 

γονιδιακή επέκταση σημαίνει ότι ο αριθμός των αντιγράφων ενός γονιδίου 

έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα, ένα γονίδιο το οποίο έχει ένα μόνο αντίγραφο 

στο φυσιολογικό γονιδίωμα επεκτείνεται έτσι ώστε να υπάρχουν πολλά 

αντίγραφα, οδηγώντας έτσι στην υπερέκφραση του γονιδίου. 

Έως σήμερα δεν έχουν καθοριστεί οι κληρονομικοί παράγοντες οι 

οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκινώματος του πνεύμονα, σε 

αντίθεση με το καρκίνωμα του μαστού, του παχέος εντέρου, του νεφρού και 

άλλων, για τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί κληρονομικές μορφές. Ο 

αιτιολογικός ρόλος του καπνίσματος έχει περιπλέξει την έρευνα για 

κληρονομικούς παράγοντες. Οι διάφοροι ιστολογικοί τύποι που παρουσιάζει 

το καρκίνωμα του πνεύμονα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικούς 

γενετικούς παράγοντες, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα 

πράγματα. Παρ΄ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα έρευνας είναι 

έντονα υπαινικτικά ύπαρξης γενετικών παραγόντων που προδιαθέτουν 

κάποια άτομα στην ανάπτυξη καρκινώματος (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Διαδοχικές αλλαγές κατά την παθογένεση του καρκινώματος του 

πνεύμονα [14]. 

 

Ένα άλλο συχνό γενετικό φαινόμενο είναι η απώλεια ετεροζυγωτίας 

(Loss οf Heterozygosity – LOH). Απώλεια ετεροζυγωτίας σημαίνει ότι μία 

σποραδική μετάλλαξη κάνει τα δύο διαφορετικά αντίγραφα ενός γονιδίου να 

είναι ίδια, με αποτέλεσμα να χάνεται η προστασία που υπάρχει όταν έχουμε 

δύο διαφορετικούς τύπους του ίδιου γονιδίου. Για παράδειγμα, η απώλεια 

και των δύο αντιγράφων ενός ογκο-κατασταλτικού γονιδίου ίσως οδηγεί σε 

καρκίνωμα. Η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) αποτελεί σταθερό και 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της αδρανοποίησης των ογκο-κατασταλτικών 

γονιδίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γονίδιο του ρετινοβλαστώματος 

[15]. Σε μελέτες κυττάρων από προκαρκινικές αλλοιώσεις του πνεύμονα και 

παρακείμενο φυσιολογικό επιθήλιο έχουν βρεθεί μοριακές γενετικές 

αλλοιώσεις, οι πρωϊμότερες από τις οποίες είναι η απώλεια της ετεροζυγωτίας 

στον χρωμοσωμικό βραχίονα 3p, και στη συνέχεια στους χρωμοσωμικούς 

βραχίονες 9p, 8p, 17p και 5q, καθώς και μεταλλάξεις των γονιδίων Ras (Εικόνα 

5). Σε πρωτοπαθή ΜΜΚΠ παρατηρείται συχνά έλλειψη ολόκληρων 

χρωμοσωμάτων, με τα χρωμοσώματα 3 και 9 να είναι απόντα στο 65 και 71% 

των όγκων, αντίστοιχα [11,16,17]. Συνεπώς, η μελέτη της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας μπορεί να μας υποδείξει τη θέση νέων πιθανών ογκο-

κατασταλτικών γονιδίων. Επιπλέον, η απώλεια ετεροζυγωτίας στη 



 

 

 

26

χρωμοσωμική θέση γνωστού ογκο-κατασταλτικού γονιδίου σε συγκεκριμένο 

τύπο καρκινώματος ενοχοποιεί το γονίδιο αυτό στην παθογένεση της νόσου. 

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται γενετικές μεταλλάξεις οι οποίες έχουν 

αναγνωρισθεί στο ΜΜΚΠ. 

 

Πίνακας 1. 

Γενετικές μεταλλάξεις στο μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα 

Γονίδιο Τύπος 
Μετάλλαξη 

όγκου/κυτταρικής 
σειράς 

Λειτουργία 

Βραχύ 
σκέλος 

χρωμοσώμα
τος 3 

Πιθανά ογκο-
κατασταλτικό 50% 

Καταστέλλει την 
ανάπτυξη, εμποδίζει 
τον σχηματισμό 

όγκου 

p53 Ογκο-
κατασταλτικό 50% 

Καταστέλλει την 
ανάπτυξη, εμποδίζει 
τον σχηματισμό 

όγκου 

EGFR Ογκογονίδιο 40-80% Πολλαπλασιασμός, 
επιβίωση 

c-erbB-2 Ογκογονίδιο 25-60% 
Πολλαπλασιασμός, 
μετανάστευση, 

επιβίωση 
K-ras Ογκογονίδιο 20% Πολλαπλασιασμός 

CCND1 Ογκογονίδιο 
24% (γονιδιακή 

επέκταση) 
47% (υπερέκφραση) 

Κυκλίνη που 
εμπλέκεται στην 
ρύθμιση του 

κυτταρικού κύκλου 

CDKN2A 
(p16) 

Ογκο-
κατασταλτικό 

20% (ομόζυγη 
διαγραφή) 

28% (χωρίς mRNA) 
51% (χωρίς p16 
πρωτεΐνη) 

Αναστολέας της 
κυκλινο-

εξαρτώμενης 
κινάσης (CDK), 
εμποδίζει τον 

σχηματισμό όγκου 

PTEN Ογκο-
κατασταλτικό 8% 

Καταστέλλει την 
ανάπτυξη, εμποδίζει 
τον σχηματισμό 

όγκου 
Myc Ογκογονίδιο 8-31% Πολλαπλασιασμός 

Rb Ογκο-
κατασταλτικό 15-30% 

Καταστέλλει την 
ανάπτυξη, εμποδίζει 
τον σχηματισμό 

όγκου 
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Είναι γνωστό ότι διάφοροι τύποι RNA-ιών προκαλούν την ανάπτυξη 

όγκων σε ζώα. Η μελέτη αυτών των ιών οδήγησε στην ανακάλυψη των 

ογκογονιδίων (γονίδια με ογκογόνες ιδιότητες - Oncogenes). Έχει 

διαπιστωθεί επίσης ότι στο γονιδίωμα φυσιολογικών κυττάρων του ανθρώπου 

υπάρχουν γονίδια τα οποία είναι ομόλογα των ογκογονιδίων των RNA-ιών. 

Δηλαδή μία άλυσος DNA του ανθρώπινου κυττάρου περιέχει νουκλεοτιδική 

αλληλουχία συμπληρωματική αυτής του ογκογονιδίου. Αυτά τα γονίδια 

ονομάζονται πρωτο-ογκογονίδια (Proto-oncogenes). Η ενεργοποίηση των 

πρωτο-ογκογονιδίων μπορεί να οδηγήσει σε κακοήθη φαινότυπο. Αυτή 

μπορεί να γίνει με εξαλείψεις (deletions) και αντικαταστάσεις (substitutions) 

βάσεων, χρωμοσωμιακή αναδιάταξη (chromosomal rearrangement), 

σημειακές μεταλλάξεις (point mutations) και γονιδιακή επέκταση (gene 

amplification). Τα πρωτο-ογκογονίδια του ανθρώπου κατατάσσονται στις 

εξής κατηγορίες: 

• Αυξητικοί παράγοντες (π.χ. γονίδιο sis για τον PDGF). 

• Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων και ορμονών (c-erbB-1 για τον 

EGFR) 

• Ενδοκυττάριοι μεταβιβαστές μηνυμάτων (γονίδια για τις πρωτεϊνικές 

κινάσες της τυροσίνης, τις πρωτεϊνικές κινάσες της σερίνης-θρεονίνης, 

τις Ras πρωτεΐνες και τις πρωτεΐνες της ομάδας της φωσφολιπάσης C). 

• Πυρηνικοί μεταγραφικοί παράγοντες (jun, fos και myc). Οι πρωτεΐνες 

των γονιδίων αυτών ρυθμίζουν άλλα γονίδια. 

Στο καρκίνωμα του πνεύμονα έχουν προταθεί ή βρεθεί αυτοκρινείς ή 

και παρακρινείς μηχανισμοί ως συνέπεια της έκφρασης αυξητικών 

παραγόντων (growth factors), ρυθμιστικών πεπτιδίων και των υποδοχέων 

τους από τα καρκινικά αλλά και από τα παρακείμενα φυσιολογικά κύτταρα. 

Πολλοί από τους παράγοντες των μηχανισμών αυτών είναι παράγωγα 

πρωτο-ογκογονιδίων. 

Τέλος, έχουν βρεθεί γονίδια φυσιολογικών κυττάρων, των οποίων η 

απουσία οδηγεί στην ανάπτυξη όγκων. Αυτά ονομάζονται αντι-ογκογονίδια 
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ή ογκο-κατασταλτικά γονίδια (Tumor Suppressor Genes). Παραδείγματα 

τέτοιων γονιδίων αποτελούν το p53 και το γονίδιο Rb (Εικόνα 5). Όπως 

υποδηλώνεται και από το όνομά τους, ο ρόλος ενός ογκο-κατασταλτικού 

γονιδίου είναι να εμποδίζει τη δημιουργία όγκων. Αυτό το κάνει 

σταματώντας την κυτταρική διαίρεση στα κύτταρα με αλλοιωμένο DNA. Με 

άλλα λόγια, όταν ένα κύτταρο έχει αλλοιωμένο DNA, το p53 σταματάει το 

κύτταρο στην G1 φάση του κυτταρικού κύκλου έως ότου αποκατασταθεί η 

βλάβη. Όταν αυτή αποκατασταθεί, το κύτταρο μπορεί να συνεχίσει την 

πορεία του ως φυσιολογικό. Αν για κάποιο λόγο η βλάβη δεν αποκατασταθεί, 

τότε το κύτταρο οδηγείται σε απόπτωση, μια διαδικασία με την οποία το 

κύτταρο θανατώνει τον εαυτό του (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος). 

Για την επίτευξη της αδρανοποίησης του p53 θα πρέπει να έχουν 

εξουδετερωθεί και τα δύο αλλήλια των γονιδίων αυτών [18,19]. Μία από τις 

πιο γνωστές γενετικές αλλοιώσεις που οδηγούν σε καρκινογένεση είναι οι 

μεταλλάξεις του γονιδίου p53. Το φυσιολογικό γονίδιο κωδικοποιεί μια 

πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη μοριακού βάρους 53kd, και εμπλέκεται στη 

ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης και της κακής 

πρόγνωσης των ασθενών με ΜΜΚΠ. Η βλάβη του DNA και η υποξία 

αυξάνουν την έκφραση του p53, το οποίο ενεργεί ως μεταγραφικός 

παράγοντας που αναγνωρίζει συγκεκριμένη αλληλουχία στο γονιδίωμα και 

ρυθμίζει την έκφραση παρακείμενων γονιδίων. Σε αυτή την ομάδα των 

γονιδίων ανήκουν τα p21, MDM2, GADD45 και ΒΑX, τα οποία ρυθμίζουν τη 

μετάβαση από την G1 στην S φάση του κυτταρικό κύκλου, το G2/M σημείο 

ελέγχου βλάβης του DNA, καθώς και τη διαδικασία της απόπτωσης, δηλαδή 

του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Η μετάλλαξη του p53, 

επιτρέπει την απρόσφορη επιβίωση κυττάρων πού φέρουν σοβαρές γενετικές 

αλλοιώσεις, επιτρέποντας την συσσώρευση ακόμα περισσότερων μεταλλάξεων 

και την αναπότρεπτη, τέλος, κακοήθη εξαλλαγή. Το p53 έχει κεντρική θέση 

στην καρκινογένεση στον καρκίνο του πνεύμονα. Το χρωμοσωμικό σκέλος 

17p13 στο οποίο εντοπίζεται το p53, εμφανίζει πολύ συχνά ημίζυγη απώλεια. 
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Η αδρανοποίηση του εναπομείναντος αλληλομόρφου, μέσω μεταλλάξεων, 

λαμβάνει χώρα σε ποσοστό περίπου 50% στο ΜΜΚΠ [20-22]. Οι μεταλλάξεις 

του p53 στον καρκίνο του πνεύμονα σχετίζονται στενά με το κάπνισμα και 

πρόκειται κυρίως για αμφιμετατροπές γουανίνης σε θυμίνη (G-T 

transversions), όπως αναμένει κανείς από τα καρκινογόνα πού περιέχονται 

στο τσιγάρο [22]. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το βενζοπυρένιο 

σχηματίζει, εκλεκτικά, σύμπλοκα με το DNA των βρογχικών επιθηλιακών 

κυττάρων σε εκείνες ακριβώς τις περιοχές του p53 πού μεταλλάσσονται 

συχνότερα [23]. Ανώμαλη έκφραση του p53, ανιχνευόμενη με μεθόδους 

ανοσοϊστοχημείας, έχει διαπιστωθεί στο 40% με 60% των ΜΜΚΠ [24-26]. 

Ένα άλλο ογκο-κατασταλτικό γονίδιο ίσως εντοπίζεται στο βραχύ 

σκέλος του χρωμοσώματος 3, το οποίο παρουσιάζει απώλεια στο 50% των 

ΜΜΚΠ και αντίστοιχων κυτταρικών σειρών, και το οποίο φαίνεται να 

χάνεται πρώιμα κατά την ανάπτυξη του καρκινώματος. Η άποψη ότι στον 

χρωμοσωμικό βραχίονα 3p εδράζονται σημαντικά ογκο-κατασταλτικά 

γονίδια για την ανάπτυξη του καρκινώματος του πνεύμονα ενισχύεται από 

την παρατήρηση ότι σε κυτταρικές σειρές καρκινώματος του πνεύμονα 

παρατηρείται ομόζυγη εξάλειψη στις θέσεις 3p12-13, 3p14.2 και 3p21. 

Περιοχές του χρωμοσώματος 3p υπόκεινται σε απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss 

οf Heterozygosity – LOH) πολύ συχνά στο ΜΜΚΠ (>80%) [27] (Εικόνα 5). 

Ενδεχομένως, άλλο ογκο-κατασταλτικό γονίδιο είναι το γονίδιο PTEN 

που εδράζεται στη χρωμοσωμική θέση 10q23, και το οποίο κωδικοποιεί για 

μια φωσφατάση [28]. Οι φωσφατάσες τυροσίνης, έχουν την ιδιότητα να 

ανταγωνίζονται τις πρωτεϊνικές κινάσες. Το PTEN εμφανίζει μεταλλάξεις σε 

ένα ποσοστό καρκινωμάτων του πνεύμονα, ενώ παρουσιάζει και ομόζυγη 

εξάλειψη σε αρκετές κυτταρικές σειρές καρκινώματος του πνεύμονα [29]. 

Ο υποδοχέας του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ρυθμίζει 

την κυτταρική ανάπτυξη και έχει αναφερθεί υπερέκφραση αυτού στο 13-80% 

των ΜΜΚΠ (24-89% των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων και 23-46% των 

αδενοκαρκινωμάτων). Οι μεταλλάξεις του μπορεί να επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα θεραπειών οι οποίες στοχεύουν το μόριο αυτό. Ο c-erbB-



 

 

 

30

1 επιδρά στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των επιθηλιακών 

κυττάρων και ενεργοποιείται στον καρκίνο του πνεύμονα μέσω 

υπερέκφρασης, η οποία επάγεται με άγνωστο μηχανισμό. Η παραγωγή από 

τα κύτταρα του καρκίνου του πνεύμονα προσδετών για τον c-erbB-1, όπως ο 

EGF και ο TGF-β, με παράλληλη έκφραση και των αντίστοιχων υποδοχέων, 

υποδηλώνει την παρουσία αυτοκρινών αγκυλών [30]. Η ενεργοποίηση του c-

erbB-1 είναι περισσότερο συχνή στο ΜΜΚΠ και σχετίζεται με το στάδιο της 

νόσου, τον τύπο και το βαθμό διαφοροποίησης [31] (Εικόνα 5). 

Το c-erbB-2 ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και υπερεκφράζεται στο 

25-60% των ΜΜΚΠ, περισσότερο συχνά στα αδενοκαρκινώματα [30]. Υψηλά 

επίπεδα c-erbB-2 σχετίζονται με ανθεκτικότητα στη θεραπεία [32] και με 

αυξημένο μεταστατικό δυναμικό [33], τα οποία πιθανόν εξηγούν την κακή 

πρόγνωση με την οποία σχετίζεται, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η 

υπερέκφραση του c-erbB-2 [34] (Εικόνα 5). 

Η οικογένεια των Ras πρωτο-ογκογονιδίων περιλαμβάνει τρία μέλη: το 

K-Ras, το H-Ras και το N-Ras. Τα ογκογονίδια αυτά κωδικοποιούν πρωτεΐνες, 

οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ομολογία, μοριακό βάρος 21kDa και 

ονομάζονται p21ras. Για να είναι βιολογικά ενεργείς, οι πρωτεΐνες RAS πρέπει 

να εντοπίζονται στην εσωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης, από 

όπου μπορούν αποτελεσματικά και να αλληλεπιδρούν με ενεργοποιητές του 

σήματος και να μεταβιβάζουν το σήμα περαιτέρω. Τα ογκογονίδια RAS 

ενεργοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις καρκινώματος του πνεύμονα 

[35,36]. Το K-Ras είναι το συχνότερα ενεργοποιούμενο γονίδιο στο ΜΜΚΠ 

(20% των περιπτώσεων), συνήθως μετά από μεταλλάξεις στο κωδικώνιο 12 

(80% των περιπτώσεων), αλλά λιγότερο συχνά και στα κωδικόνια 13 και 61. Η 

φυσιολογική μορφή του Ras εμπλέκεται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Οι 

μεταλλάξεις του Ras οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου του πολλαπλασιασμού 

στα καρκινικά κύτταρα. Έτσι, το μεταλλαγμένο Ras, αντί να έχει ένα 

ρυθμιστικό ρόλο για τον ακριβή χρόνο της κυτταρικής ανάπτυξης και 

πολλαπλασιασμού, δίνει ένα συνεχές σήμα πολλαπλασιασμού στο κύτταρο. 

Στο καρκίνωμα του πνεύμονα το 90% των μεταλλάξεων εντοπίζονται στο K-
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Ras γονίδιο. Μεταλλάξεις των υπόλοιπων δύο ογκογονιδίων (N-Ras και H-

Ras) έχουν αναφερθεί περιστασιακά. Οι μεταλλάξεις στο K-Ras γίνονται 

πρώιμα και απαντώνται στο 20% με 50% των αδενοκαρκινωμάτων του 

πνεύμονα και στο 15% με 20% του συνόλου των ΜΜΚΠ [37,38]. Οι 

μεταλλάξεις στο K-Ras συσχετίζονται επίσης με το κάπνισμα [39,40]. Μία 

μετα-ανάλυση του 2005 για τον ρόλο του Ras ογκογονιδίου στην επιβίωση 

ασθενών με ΜΜΚΠ καταλήγει στο ότι οι μεταλλάξεις του K-Ras γονιδίου, που 

μελετήθηκαν με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), 

ή η υπερέκφραση της πρωτεΐνης του (p21), είναι παράγοντες κακής 

πρόγνωσης για την επιβίωση των ασθενών [41] (Εικόνα 5). 

Η μεταγωγή του σήματος από το σύστημα των RAS γονιδίων έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση πυρηνικών πρωτο-ογκογονιδίων, όπως 

το MYC το οποίο, μετά από τον ετεροδιμερισμό του, ενεργοποιεί μέσω 

μεταγραφικών μηχανισμών την έκφραση γονιδίων πού διεγείρουν τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Η οικογένεια των myc ογκογονιδίων 

περιλαμβάνει τα MYC, MYCN, και MYCL [42]. Το MYC ενεργοποιείται στο 

ΜΜΚΠ του πνεύμονα. Η ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα μέσω γονιδιακής 

επέκτασης (gene amplification) με την παρουσία περίπου 20 έως 100 

αντιγράφων του γονιδίου ανά κύτταρο, ή εναλλακτικά μέσω μεταγραφικής 

απορρύθμισης, με συνέπεια την πρωτεϊνική υπερέκφραση και των δύο (Εικόνα 

5). 

Δύο άλλα γονίδια τα οποία είναι συχνά μεταλλαγμένα στο ΜΜΚΠ είναι 

το CCND1, το οποίο κωδικοποιεί την κυκλίνη D1, και το CDKN2A, το οποίο 

κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη η οποία αλληλεπιδρά με τις κυκλίνες. Και τα δύο 

αυτά ογκο-γονίδια εμπλέκονται στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Υπό 

την ευρεία έννοια, αυτές οι πρωτεΐνες βοηθούν στη ρύθμιση της κυτταρικής 

ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού. Κεντρική θέση στον έλεγχο της 

μετάβασης από την G1 στην S φάση του κυτταρικού κύκλου έχει το σύστημα 

της p16 πρωτεΐνης – D1 κυκλίνης – της εξαρτώμενης από κυκλίνες κινάσης 4 

(CDK4) – πρωτεΐνης ρετινοβλαστώματος (Rb protein), τα στοιχεία του οποίου 

μεταβάλλονται λειτουργικά ή απαντώνται μεταλλαγμένα σε πολλά 
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καρκινώματα. Η αδρανοποίηση και των δύο αλληλομόρφων του Rb, το οποίο 

αποτελεί ένα ογκο-κατασταλτικό γονίδιο, που εδράζεται στη χρωμοσωμική 

θέση 13q14, είναι συνήθης στο καρκίνωμα του πνεύμονα, με ανωμαλίες της 

αντίστοιχης πρωτεΐνης να παρατηρούνται στο 15% με 30% των ΜΜΚΠ 

[43,44]. Λειτουργική απώλεια του Rb μπορεί να οφείλεται σε εξαλείψεις 

(deletions), μη-νοηματικές μεταλλάξεις (non-sense mutations), ή σε 

διαταραχές του ματίσματος (splicing abnormalities), που συχνά οδηγούν σε 

μια βραχύτερη πρωτεΐνη. Το εάν η απουσία έκφρασης του γονιδίου του 

ρετινοβλαστώματος σχετίζεται με κακή πρόγνωση στο ΜΜΚΠ δεν είναι 

πλήρως ξεκαθαρισμένο, και οι απόψεις διίστανται [26,45] (Εικόνα 5).  

Η D1 κυκλίνη αναστέλλει την δράση του Rb, διεγείροντας τη 

φωσφορυλίωσή του από την CDK4. Η υπερέκφραση, λοιπόν, της D1 κυκλίνης 

αποτελεί έναν εναλλακτικό μηχανισμό διαταραχής του εν λόγω συστήματος 

και παρατηρείται στο 25% με 47% των ΜΜΚΠ, ενίοτε σχετιζόμενη με κακή 

πρόγνωση [46] (Εικόνα 5).  

Το p16 ρυθμίζει τη λειτουργία του Rb, αναστέλλοντας τη δράση των 

CDK4 και CDK6 κινασών. Το p16 (CDKN2) εδράζεται στη χρωμοσωμική θέση 

9p21, η οποία εμφανίζει συχνά απώλεια ετεροζυγωτίας και μεταλλάξεις στο 

καρκίνωμα του πνεύμονα [27]. Ομόζυγη εξάλειψη ή σημειακές μεταλλάξεις 

λαμβάνουν χώρα στο 10% με 40% των ΜΜΚΠ [47]. Εναλλακτικά η ελάττωση 

της έκφρασης του p16 λαμβάνει χώρα μέσω μεθυλίωσης του προαγωγέα του 

γονιδίου, στο 30% με 40% των περιπτώσεων [48]. Τα παραπάνω έχουν ως 

συνέπεια το 30% με 50% των αρχικού σταδίου ΜΜΚΠ να μην εκφράζουν το 

p16. 

Στη διαδικασία της κακοήθους εξαλλαγής, εκτός από τα ογκογονίδια και 

τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια εμπλέκεται και μια τρίτη κατηγορία γονιδίων, 

τα οποία κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ελέγχουν την πιστότητα της 

αντιγραφής του DNA (mismatch repair genes). Τα γονίδια αυτά 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που επιδιορθώνουν τυχόν λάθη κατά την αντιγραφή 

του DNA (γονίδια επιδιόρθωσης της αταίριαστης σύνδεσης βάσεων κατά την 

αντιγραφή), με συνέπεια μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά να προκαλούν 
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αύξηση του ρυθμού μεταλλαξιογένεσης [49]. Τέτοια είδη πρωτεϊνών είναι οι 

hMSH2-hMSH3, hMSH2-hMSH6, hMLH1-hPMS2 και hMLH1-hPMS1. Σε 

ΜΜΚΠ έχουν περιγραφεί τέτοιου είδους μεταλλάξεις [50].  

Το μικροδορυφορικό DNA αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή 

τρινουκλεοτίδια που επαναλαμβάνονται αρκετές φορές στο γονιδίωμα του 

ανθρώπου, και τα οποία δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Ανιχνεύεται σε 

περίπου 100.000 διαφορετικές θέσεις σε όλα τα χρωμοσώματα του ανθρώπου. 

Λόγω της μεγάλης επαναληψιμότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία 

για λάθη της πολυμεράσης κατά την αντιγραφή [51]. Η παρατήρηση ότι 

καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από την παρουσία μεταλλαγμένων 

αλληλομόρφων, που απουσιάζουν από τα παρακείμενα φυσιολογικά 

κύτταρα, αποτέλεσε μια περαιτέρω ένδειξη για την παρουσία του 

υπερμεταλλακτικού φαινοτύπου στον καρκίνο και ονομάστηκε αστάθεια του 

μικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability - MSI) [52]. Η μελέτη της 

αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA μας δίνει μια εικόνα της πιστότητας 

της αντιγραφής του. ΜSI έχει αναφερθεί στο 22-68% των ΜΜΚΠ [27]. Η MSI 

φαίνεται πως σχετίζεται με νεαρότερη ηλικία [53], μικρότερη επιβίωση [54] 

και προχωρημένο στάδιο της νόσου [55] (Εικόνα 5). 

 

 

2.3 Κλινική εικόνα 

 

Το 94% των ασθενών είναι συμπτωματικοί κατά τη στιγμή της 

διάγνωσης. Τα συμπτώματα του καρκινώματος του πνεύμονα μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: τοπικά-περιοχικά, εξωθωρακικά και 

συστηματικά ή παρανεοπλασματικά. 

 

Τα συνήθη συμπτώματα και η συχνότητα εμφάνισής τους είναι: 

• Βήχας 75% 

• Απώλεια βάρους 68% 

• Δύσπνοια 60% 
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• Θωρακικός πόνος 48% 

• Αιμόπτυση 32% 

• Οστικός πόνος 25% 

• Πληκτροδακτυλία 20% 

• Πυρετός 17% 

• Καταβολή 10% 

• Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας 4% 

• Δυσφαγία 2% 

• Συριγμός 2% 

• Βράγχος φωνής 1% 

 

Οι θέσεις δευτεροπαθούς εντόπισης και η συχνότητά τους είναι: 

• Κεντρικό νευρικό σύστημα 20–50% 

• Αυχενικοί λεμφαδένες 15-60% 

• Οστά 37% 

• Περικάρδιο 20% 

• Υπεζωκότας 8-15% 

• Επινεφρίδια 2-22% 

• Ήπαρ 1-35% 

• Δέρμα 1-3% 

 

Οι παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι: 

• Ενδοκρινικές (Σ. Cushing, υπερασβεστιαιμία, σύνδρομο απρόσφορης 

εκκρίσεως ΑDΗ, γυναικομαστία, υπογλυκαιμία, υπερθυρεοειδισμός, 

καρκινοειδές σύνδρομο, αύξηση FSH) 

• Νευρολογικές (νευρίτιδες, εγκεφαλομυελίτιδα) και ψυχικές διαταραχές 

• Μεταβολικές (υπερουριχαιμία, υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια) 

• Οστικές (πληκτροδακτυλία, υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια) 

• Νεφρικές (σπειραματονεφρίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο) 

• Δερματικές (εξάνθημα, κνίδωση) 
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• Αιματολογικές (αναιμία, λευκοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, 

θρομβοκυττάρωση, θρομβοκυτταρική πορφύρα, διάχυτη ενδαγγειακή 

πήξη, μεταναστευτική φλεβοθρόμβωση ή και θρομβοφλεβίτιδα) 

• Συστηματικές εκδηλώσεις (πυρετός, ανορεξία, καχεξία, ορθοστατική 

υπόταση ή υπέρταση) 

• Κολλαγονικές εκδηλώσεις (δερματομυοσίτιδα, πολυμυοσίτιδα, Σ.Ε.Λ., 

αγγειίτιδα) [56]. 

 

 

2.4 Ιστολογικοί τύποι 
 

Κατωτέρω παρατίθεται η Ιστολογική Ταξινόμηση των κακοήθων 

επιθηλιακών όγκων του πνεύμονα, του 1999, κατά τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη μελέτη του 

καρκίνου του πνεύμονα [57], η οποία είναι σε ισχύ έως σήμερα. 

 

1.1. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (Squamous cell carcinoma) 

Ποικιλίες 

1.1.1. Θηλώδες (Papillary) 

1.1.2. Διαυγοκυτταρικό (Clear cell) 

1.1.3. Μικροκυτταρικό (Small cell) 

1.1.4. Βασικοειδές (Basaloid) 

1.2. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα (Small cell carcinoma) 

Ποικιλία 

1.2.1. Συνδυασμένο μικροκυτταρικό καρκίνωμα (Combined 

small cell carcinoma) 

1.3. Αδενοκαρκίνωμα (Adenocarcinoma) 

1.3.1. Κυψελοειδές (Acinar) 

1.3.2. Θηλώδες (Papillary) 

1.3.3. Βρογχιολοκυψελιδικό καρκίνωμα (Bronchioloalveolar 

carcinoma) 
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1.3.3.1. Μη-βλεννώδες (από κύτταρα 

Clara/πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ) [Non-mucinous 

(Clara/pneumocyte type II)} 

1.3.3.2. Βλεννώδες (Mucinous) 

1.3.3.3. Μεικτό βλεννώδες και μη-βλεννώδες ή του τύπου 

από διάμεσα κύτταρα (Mixed mucinous and non-

mucinous or intermediate cell type) 

1.3.4. Συμπαγές αδενοκαρκίνωμα με βλέννη (Solid 

adenocarcinoma with mucin) 

1.3.5. Αδενοκαρκίνωμα με μεικτούς υποτύπους 

(Adenocarcinoma with mixed subtypes) 

1.3.6. Ποικιλίες 

1.3.6.1. Ανωτέρας διαφοροποίησης εμβρυϊκό 

αδενοκαρκίνωμα (Well-differentiated fetal 

adenocarcinoma) 

1.3.6.2. Βλεννώδες (‘‘κολλοειδές’’) αδενοκαρκίνωμα 

[Mucinous ("colloid") adenocarcinoma] 

1.3.6.3. Βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα (Mucinous 

cystadenocarcinoma) 

1.3.6.4. Αδενοκαρκίνωμα με κύτταρα δίκην 

σφραγιστήρος δακτυλίου (Signet-ring adenocarcinoma) 

1.3.6.5. Διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα (Clear cell 

adenocarcinoma) 

1.4. Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα (Large cell carcinoma) 

Ποικιλίες 

1.4.1. Μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινικό καρκίνωμα (Large 

cell neuroendocrine carcinoma) 

1.4.1.1. Συνδυασμένο μεγαλοκυτταρικό 

νευροενδοκρινικό καρκίνωμα (Combined large cell 

neuroendocrine carcinoma) 

1.4.2. Βασικοειδές καρκίνωμα (Basaloid carcinoma) 
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1.4.3. Καρκίνωμα του τύπου του λεμφοεπιθηλιώματος 

(Lymphoepithelioma-like carcinoma) 

1.4.4. Διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα (Clear cell carcinoma) 

1.4.5. Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα με φαινότυπο γραμμωτών 

μυϊκών ινών (Large cell carcinoma with rhabdoid phenotype) 

1.5. Αδενοπλακώδες καρκίνωμα (Adenosquamous carcinoma) 

1.6. Καρκινώματα με πολυμορφικά, σαρκωματοειδή ή σαρκωματώδη στοιχεία 

(Carcinomas with pleomorphic, sarcomatoid or sarcomatous elements) 

1.6.1. Καρκινώματα με ατρακτοειδή και / ή γιγάντια κύτταρα 

(Carcinomas with spindle and/or giant cells) 

1.6.1.1. Πολύμορφο καρκίνωμα (Pleomorphic carcinoma) 

1.6.1.2. Ατρακτοκυτταρικό καρκίνωμα (Spindle cell 

carcinoma) 

1.6.1.3. Γιγαντοκυτταρικό καρκίνωμα (Giant cell 

carcinoma) 

1.6.2. Καρκινοσάρκωμα (Carcinosarcoma) 

1.6.3. Πνευμονικό βλάστωμα (Pulmonary blastoma) 

1.6.4. Άλλα 

1.7. Καρκινοειδής όγκος (Carcinoid tumour) 

1.7.1. Τυπικό καρκινοειδές (Typical carcinoid) 

1.7.2. Άτυπο καρκινοειδές (Atypical carcinoid) 

1.8. Καρκινώματα του τύπου των σιαλογόνων αδένων (Carcinomas of salivary-

gland type) 

1.8.1. Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα (Mucoepidermoid 

carcinoma) 

1.8.2. Αδενοειδές-κυστικό καρκίνωμα (Adenoid cystic 

carcinoma) 

1.8.3. Άλλα 

1.9. Αταξινόμητο καρκίνωμα (Unclassified carcinoma) 
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Σήμερα, είναι αποδεκτό από πολλούς ότι όλοι οι τύποι του 

καρκινώματος ξεκινούν από ένα πολυδύναμο αρχέγονο κύτταρο, το οποίο 

μπορεί να διαφοροποιηθεί προς ποικιλία κυττάρων με διαφορετικούς 

φαινότυπους. Το καρκίνωμα του πνεύμονα μπορεί να διακριθεί σε δύο κύριες 

κατηγορίες: το μικροκυτταρικό (ΜΚΠ: 10-20%) και το μη-μικροκυτταρικό 

(ΜΜΚΠ). Το ΜΜΚΠ περιλαμβάνει, όπως είναι εμφανές από την ανωτέρω 

κατάταξη, τρεις κύριους τύπους: το ακανθοκυτταρικό (ή πλακώδες, ή 

μαλπιγγιακό) καρκίνωμα (30%), το αδενοκαρκίνωμα (40%) και το 

μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα (10-15%). Ο λόγος του διαχωρισμού στις δύο 

ανωτέρω κύριες κατηγορίες γίνεται λόγω της διαφορετικής θεραπευτικής 

αντιμετώπισης και κλινικής έκβασής τους. Γενικά, το ΜΚΠ αντιπροσωπεύει 

μία πιο επιθετική μορφή της νόσου. Το ΜΜΚΠ περιλαμβάνει διαφορετικούς 

υποτύπους, αλλά όλοι τείνουν να διασπείρονται ή να μεθίστανται αργότερα 

σε σχέση με το ΜΚΠ. Αυτό που καθορίζει την πρόγνωση και τη θεραπεία του 

ασθενούς είναι περισσότερο το στάδιο παρά ο τύπος του ΜΜΚΠ. 

 

 

 

2.5 Σταδιοποίηση 
 

Η American Joint Committee on Cancer ανέπτυξε το σύστημα 

σταδιοποίησης TNM, το οποίο χρησιμοποιείται και για το καρκίνωμα του 

πνεύμονα (Πίνακας 2). Η σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ είναι απαραίτητη για τον 

προσδιορισμό της έκτασης και της σοβαρότητας της νόσου και παρέχει τη 

βάση για τον καθορισμό της πρόγνωσης και της κατάλληλης θεραπείας. Στο 

σύστημα αυτό η ταξινόμηση βασίζεται στα χαρακτηριστικά του όγκου, 

περιλαμβανομένου του μεγέθους του και του βαθμού της τοπικής διήθησης, 

στο βαθμό της συμμετοχής των επιχώριων λεμφαδένων και στην παρουσία ή 

απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων. 
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ΤX κακοήθη κύτταρα σε πτύελα ή βρογχικό έκπλυμα (όχι απεικονιστικά ή 

       βρογχοσκοπικά) 

Τ0: όχι ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου 

Τis: ενδοεπιθηλιακοί όγκοι (in situ) 

T1: μέγιστη διάμετρος όγκου < από 3εκ. (όχι σε κύριο βρόγχο) 

Τ2: όγκος > από 3εκ. ή σε κύριο βρόγχο ή διήθηση του σπλαχνικού 

       υπεζωκότα ή με ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα (ο όγκος 

       πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 2εκ. από την τρόπιδα. 

      Ατελεκτασία  και πνευμονίτιδα όχι σε όλον τον πνεύμονα) 

Τ3: όγκος κάθε μεγέθους με διήθηση θωρακικού τοιχώματος, διαφράγματος 

       ή τοιχωματικού περικαρδίου, ή σε απόσταση < από 2εκ. από την 

       τρόπιδα, ή με ατελεκτασία ή πνευμονίτιδα ολόκληρου του πνεύμονα 

Τ4: κάθε μέγεθος όγκος με κακοήθη πλευριτική ή περικαρδιακή διασπορά, 

       όγκοι οι οποίοι διηθούν μεσοθωράκιο, καρδιά, μεγάλα αγγεία, 

       τραχεία, οισοφάγο, σώμα σπονδύλου, τρόπιδα ή όγκος ο οποίος 

       περιλαμβάνει οζίδια μέσα στον σύστοιχο λοβό του πνεύμονα. 

 

ΝΧ: δεν είναι δυνατή ή εκτίμηση των επιχώριων λεμφαδένων 

Ν0: απουσία μετάστασης σε επιχώριους λεμφαδένες 

Ν1: διήθηση των σύστοιχων περιβρογχικών ή πυλαίων λεμφαδένων 

Ν2: διήθηση των σύστοιχων μεσοθωρακικών και / ή υποτροπιδικών 

       λεμφαδένων 

Ν3: διήθηση ετερόπλευρων μεσοθωρακικών, ετερόπλευρων πυλαίων ή 

       σύστοιχων ή ετερόπλευρων σκαληνικών ή υπερκλειδίων λεμφαδένων 

 

Μ0: απουσία απομακρυσμένης μετάστασης 

Μ1: απομακρυσμένες μεταστάσεις 
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Πίνακας 2. 

Σύστημα σταδιοποίησης TNM για το καρκίνωμα του πνεύμονα 

 

ΤΝΜ Όγκος Λεμφαδένες Μετάσταση 

Στάδιο 0 Tis N0 M0 

Στάδιο IA T1 N0 M0 

Στάδιο IB T2 N0 M0 

Στάδιο IIA T1 N1 M0 

Στάδιο IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

Στάδιο IIIA T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T3 N2 M0 

Στάδιο IIIB Κάθε T N3 M0 

 T4 Κάθε N M0 

Στάδιο IV Κάθε T Κάθε N M1 

 

Για Τ1 όγκους, το στάδιο αυξάνει με τη αύξηση της συμμετοχής των 

λεμφαδένων, από στάδιο ΙΑ για Ν0 λεμφαδενική ταξινόμηση σε στάδιο ΙΙΙΒ 

για Ν3 λεμφαδενική συμμετοχή. Παρόμοια, όταν ο πρωτογενής όγκος 

ταξινομείται σαν Τ2, ο αυξανόμενος βαθμός λεμφαδενικής συμμετοχής 

αυξάνει το στάδιο διαδοχικά από ΙΒ σε ΙΙΒ, σε ΙΙΙΑ και μετά σε ΙΙΙΒ. Οι Τ3 

όγκοι αυξάνουν ελάχιστα το στάδιο, επειδή με Ν1 ή Ν2 συμμετοχή η νόσος 

θεωρείται στάδιο ΙΙΙΑ. Το Τ3, Ν0 είναι στάδιο ΙΙΒ και το Τ3, Ν3 είναι στάδιο 

ΙΙΙΒ. Τέλος, όταν ο όγκος είναι Τ4, αλλά δεν υπάρχουν απομακρυσμένες 

μεταστάσεις, τότε η νόσος είναι στο στάδιο ΙΙΙΒ. Μία μετάσταση σε 

διαφορετικό λοβό στον ίδιο πνεύμονα ή στον αντίθετο θεωρείται Μ1 [8]. 
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2.6 Θεραπεία 
 

Για την θεραπεία του καρκινώματος του πνεύμονα ακολουθούνται τρεις 

μέθοδοι: 

• Η χειρουργική θεραπεία 

• Η ακτινοθεραπεία και 

• Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία 

 

Μία άλλη επιλογή για το προχωρημένο καρκίνωμα αποτελούν οι 

στοχευμένες θεραπείες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται 

συνεχώς. 

Αν και η θεραπεία του ΜΜΚΠ είναι σύνθετη, οι θεραπευτικές επιλογές 

είναι ευκολότερο να κατανοηθούν όταν χωρίσουμε τα στάδια σε τρεις κύριες 

κατηγορίες και αναφέρουμε τις θεραπευτικές επιλογές σε κάθε μία από αυτές: 

 

• Στάδιο Ι-ΙΙ: Η νόσος εντοπίζεται μόνο στον πνεύμονα και μπορεί να 

εξαιρεθεί πλήρως. Αυτό το στάδιο της νόσου αναφέρεται είτε ως πρώιμο 

είτε ως εντοπισμένη νόσος. 

 

• Στάδιο ΙΙΙ: Ο πρωτοπαθής όγκος μπορεί ή δεν μπορεί να αφαιρεθεί με 

χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία και / ή χημειοθεραπεία 

συνιστώνται είτε πριν ή και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Το στάδιο 

ΙΙΙ της νόσου τείνει να είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα άλλα στάδια 

καθώς είναι αναγκαία η θεραπεία, επειδή οι όγκοι σε αυτό το στάδιο 

είναι τυπικά στο όριο μεταξύ χειρουργικά εξαιρέσιμων και μη-

εξαιρέσιμων όγκων. Αυτό το στάδιο της νόσου αναφέρεται ως 

ενδιάμεσο ή ως τοπικά προχωρημένη νόσος. 

 

• Στάδιο IV: Απομακρυσμένες μεταστάσεις είναι εμφανείς και ο όγκος δεν 

μπορεί να εξαιρεθεί ριζικά. Ακτινοθεραπεία και / ή χημειοθεραπεία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο ασθενής είναι κατά τα άλλα σε καλή 
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κατάσταση. Συνιστάται παρηγορητική θεραπεία. Αυτό το στάδιο 

αναφέρεται ως απομακρυσμένο ή προχωρημένη νόσος. 

 
Διάφοροι φορείς, όπως η ASCO και το MD Anderson Cancer Center, 

έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του 

καρκινώματος του πνεύμονα, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους 

ογκολόγους για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας ανάλογα με το 

στάδιο της νόσου των ασθενών. Οι οδηγίες αυτές, όπως είναι φυσικό, δεν 

αποκλείουν πιθανές τροποποιήσεις από τους ογκολόγους ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης [58]. 

Σε αδρές γραμμές, σύμφωνα με τις οδηγίες του National Comprehensive 

Cancer Network (ο δικτυακός τόπος του οποίου είναι: 

www.nccn.org;ClinicalTrials.gov), οι προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές 

για τα διάφορα στάδια της νόσου είναι: 

 

Πρώιμο στάδιο νόσου 

Εντοπισμένη νόσος 

Στάδιο Ι: Τ1-2, Ν0 ή Στάδιο ΙΙΑ: Τ1-2, Ν1 

⇓ 

Αρχική θεραπεία 

Χειρουργική εξαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου με σκοπό την ίαση 

⇓ 

Συμπληρωματική θεραπεία 

Βασιζόμενη στα αρχικά χειρουργικά ευρήματα. Μπορεί να περιλαμβάνει 

επιπροσθέτως χειρουργείο, ακτινοβολία, χημειοθεραπεία 

 

Ενδιάμεσο στάδιο νόσου 

Μεγαλύτεροι όγκοι ή συμμετοχή λεμφαδένων 

Στάδιο ΙΙΒ: Τ3, Ν0 ή Στάδιο ΙΙΙΑ: Τ3, Ν1 ή Τ1-3, Ν2 

Στάδιο ΙΙΙΒ: Τ1-3, Ν3 

⇓ 

Επιπρόσθετη διερεύνηση 
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Καθορισμός διασποράς στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες 

⇓ 

Θεραπεία 

Χειρουργική εφόσον ο όγκος είναι αφαιρέσιμος (εξαρτάται από την 

εντόπιση) 

Συμπληρωματική ή προεγχειρητική χημειοθεραπεία και / ή ακτινοβολία 

 

Στάδιο ΙΙΙΒ: Τ4, Ν0-3 και Στάδιο ΙΙΙΒ: Τ4, Ν2-3 

α) με πλευριτική ή περικαρδιακή διασπορά 

⇓ 

Χημειοθεραπεία 

β) χωρίς πλευριτική ή περικαρδιακή διασπορά 

⇓ 

Επιπρόσθετη διερεύνηση 

Καθορισμός της διασποράς σε λεμφαδένες και εντόπιση δορυφόρων εστιών 

⇓ 

Προεγχειρητική ή συμπληρωματική χημειοθεραπεία και / ή 

Προεγχειρητική ή συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και / ή χειρουργική 

εξαίρεση, εφόσον δεν υπάρχει πλευριτική ή περικαρδιακή διασπορά. 

 

Προχωρημένο στάδιο νόσου 

Στάδιο IV, μονήρης μετάσταση 

Στάδιο IV, πολλαπλές θέσεις μετάστασης 

⇓ 

Επιπρόσθετη διερεύνηση 

Καθορισμός της εντόπισης και του αριθμού των μεταστάσεων 

⇓ 

Χημειοθεραπεία 

Ακτινοβολία 

Βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα 

Στοχευμένη EGFR θεραπεία 
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Στο προχωρημένο στάδιο της νόσου και εφόσον οι ασθενείς δεν 

ανταποκριθούν στη θεραπεία δεύτερης γραμμής, τότε προτείνεται από το 

National Comprehensive Cancer Network και την ASCO η τρίτης γραμμής 

θεραπεία με αναστολείς του EGFR. 

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σε πτυχές της βιολογίας του καρκίνου και 

οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και κλινική φαρμακολογία έχουν επιτρέψει 

την ανάπτυξη νέων φαρμάκων έναντι ειδικών στόχων που σχετίζονται με 

ογκογόνο δραστηριότητα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η αναστολή του 

υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR). Μέχρι σήμερα, 

δύο κατηγορίες φαρμάκων έχουν άδεια σε αυτό το πεδίο: μονοκλωνικά 

αντισώματα εναντίον του υποδοχέα του EGF και μικρά μόρια αναστολείς της 

τυροσινικής κινάσης (TKI) του ίδιου υποδοχέα. Οι κλινικές μελέτες όμως 

δείχνουν μόνο μέτριο αριθμό κλινικών ανταποκρίσεων. Ένα από τα πεδία 

της πρόσφατης έρευνας εστιάζεται στο να εντοπίσει εκείνους τους 

παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν ποιοι από τους ασθενείς θα έχουν 

όφελος από μια τέτοια στοχευμένη θεραπεία. Πιστεύεται ότι μέσα στα 

επόμενα χρόνια περισσότερες στοχευμένες θεραπείες θα γίνουν αποδεκτές, 

διευρύνοντας έτσι τις επιλογές για την θεραπεία του καρκινώματος του 

πνεύμονα. 
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Δεύτερη Ενότητα 

 

 

 

 
Η οικογένεια των τύπου Ι υποδοχέων κινάσης της τυροσίνης 

(Epidermal Growth Factor receptors family) 
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Κεφάλαιο 1ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η οικογένεια των τύπου Ι υποδοχέων κινάσης της τυροσίνης 
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Η ομοιοστασία των πολυκύτταρων οργανισμών εξαρτάται σημαντικά 

από τη σωστή παρουσίαση πληθώρας σημάτων, στα οποία τα κύτταρα 

εκτίθενται κατά τη διάρκεια της ζωής. Ποικίλοι διαλυτοί παράγοντες 

ρυθμίζουν το επίπεδο ενεργοποίησης των κυτταρικών υποδοχέων, οι οποίοι 

είναι συζευγμένοι με ένα σύνθετο δίκτυο μετάδοσης του σήματος και το οποίο 

τελικά δημιουργεί σήματα που καθορίζουν την απαιτούμενη βιολογική 

απάντηση. 

Οι πρωτεϊνικές κινάσες είναι ένζυμα, τα οποία παίζουν καθοριστικό 

ρόλο σε κάθε, σχεδόν, πτυχή της κυτταρικής βιολογίας. Ρυθμίζουν την 

απόπτωση, την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, την αναδιάταξη του 

κυτταροσκελετού, την διαφοροποίηση, την ανάπτυξη, την ανοσιακή 

απάντηση, λειτουργίες του νευρικού συστήματος και την μεταγραφή. 

Δυσλειτουργία των πρωτεϊνικών κινασών απαντάται σε ποικιλία νόσων, στις 

οποίες περιλαμβάνονται το καρκίνωμα, ο διαβήτης και αυτοάνοσες, 

καρδιαγγειακές, φλεγμονώδεις και νευρικές διαταραχές. Τα τελευταία 30 

χρόνια έχει καταβληθεί αξιοσημείωτη προσπάθεια για τον καθορισμό των 

φυσιολογικών και παθολογικών λειτουργιών των οδών μεταβίβασης του 

σήματος μέσω των πρωτεϊνικών κινασών. Τα ένζυμα αυτά κατατάσσονται σε 

πρωτεϊνικές κινάσες της σερίνης/θρεονίνης και πρωτεϊνικές κινάσες της 

τυροσίνης. 

Οι υποδοχείς κινασών της τυροσίνης (RTKs) είναι μια υποκατηγορία 

των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών με ενδογενή δράση κινάσης της τυροσίνης, 

η οποία καθορίζει ποικίλες κυτταρικές λειτουργίες όπως την ανάπτυξη, την 

διαφοροποίηση, την κυτταρική κινητικότητα και την επιβίωση [59] (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6. Διάφοροι τύποι υποδοχέων, οι οποίοι παρουσιάζουν στο ενδοκυττάριο 

τμήμα τους περιοχή με δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης. Οι υποδοχείς αυτοί 

μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικές οικογένειες, ανάλογα με τα δομικά 

χαρακτηριστικά του εξωκυττάριου τμήματος. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η οικογένεια 

των υποδοχέων του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα [60]. 

 

 

Τα μέλη της οικογένειας των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης του 

επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) αποτελούν αφενός θεμελιώδεις 

ρυθμιστές της φυσιολογικής κυτταρικής ανάπτυξης και αφετέρου 

σημαντικούς παράγοντες για ποικιλία παθοφυσιολογικών φαινομένων. Η 

οικογένεια του EGFR αποτελείται από τέσσερα μέλη: τον c-erbB-1 (ή EGFR), 

τον c-erbB-2 (ή HER2 ή c-neu), τον c-erbB-3 (ή HER3) και τον c-erbB-4 (ή 

HER4). 
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Όλα τα μέλη της οικογένειας του EGFR χαρακτηρίζονται από αρθρωτή 

δομή, η οποία αποτελείται από ένα εξωκυττάριο τμήμα στο οποίο συνδέεται ο 

προσδέτης (ligand-binding), ένα υδρόφοβο διαμεμβρανικό τμήμα και ένα 

ενδοκυττάριο τμήμα, το οποίο φιλοξενεί ένα σταθερά διατηρούμενο τμήμα με 

δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης. Το εξωκυττάριο τμήμα και των 

τεσσάρων υποδοχέων αποτελείται από τέσσερις περιοχές Ι-ΙV (Εικόνα 7), οι 

περιοχές ΙΙ και ΙV είναι πλούσιες σε κυστεΐνη και η κάθε μία περιέχει περίπου 

10 δισουλφιδικούς δεσμούς. Οι περιοχές Ι και ΙΙΙ είναι αυτές στις οποίες 

γίνεται η σύνδεση με τους προσδέτες [61]. 

 

 
 

Εικόνα 7. Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας του επιδερμιδικού αυξητικού 

παράγοντα. Οι περιοχές που σημαίνονται με Χ δεν είναι λειτουργικές [61]. 
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Ο υποδοχέας c-erbB-1 (EGFR) ήταν η πρώτη σηματοδοτούσα πρωτεΐνη 

της κυτταρικής επιφανείας και παράγωγο πρωτο-ογκογονιδίου που 

χαρακτηρίστηκε με μεθόδους μοριακής βιολογίας [62,63] και αποτέλεσε το 

πρότυπο μορίου-υποδοχέα. Ο υποδοχέας αυτός είναι μια διαμεμβρανική 

γλυκοπρωτεΐνη 170 kDa, η οποία αποτελείται και αυτή από ένα αμινο-τελικό 

εξωκυττάριο τμήμα (622 αμινοξέα) που συνδέεται με τον προσδέτη, ένα 

υδρόφοβο διαμεμβρανικό τμήμα (23 αμινοξέα) και μια καρβοξυ-τελική 

ενδοκυττάρια περιοχή (522 αμινοξέα) με δραστηριότητα τυροσινικής 

κινάσης. Το γονίδιο που σηματοδοτεί για την πρωτεΐνη αυτή βρίσκεται στο 

βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 7 και χαρτογραφείται στην περιοχή p13-22. 

Ο c-erbB-1 έχει βρεθεί ότι παίζει ρόλο στην κυτταρική κινητικότητα και 

προσκόλληση (μέσω της ρύθμισης της αλληλεπίδρασης της E-cadherin με την 

ακτίνη του κυτταροσκελετού), τη διηθητική ικανότητα όγκων, την 

αγγειογένεση και επιπλέον ότι αναστέλλει την σηματοδότηση της απόπτωσης 

[64,65]. Ο υποδοχέας αυτός βρίσκεται στην επιφάνεια πολλών κυττάρων, 

συμπεριλαμβανομένων φυσιολογικών και κακοήθων, επιθηλιακής ή 

μεσεγχυματικής προέλευσης. Αυξημένη έκφραση του c-erbB-1 έχει βρεθεί στα 

βασικά κύτταρα του βρογχικού επιθηλίου [66], ενώ σε μελέτη του Riythilake 

και συνεργατών έχει καταδειχθεί, στατιστικά σημαντική, σταδιακή αύξηση 

της έκφρασης του υποδοχέα αυτού, από το φυσιολογικό βρογχικό επιθήλιο, 

στην επιθηλιακή υπερπλασία και τελικά στο καρκίνωμα, γεγονός το οποίο 

υποδηλώνει προοδευτική συμμετοχή του c-erbB-1 στην καρκινογένεση του 

πνεύμονα [67]. Ο c-erbB-1 εκφράζεται ή υπερεκφράζεται σε μία μεγάλη 

ποικιλία ανθρώπινων συμπαγών όγκων που περιλαμβάνουν το ΜΜΚΠ, το 

καρκίνωμα του προστάτη, του μαστού, του νεφρού, του στομάχου, του ορθού, 

της κεφαλής και τραχήλου, της ουροδόχου, των ωοθηκών, καθώς και το 

πολύμορφο γλοιοβλάστωμα [68-70]. Έχουν περιγραφεί τρεις μεταλλαγμένες 

(truncated) μορφές του c-erbB-1 υποδοχέα. Στον EGFRvIII (ποικιλία ΙΙΙ) 

απουσιάζει το σύνολο σχεδόν του εξωκυττάριου τμήματος, και έτσι η μορφή 

αυτή του υποδοχέα δεν συνδέεται με τον EGF. Αυτή η ποικιλία έχει 

καταδειχθεί στο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα και ευθύνεται για το 25% όλων 
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των πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του εγκεφάλου σε ενήλικες, καθώς επίσης 

και στο καρκίνωμα του μαστού [71]. 

 

Το γονίδιο του υποδοχέα c-erbB-2 (HER2 ή c-neu) απαντάται στα 

φυσιολογικά ανθρώπινα κύτταρα ως μονήρες αντίγραφο στο μακρύ σκέλος 

(q21) του χρωμοσώματος 17. Το γονίδιο αυτό, το οποίο πρώτα ταυτοποιήθηκε 

σε νευροβλάστωμα αρουραίου που προκλήθηκε χημικά [72], κωδικοποιεί 

έναν μοριακού βάρους 185-kDa υποδοχέα του τύπου της τυροσινικής κινάσης 

παρόμοιο με τον c-erbB-1. Και αυτή η διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη, με 

1.255 αμινοξέα, αποτελείται από τρία τμήματα: ένα εξωκυττάριο τμήμα 

σύνδεσης, ένα διαμεμβρανικό και ένα ενδοκυττάριο με δραστηριότητα 

κινάσης της τυροσίνης. Αυτό το δεύτερο μέλος της οικογένειας παρουσιάζει 

κάποιες μοναδικές ιδιότητες. Καταρχάς, για τον υποδοχέα αυτόν δεν έχει 

βρεθεί μέχρι σήμερα ειδικός προσδέτης. Έτσι, για να λειτουργήσει θα πρέπει 

να δράσει ως συν-υποδοχέας, ή να ετεροδιμεριστεί με άλλα μέλη της 

οικογένειας του c-erbB (c-erbB-1, c-erbB-3 και c-erbB-4), τα οποία έχουν 

διεγερτικούς προσδέτες [73-75]. Επίσης, σε αντίθεση με τους άλλους c-erbB 

υποδοχείς, η υπερέκφραση του c-erbB-2 υποδοχέα μπορεί να οδηγήσει σε 

κακοήθη εξαλλαγή, χωρίς την έκφραση κάποιου αυξητικού παράγοντα. Αυτή 

η παρατήρηση υποδηλώνει ότι ο υποδοχέας αυτός έχει ένα πολύ υψηλό 

επίπεδο ιδιοσυστασιακής (ανεξάρτητης του προσδέτη) ενεργοποίησης και ότι 

η έκφραση του c-erbB-2 πάνω από ένα συγκεκριμένο ουδό μπορεί να 

οδηγήσει σε ανάπτυξη νεοπλάσματος [73]. Το εξωκυττάριο τμήμα του c-erbB-

2, κατά την απουσία προσδέτη, θυμίζει την εκτεταμένη διαμόρφωση του c-

erbB-1, υποδηλώνοντας έτσι ότι αυτός είναι αυτο-ενεργοποιούμενος. 

Επιπλέον, τα τρία από τα επτά αμινοξέα τα οποία είναι σημαντικά για την 

σταθεροποίηση της πρόσδεσης στον c-erbB-1 και τον c-erbB-3 είναι 

διαφορετικά στον c-erbB-2. Η διαμόρφωση του c-erbB-2 αποκαλύπτει μια 

διασύνδεση μεταξύ των περιοχών Ι και ΙΙΙ, η οποία μιμείται τη γεφύρωση 

αυτών των δύο τμημάτων κατά τη σύνδεση του προσδέτη στην 

ενεργοποιημένη μορφή του c-erbB-1. Οι δομικές αλλαγές του εξωκυττάριου 
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τμήματος του c-erbB-2 υποδοχέα είναι αυτές που καθιστούν τον ρόλο του σαν 

το προτιμώμενο μέλος για ετεροδιμερισμό από τα άλλα μέλη της οικογένειας 

των c-erbB υποδοχέων [74,75]. Ο υποδοχέας c-erbB-2 είναι απαραίτητος για 

τη ρύθμιση της φυσιολογικής κυτταρικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης και 

συσχετίζεται με ποικίλες οδούς μεταγωγής του σήματος. Η ενίσχυση του 

γονιδίου του c-erbB-2 οδηγεί στην υπερέκφραση του υποδοχέα, η οποία 

συνδέεται με τον σχηματισμό περισσότερων ετεροδιμερών και μπορεί έτσι να 

εμπλέκεται στον σχηματισμό πολλών τύπων νεοπλασμάτων. Ο υποδοχέας c-

erbB-2 εκφράζεται, σε χαμηλά επίπεδα, στον φυσιολογικό πνεύμονα από τα 

κροσσωτά κύτταρα, τα τύπου ΙΙ πνευμονοκύτταρα και από τα βρογχικά 

υποβλεννογόνια αδένια, καθώς επίσης και σε ευρεία ποικιλία ανθρώπινων 

επιθηλιακών κακοηθειών που περιλαμβάνουν τα καρκινώματα του μαστού, 

του τραχήλου, του ενδομητρίου, του πνεύμονα, του παγκρέατος, της ωοθήκης, 

των σιαλογόνων αδένων, του γαστρεντερικού συστήματος, του προστάτη, του 

νεφρού, του ήπατος και της ουροδόχου κύστεως, γεγονός το οποίο 

υποδηλώνει ότι η υπερέκφρασή του μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη ανθρωπίνων καρκινωμάτων [69,70]. Μελέτη του 

Koeppen H.K. και των συνεργατών του, το 2001, που αφορούσε την 

ανοσοϊστοχημικά ανιχνευόμενη έκφραση του υποδοχέα c-erbB-2 (με τη χρήση 

του HercepTest)σε 575 πρωτογενή νεοπλάσματα διαφορετικής ιστογενετικής 

προέλευσης έδειξε ότι το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση με θετικότητα 28%. Στη δεύτερη θέση ήταν το διηθητικό 

πορογενές καρκίνωμα του μαστού με θετικότητα 22% και στην τρίτη θέση το 

καρκίνωμα του παχέος εντέρου με ποσοστό 17% [76]. 

 

Το τρίτο μέλος της οικογένειας, ο c-erbB-3 (HER3) υποδοχέας, είναι μια 

γλυκοπρωτεΐνη 180-kDa, η οποία κωδικοποιείται από ένα γονίδιο που έχει 

χαρτογραφηθεί στο ανθρώπινο χρωμόσωμα 12q13 [77,78]. Η πρωτεΐνη αυτή 

παρουσιάζει, ομολογία κατά 64% στην αλληλουχία των αμινοξέων στο τμήμα 

της τυροσινικής κινάσης με τον c-erbB-1, και κατά 67% με το αντίστοιχο 

τμήμα του c-erbB-2 [77]. Αν και ο υποδοχέας αυτός έχει ένα ενδοκυττάριο 
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τμήμα με δράση τυροσινικής κινάσης, το οποίο είναι σταθερά ομόλογο αυτού 

των άλλων μελών της οικογένειας, η δραστικότητα της κινάσης του c-erbB-3 

είναι ελαττωμένη [75,79]. Ο c-erbB-3 μπορεί να σχηματίζει ετεροδιμερή με τα 

άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Εξαιτίας της απουσίας της δραστηριότητας 

τυροσινικής κινάσης του υποδοχέα αυτού, η φωσφορυλίωση από άλλα μέλη 

της οικογένειας των c-erbB υποδοχέων είναι απαραίτητη για την κυτταρική 

σηματοδότηση. Ο c-erbB-3 έχει ανιχνευτεί, με ποικίλοντα βαθμό έκφρασης, σε 

πολλούς ιστούς όπως στο γαστρεντερικό, ουροποιητικό, αναπνευστικό, 

κυκλοφορικό, ανδρικό και στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, αλλά όχι 

στους αιμοποιητικούς ιστούς. Έχει βρεθεί να υπερεκφράζεται σε περισσότερο 

από το 20% των καρκινωμάτων του μαστού, στην πλειοψηφία των 

καρκινωμάτων του παγκρέατος και του στομάχου, στο ακανθοκυταρικό 

καρκίνωμα, καθώς επίσης στο 53-88% του ορθοκολικού αδενοκαρκινώματος 

[69,70,80-84]. Μελέτη των Yi και συνεργατών [85] οδηγεί στο ότι η 

υπερέκφραση της πρωτεΐνης του c-erbB-3 υποδοχέα σχετίζεται με μειωμένη 

επιβίωση στο προχωρημένο στάδιο του μη-μικροκυτταρικού καρκινώματος 

του πνεύμονα. 

 

Το τελευταίο και πιο πρόσφατα περιγραφέν μέλος της οικογένειας είναι 

ο υποδοχέας c-erbB-4 (HER4), η βιολογία και ο μηχανισμός δράσης του 

οποίου παρουσιάζονται θαυμάσια στο άρθρο του Graham Carpenter (2003) 

[86]. Η αλληλουχία του συμπληρωματικού DNA του υποδοχέα έχει 

περιγραφεί από τον G.D. Plowman το 1992 [87] και παρουσιάζει ομολογία με 

τα άλλα μέλη της c-erbB οικογένειας. Η ομολογία των αμινοξέων του c-erbB-4 

με τα αμινοξέα των άλλων μελών της οικογένειας είναι περίπου 75% στο 

διαμεμβρανικό, περίπου 70% στο ενδοκυττάριο καταλυτικό τμήμα και 

περίπου 20% στο καρβοξυτελικό τμήμα. 
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Εικόνα 8. Σχηματική παρουσίαση της πρωτοταγούς δομής του υποδοχέα c-erbB-4. Τα 

προς το αμινοτελικό άκρο δομικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τέσσερις περιοχές της 

αλληλουχίας του σήματος signal sequence (SS) και την περιοχή του μίσχου (stalk 

region), στο μέσο το διαμεμβρανικό τμήμα (transmembrane domain - TM), και στο 

ενδοκυττάριο τμήμα την περιοχή της τυροσινικής κινάσης και την καρβοξυ-τελική 

περιοχή που περιέχει θέσεις αυτοφοσφωρυλίωσης [86]. 

 

Το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί για τον c-erbB-4 υποδοχέα εντοπίζεται 

στο χρωμόσωμα 2 στην περιοχή q33.3-34, κατόπιν τούτου συμπεραίνεται ότι 

κάθε μέλος της οικογένειας να εντοπίζεται σε διαφορετικό χρωμόσωμα. Ένα 

πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του c-erbB-4 υποδοχέα είναι η παρουσία 

ισομορφών, οι οποίες δημιουργούνται από διαφορετικό μάτισμα του mRNA, 

οι οποίες υποδηλώνουν λειτουργικές διαφορές. Μια ισομορφή παρουσιάζει 

αλλαγμένη αλληλουχία στην περιοχή του μίσχου και χαρακτηρίζεται ως Jm-b, 

ενώ η αρχικά κλωνοποιημένη ισομορφή χαρακτηρίζεται ως Jm-a. Οι αλλαγές 

αυτές δεν επηρεάζουν τη σύνδεση του προσδέτη ή τη δραστηριότητα της 

τυροσινικής κινάσης, αλλά επιδρούν στην ευαισθησία του εξωκυττάριου 

τμήματος να αποπίπτει από την κυτταρική επιφάνεια. Μια δεύτερη ισομορφή 

(CYT-2) παρουσιάζει αλλαγές στην αλληλουχία του ενδοκυττάριου τμήματος 

και επηρεάζει τις θέσεις πρόσδεσης του υποδοχέα για την φωσφατιδιλο-

ινοσιτόλη-3 κινάση (PI-3K) [86] (Εικόνα 8).  

Η ενεργοποίηση του c-erbB-4 υποδοχέα οδηγεί σε κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, χημειοταξία ή διαφοροποίηση. Αν και, η δομή και ο 
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μηχανισμός δράσης του είναι παρόμοιος με αυτούς των άλλων μελών της 

οικογένειας c-erbB, παραμένει άγνωστος ο γενικός ή ειδικός ρόλος του c-erbB-

4 στην ανάπτυξη των νεοπλασμάτων του ανθρώπου. Ο υποδοχέας αυτός 

εκφράζεται ευρέως σε πολλούς ώριμους και εμβρυϊκούς ιστούς. Μεταξύ αυτών 

είναι το καλυπτικό επιθήλιο του γαστρεντερικού, του ουροποιητικού και του 

αναπαραγωγικού συστήματος, καθώς επίσης οι βρόγχοι, το δέρμα, οι 

σκελετικοί μύες, το κυκλοφορικό, ενδοκρινικό και νευρικό σύστημα. Ο 

αναπτυσσόμενος εγκέφαλος και η καρδιά εκφράζουν αξιοσημείωτα υψηλά 

επίπεδα του υποδοχέα αυτού. Το πρότυπο της πρωτεϊνικής έκφρασης του c-

erbB-4 υποδοχέα έχει αναφερθεί σε μία μελέτη, στην οποία εξετάσθηκαν 

διάφοροι συμπαγείς ανθρώπινοι όγκοι [88]. Ο υποδοχέας έχει επίσης 

αναγνωρισθεί στο θυρεοειδικό [89], στο ενδομητρικό [90] και το καρκίνωμα 

του μαστού [91]. Σε μελέτη που εξέτασε την πρωτεϊνική έκφραση του c-erbB-4 

σε μη-μικροκυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονα αναφέρεται η συσχέτιση 

αυτής με την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και η απουσία συσχέτισης με 

την επιβίωση των ασθενών [92]. 
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Κεφάλαιο 2ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Προσδέτες – αυξητικοί παράγοντες (Ligands – growth factors) 
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Τα μέλη της οικογένειας των υποδοχέων EGF ενεργοποιούνται από 

μεγάλη ομάδα αυξητικών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να 

χωριστούν σε δύο ομάδες: την οικογένεια προσδετών του επιδερμιδικού 

αυξητικού παράγοντα (EGF) του c-erbB-1 υποδοχέα και τις νευρορεγκουλίνες 

(neuregulins - NRGs) ή χερεγκουλίνες (heregulins) (Εικόνα 9). Στους 

προσδέτες των θηλαστικών, οι οποίοι συνδέονται με τον υποδοχέα c-erbB-1 

περιλαμβάνονται ο επιδερμιδικός αυξητικός παράγοντας (EGF), ο αυξητικός 

παράγοντας μετασχηματισμού α (TGFα), ο συνδεόμενος με την ηπαρίνη 

προσομοιάζων με τον EGF αυξητικός παράγοντας (HB-EGF), η 

αμφιρεγκουλίνη (AR), η βητασελουλίνη (BTC), η επιρεγκουλίνη (EPR) και 

ένας σχετικά πρόσφατα κλωνοποιημένος προσδέτης ονομαζόμενος επιγόνο 

(epigen) [93] (Εικόνα 9). Κάθε ένας από τους ώριμους πεπτιδικούς αυξητικούς 

παράγοντες χαρακτηρίζεται από μία σταθερή αλληλουχία, ή οποία 

αποτελείται από έξι χωροταξικά διατηρημένες περιοχές κυστεΐνης που 

διαμορφώνουν τρεις ενδομοριακούς δισουλφιδικούς δεσμούς [94]. Αυτή η 

σταθερή αλληλουχία είναι γνωστή ως “μοτίβο” EGF και είναι ζωτικής 

σημασίας για τη σύνδεση με τα μέλη της οικογένειας c-erbB των υποδοχέων 

τυροσινικής κινάσης. Όλοι οι προσδέτες παράγονται ως τύπου Ι 

διαμεμβρανικές πρόδρομες πρωτεΐνες, οι οποίες εισέρχονται στην κυτταρική 

μεμβράνη όπου διασπώνται από πρωτεάσες της κυτταρικής επιφάνειας με 

αποτέλεσμα την απελευθέρωση διαλυτών αυξητικών παραγόντων, οι οποίοι 

περιέχουν περίπου 49 έως 85 αμινοξέα [95]. 

Η σύνδεση των προσδετών με το εξωκυττάριο τμήμα των υποδοχέων 

προκαλεί την αλλοστερική μετάπτωση των τελευταίων, η οποία οδηγεί στον 

διμερισμό του υποδοχέα, την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης, την 

αυτοφωσφορυλίωση και την εκκίνηση του σηματοδοτικού καταρράκτη [96]. 

Οι διάφοροι προσδέτες έχουν διαφορετική ειδικότητα για το κάθε μέλος 

της οικογένειας των EGF υποδοχέων. Ενώ ο επιδερμιδικός αυξητικός 

παράγοντας (EGF), ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού α (TGFα) και 

η αμφιρεγκουλίνη (AR) συνδέονται ειδικά με τον c-erbB-1, η βητασελουλίνη 

(BTC), ο συνδεόμενος με την ηπαρίνη προσομοιάζων με τον EGF αυξητικός 
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παράγοντας (HB-EGF) και η επιρεγκουλίνη (EPR) συνδέονται και με τον c-

erbB-1 και με τον c-erbB-4. Ο EGF και ο TGFα παρουσιάζουν υψηλή 

συγγένεια για τον υποδοχέα c-erbB-1. 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 9. Προσδέτες (αυξητικοί παράγοντες - ligands) των υποδοχέων της 

οικογένειας του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα και ειδικότητα πρόσδεσης των 

τελευταίων. Τροποποιημένη από την αναφορά [94]. 

 

 

Οι νευρορεγκουλίνες (neuregulins - NRGs) ή παράγοντες 

διαφοροποίησης Neu (NDFs), που απαντώνται σε ξεχωριστές ισομορφές, 

συνδέονται και ενεργοποιούν άμεσα τους c-erbB-3 και c-erbB-4 υποδοχείς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αλληλεπικάλυψη της ειδικότητας για τους 

υποδοχείς των ισομορφών NRG1 και NRG2, αυτές παρουσιάζουν διακριτές 

βιολογικές δράσεις ανάλογα με το κυτταρικό περιβάλλον [97,98]. Οι NRG3 
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και NRG4 έχουν πρόσφατα κλωνοποιηθεί και ταυτοποιηθεί ως προσδέτες οι 

οποίοι συνδέονται αποκλειστικά με τον HER4 [99,100]. 

Σε αντίθεση με τον μεγάλο αριθμό των προσδετών (ligands) που έχουν 

ταυτοποιηθεί, μέχρι σήμερα, για τους c-erbB-1, 3 και 4, και παρά τις έντονες 

προσπάθειες, δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα άμεσος προσδέτης για τον 

c-erbB-2 υποδοχέα. Παραταύτα, αθροίζονται ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι 

η πρωταρχική λειτουργία του c-erbB-2 είναι ότι αποτελεί συν-υποδοχέα, 

δηλαδή προσφερόμενο μέλος για ετεροδιμερισμό. Πράγματι, ο c-erbB-2 

αποτελεί τον προτιμώμενο σύντροφο ετεροδιμερισμού για όλα τα άλλα μέλη 

της οικογένειας [74,101] και διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη 

δυναμική της σηματοδότησης μέσω των υποδοχέων c-erbB [102,103]. 

Η ποικιλία της σηματοδότησης που απορρέει από την οικογένεια των c-erbB 

υποδοχέων δημιουργείται από το ρεπερτόριο των προσδετών και τις 

συνδυαστικές ιδιότητες των προαγόμενων από αυτούς ετεροδιμερών. Με 

εξαίρεση τον EGF, ο οποίος βρίσκεται σε πολλά από τα υγρά του σώματος, οι 

προσδέτες των υποδοχέων c-erbB γενικά δρουν σε μικρές αποστάσεις σαν 

αυτοκρινείς ή παρακρινείς αυξητικοί παράγοντες. Η διαθεσιμότητα 

επομένως ενός ειδικού προσδέτη είναι ένας τρόπος για τον έλεγχο της 

σηματοδοτικής του ικανότητας. Με αυτή την έννοια, οι προσδέτες των c-erbB 

υποδοχέων παρουσιάζουν διακριτά πρότυπα έκφρασης, τα οποία είναι 

ειδικά κάθε οργάνου και σταδίου ανάπτυξης. Μερικοί προσδέτες, όπως η 

NRG-1, είναι ευρέως εκφραζόμενοι, ενώ άλλοι παρουσιάζουν πιο 

περιορισμένη έκφραση. Παραδείγματος χάριν, το πάγκρεας περιέχει υψηλά 

ποσά  NRG-4, η έκφραση της NRG-3 περιορίζεται στο αναπτυσσόμενο και 

ώριμο νευρικό σύστημα και η EPR παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση στα 

μακροφάγα και τον πλακούντα. Ακραίο παράδειγμα της αυστηρά 

ελεγχόμενης έκφρασης, με την έννοια της ιστικής εντόπισης και της χρονικής 

διάρκειας, είναι ο HB-EGF, ο οποίος παρουσιάζεται στο επιθήλιο του 

ενδομητρίου μόνο στη θέση απόθεσης της βλαστοκύστης και 6-7 ώρες πριν 

την εμφύτευση στη μήτρα. Η σηματοδοτική ποικιλία δεν εξαρτάται μόνο από 

την παρουσία ενός ειδικού c-erbB υποδοχέα και του προσδέτη του, αλλά 



 

 

 

60

επίσης από τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των ειδικών προσδετών. Καταρχάς, 

οι προσδέτες των c-erbB υποδοχέων παρουσιάζουν δισθενικότητα. Η ιδιότητα 

αυτή καθορίζει ποιο από τα διμερή θα σχηματιστεί, με αποτέλεσμα την 

επίδραση στο σηματοδοτικό μονοπάτι που θα ενεργοποιηθεί. Μια δεύτερη 

βιοχημική ιδιότητα των c-erbB προσδετών είναι η διαφορετική συγγένεια 

σύνδεσης. Η ιδιότητα αυτή επηρεάζει την ένταση και τη διάρκεια του 

σήματος. Μια τρίτη ιδιότητα της σύνδεσης των προσδετών είναι η 

σταθερότητα της αλληλεπίδρασης του προσδέτη με τον υποδοχέα στο pH, 

γεγονός το οποίο επηρεάζει την διαθεσιμότητα των υποδοχέων. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά των προσδετών αποτελούν ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, το 

οποίο συμβάλλει στην ποικιλία και τη λεπτή ρύθμιση της κυτταρικής 

απάντησης κατά την ενεργοποίηση των υποδοχέων c-erbB. Τέτοιου είδους 

ακριβείς μηχανισμοί αντανακλούν την σημασία αυτής της οικογένειας 

υποδοχέων στον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση [104]. 
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Κεφάλαιο 3ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ομο- και ετεροδιμερισμός (Homo- and heterodimerization) 
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Η σύνδεση του προσδέτη (ligand) προάγει τη δημιουργία ομο- ή 

ετεροδιμερών, τα οποία με τη σειρά τους πυροδοτούν την 

αυτοφωσφορυλίωση περιοχών του ενδοκυττάριου τμήματος του υποδοχέα με 

ενεργότητα τυροσινικής κινάσης [105-107]. Τα φωσφορυλιωμένα αυτά 

αμινοξέα παριστούν θέσεις πρόσδεσης για ποικιλία μεταβιβαστών του 

σήματος, τα οποία ρυθμίζουν τα εγγύς της μεμβράνης βήματα ενός σύνθετου 

δικτύου σηματοδότησης, με τελικό αποτέλεσμα την κατάλληλη βιολογική 

απάντηση σε ένα δεδομένο σήμα. Η απορρύθμιση αυτού του αυστηρά 

ελεγχόμενου συστήματος από υπερέκφραση, γονιδιακή επέκταση ή 

μεταλλάξεις σε ζωτικής σημασίας στοιχεία της οδού και/ή η αυτοκρινής 

διέγερση μέσω έκτοπων αγκυλών αυξητικών παραγόντων είναι συχνά 

συνδεδεμένη με την ανάπτυξη καρκινωμάτων [104,108,109]. Η οικογένεια των 

υποδοχέων κινασών της τυροσίνης του EGF αποτελείται από τέσσερις στενά 

σχετιζόμενους, τύπου Ι, διαμεμβρανικούς υποδοχείς: τον c-erbB-1 (EGFR) 

[62], τον c-erbB-2 (HER2/neu) [110], c-erbB-3 (HER3) [77,79] και τον c-erbB-4 

(HER4) [87]. Για τη μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών αυτών των 

υποδοχέων έχουν καταρτισθεί συστήματα κυτταρικών ‘‘μοντέλων’’ τα οποία 

εκφράζουν έκτοπα έναν ιδιαίτερο ή περισσότερους, σε συνδυασμό, υποδοχείς 

του EGF [111,112]. Έρευνες βασιζόμενες σε αυτά τα συστήματα απέδειξαν τον 

μοναδικό ρόλο του c-erbB-2 ως υποδοχέα με μοναδική δραστηριότητα 

μετασχηματισμού [113,114], ο οποίος μπορεί να φωσφορυλιωθεί μέσω 

ετεροδιμερισμού με τον προσδέτη του c-erbB-1 [115,116] και ο οποίος δρα 

συνεργικά είτε με τον c-erbB-1 [117] ή τον c-erbB-3 [118,119] στα 

μετασχηματιζόμενα κύτταρα NIH3T3. Εξάλλου, τα ομο- και ετεροδιμερή που 

προκύπτουν σε απάντηση της σύνδεσης των NRG και EGF χαρακτηρίζονται 

από ένα σύνθετο αλλά ιεραρχημένο σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

υποδοχέων [98,101,111,120]. Σε αυτό το πλαίσιο ο ορφανός (ως προς τον 

προσδέτη) υποδοχέας c-erbB-2 έχει δειχθεί ως το προτιμώμενο για 

ετεροδιμερισμό μέλος της οικογένειας του EGFR, καθώς ελαττώνει το 

διαχωρισμό του προσδέτη από το ετεροδιμερές του υποδοχέα, με αποτέλεσμα 

την ενίσχυση και επιμήκυνση της ενεργοποίησης της μετάδοσης του σήματος 
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μέσω της MAP κινάσης [102,121]. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι ο c-erbB-2 

υποδοχέας έχει ως κύριο εταίρο για ετεροδιμερισμό τον c-erbB-3 υποδοχέα, ο 

οποίος παρουσιάζει ελλειμματική δράση της τυροσινικής κινάσης [101]. Τα 

ετεροδιμερή, ιδιαίτερα αυτά που περιέχουν τον c-erbB-2, έχει βρεθεί ότι 

γενικά προάγουν σήματα με την πιο ισχυρή βιολογική δράση (Εικόνα 10). 

Γενικά, η προαγωγή της σηματοδότησης μέσω του προσδέτη θα πρέπει 

να ξεκινά με την υψηλής συγγένειας σύνδεση των τύπου-EGF προσδετών με 

τον c-erbB-1 και τον c-erbB-2 [103,122-124] ή της NG με τον c-erbB-3 ή τον c-

erbB-4 [125,126], ακολουθούμενη από την ενεργοποίηση μέσω του ομο- ή 

ετεροδιμερισμού. Μηχανιστικές μελέτες της δημιουργίας του συμπλέγματος 

προσδέτη-υποδοχέα υποστηρίζουν ένα δισθενές μοντέλο των υποδοχέων, οι 

οποίοι φέρουν μία υψηλής και μία χαμηλής συγγένειας θέση πρόσδεσης σε 

κάθε άκρο της πρωτεΐνης [127,128]. Αυτό το μοντέλο εύκολα εξηγεί τον 

προαγόμενο από τον EGF ομοδιμερισμό [129,130], καθώς επίσης και τον 

προαγόμενο από την NRG ετεροδιμερισμό, με τον c-erbB-2 να συνδέεται με 

προτίμηση μέσω της χαμηλής συγγένειας θέσης πρόσδεσης του υποδοχέα 

[128]. Η πολυπλοκότητα του δικτύου της οικογένειας του EGFR αυξάνει 

ακόμη περισσότερο καθώς ο EGF και η βητασελουλίνη, η οποία συνδέεται 

άμεσα στον c-erbB-1 ή στον c-erbB-4, διαμεσολαβούν σηματοδότηση μέσω της 

συνέκφρασης c-erbB-2 και c-erbB-3 κατά την απουσία του c-erbB-1 [126,131]. 

 

 
 

Εικόνα 10. Ομο- και ετεροδιμερισμός μέσω των διαφορετικών προσδετών [65]. 
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο ετεροδιμερισμός δύο 

διαφορετικών μελών της οικογένειας των erbB υποδοχέων αυξάνει την 

ποικιλία των προσδετών που αναγνωρίζονται από τους μεμονωμένους 

υποδοχείς (Εικόνα 10). 

Περαιτέρω, ο ετεροδιμερισμός των κυτταροπλασματικών τμημάτων 

επιτρέπει τη στρατολόγηση διαφορετικών συμπληρωματικών μορίων που 

συνδέονται με φωσφοτυροσίνη, αυξάνοντας έτσι το ρεπερτόριο των 

σηματοδοτικών οδών, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από έναν 

δεδομένο υποδοχέα [74]. Επιπλέον, το μετασχηματιστικό δυναμικό και οι 

οδοί σηματοδότησης που ενεργοποιούνται από τα ποίκιλα διμερή είναι 

διαφορετικοί, όπως για παράδειγμα το ετεροδιμερές c-erbB-1/c-erbB-2 

σχετίζεται με πιο ισχυρό σήμα από ότι το ετεροδιμερές c-erbB-1/c-erbB-1 [74].  
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Κεφάλαιο 4ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξασθένιση της σηματοδότησης του EGFR μέσω της 

προαγόμενης από τον προσδέτη ενδοκύττωσης 
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Έπειτα από τη σύνδεση με τον προσδέτη, τα ομο- και ετεροδιμερή 

μεταξύ των τεσσάρων μελών της οικογένειας του EGFR ενδοκυτταρώνονται  

με τη διαδικασία της ενδοκύττωσης [132,133]. Ενδοκύττωση χαρακτηρίζεται ο 

μηχανισμός με τον οποίο υλικό από τον εξωκυττάριο χώρο καθώς επίσης και 

από την έξω επιφάνεια της μεμβράνης, μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στο 

κύτταρο με μία εγκόλπωση που συμβαίνει στην επιφάνεια του κυττάρου [3]. 

Μελέτες με χιμαιρικούς υποδοχείς και συστήματα ανασύστασης αποκάλυψαν 

ότι ο συνδεμένος με προσδέτη υποδοχέας του c-erbB-1 ενδοκυτταρώνεται και 

αποδομείται ταχέως, σε αντίθεση με όλους τους άλλους υποδοχείς 

τυροσινικής κινάσης [134]. Σε συμφωνία με τα ανωτέρω είναι και οι 

παρατηρήσεις των Pinkas-Kramarski και συνεργατών [98], οι οποίοι έδειξαν 

ότι ο ρυθμός πρόσληψης του EGF μέσω του c-erbB-1 ήταν σημαντικά 

υψηλότερος από τον της c-erbB-3 διαμεσολαβούμενης ενδοκυττώσεως της 

NRG. Η ενδοκυττάρια δρομολόγηση των υποδοχέων του EGF σε ένα ήπια 

όξινο πρώιμο ενδοσωμάτιο δημιουργεί το ερώτημα εάν υπάρχει ανακύκλωση 

του υποδοχέα μετά τον διαχωρισμό του συμπλέγματος προσδέτη-υποδοχέα. 

Τα συμπλέγματα τα οποία παραμένουν σταθερά κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, όπως το σύμπλεγμα του EGF/ c-erbB-1, αποδομούνται επαρκώς 

στα λυσοσωμάτια και έτσι μειώνεται η συγκέντρωση του υποδοχέα στην 

κυτταρική επιφάνεια και το σηματοδοτικό του δυναμικό. Αντιθέτως, η 

σύνδεση του TGFα ή της NRG με υποδοχείς διασπάται πρώιμα μέσα στα 

ενδοσωμάτια, γεγονός το οποίο ευνοεί την ανακύκλωση του υποδοχέα και 

καταλήγει σε πιο ισχυρή μιτογόνο σηματοδότηση [135]. Έχει δειχθεί ότι οι 

προαγόμενες από τον EGF μιτογόνες απαντήσεις μέσω ομοδιμερών του c-

erbB-1 είναι ασθενέστερες σε αντίθεση με τις αποτελεσματικότερες από τη 

συνέκφραση του c-erbB-2/ c-erbB-1 με την διέγερση από τον TGFα, λόγω της 

ενισχυμένης ανακύκλωσης των ετεροδιμερών [136]. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

και το εύρημα ότι η αυξημένη έκφραση του c-erbB-2 μειώνει σημαντικά την 

προς τα κάτω ρύθμιση του c-erbB-2 και την λυσοσωμιακή στόχευση του c-

erbB-1 [137,138], μπορεί να εξηγηθεί περαιτέρω το υψηλό δυναμικό 

μετασχηματισμού του c-erbB-2. Ειδικά δομικά χαρακτηριστικά ρυθμίζουν τη 
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διαλογή των εσωτερικοποιούμενων υποδοχέων. Ενώ το καρβοξυ-τελικό άκρο 

του c-erbB-3 είναι υπεύθυνο για την ανακύκλωση του υποδοχέα στην 

κυτταρική μεμβράνη [139], ο c-erbB-1 στρατολογεί την πρωτεΐνη-συνδετάση 

ουμπικουϊτίνη c-Cbl, η οποία καθορίζει τη λυσοσωμιακή αποδόμηση του 

υποδοχέα [140,141]. Αν και ο c-erbB-1 και οι περισσότεροι υποδοχείς 

τυροσινικής κινάσης ενδοκυτταρώνονται άμεσα, αντίθετα ο c-erbB-4 

ενδοκυτταρώνεται πολύ αργά μετά τη σύνδεση με τον προσδέτη του. Η 

αποτυχία του υποδοχέα να μπει στην οδό της ενδοκυττάρωσης έχει εγείρει 

σκέψεις για έναν απευαισθητοποιητικό μηχανισμό. Μελέτες έχουν δείξει ότι 

το εξωκυττάριο τμήμα αποπίπτει ως θραύσμα 120kDa από την κυτταρική 

επιφάνεια (μετά από πρωτεόλυση), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενός 

τμήματος 80kDa, που παριστά το διαμεμβρανικό και ενδοκυττάριο τμήμα 

του υποδοχέα. Η πιθανή λειτουργία του αποπεπτωκότος εξωκυττάριου 

τμήματος είναι άγνωστη, αλλά το τμήμα των 80kDa είναι μία ενεργής 

τυροσινική κινάση, τουλάχιστον in vitro. Περαιτέρω μελέτες έχουν δείξει ότι 

το τμήμα αυτό υφίσταται μια δεύτερη, επί της κυτταρικής μεμβράνης, 

πρωτεόλυση (γ-secretase), η οποία διασπά το διαμεμβρανικό τμήμα της 

πρωτεΐνης (Εικόνα 11). 

 

 
 

Εικόνα 11. Διαδικασία πρωτεολυτικής διάσπασης του c-erbB-4 [86]. 
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Αυτή η δράση απελευθερώνει το ενδοκυττάριο τμήμα του c-erbB-4 

υποδοχέα από την κυτταροπλασματική μεμβράνη μέσα στο κυτταρόπλασμα. 

Ακόλουθα, αυτό το τμήμα μετακομίζει στον πυρήνα, αλλά η λειτουργία του 

εκεί δεν είναι γνωστή. Η πυρηνική εντόπιση του c-erbB-4 υποδοχέα έχει 

σημειωθεί, με τη βοήθεια της ανοσοϊστοχημείας, σε ιστούς [90,91]. 



 

 

 

69

Κεφάλαιο 5ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η σηματοδότηση μέσω των υποδοχέων του EGFR (EGFR–family 

signaling) 
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Οι πολλαπλοί προσδέτες και οι ποικίλοι συνδυασμοί του ομο- και 

ετεροδιμερισμού μεταξύ των μελών της οικογένειας του EGFR συνδέονται με 

μια σύνθετη και ποικίλλουσα ομάδα βιοχημικών οδών (Εικόνα 12). Ο 

προαγόμενος από τον προσδέτη διμερισμός και η ακόλουθη 

αυτοφωσφορυλίωση των συγκεκριμένων περιοχών με ενεργότητα κινάσης 

της τυροσίνης του υποδοχέα δημιουργούν θέσεις πρόσδεσης για ποικίλες 

πρωτεΐνες που στοχεύουν τη μεμβράνη. Κυτταροπλασματικοί 

διαμεσολαβητές οι οποίοι συνδέονται σε θέσεις φωσφορυλιωμένης τυροσίνης 

του c-erbB-1, μέσω του SH2- ή PTB- τμημάτων (phosphortyrosine binding 

motif – θέσεις πρόσδεσης φωσφοτυροσίνης), μπορεί να είναι είτε πρωτεΐνες - 

προσαρμογείς είτε ένζυμα. Προσαρμογείς όπως ο Shc, ο Grb2, ο Crk ή η 

πρόσφατα χαρακτηρισμένη πρωτεΐνη Dok-R [142] παρουσιάζουν αρθρωτή 

δομή, η οποία περιέχει τμήματα αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-πρωτεΐνης και 

θέσεις φωσφορυλίωσης, και δρουν ως πλατφόρμες σηματοδότησης, οι οποίες 

διευρύνουν το ρεπερτόριο των υποδοχέων στα ενεργοποιημένα ενδοκυττάρια 

μονοπάτια. Ο Shc υπάρχει σε τρεις διαφορετικές ισομορφές, την p46shc, την 

p52shc και την p66shc, οι οποίες παρουσιάζουν φωσφορυλιωμένη τυροσίνη 

μετά από τη διέγερση του EGF και συνδέονται στον ενεργοποιημένο c-erbB-1 

και Grb2. Είναι αξιοπερίεργο ότι ενώ οι 46 και 52 kDa ισομορφές αυξάνουν 

τη μιτογόνο σηματοδότηση μετά από διέγερση με EGF και είναι ικανές να 

μετασχηματίσουν τα NIH3T3 κύτταρα [143], Η p66shc δεν έχει αυτή την 

ικανότητα και επηρεάζει αρνητικά την προαγόμενη από τον EGF μεταγραφή 

του c-fos [144]. Επιπλέον, ένζυμα όπως η φωσφολιπάση Cγ ή η 

κυτταροπλασματική κινάση της τυροσίνης c-src συνδέουν την ενεργοποίηση 

του c-erbB-1 με δεύτερης γενιάς μηνύματα και τον μεταβολισμό του 

ασβεστίου ή με μιτογόνους σηματοδοτικούς ‘‘καταρράκτες’’. Ανάμεσα στο 

μεγάλο πλήθος των σηματοδοτικών μονοπατιών που ενεργοποιούνται από 

τον c-erbB-1, αυτό της MAP κινάσης (mitogen activated kinase – κινάση που 

ενεργοποιεί τη διαδικασία της διαίρεσης) είναι, για την ώρα, το περισσότερο 

κατανοητό (Εικόνα 12). Μέχρι τώρα αρκετές MAP κινάσες έχουν ταυτοποιηθεί 

ως στόχοι του c-erbB-1. Μεταξύ αυτών οι εξωκυττάριες ρυθμιστικές κινάσες 
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(Erks – extracellular signal regulated kinase) 1 και 2, οι jun αμινοτελικές 

κινάσες (Jnks), το p38 και η Erk5. Καθώς έχουν χαρακτηρισθεί οι 

περισσότεροι από τους παράγοντες του Erk1/2 σηματοδοτικού 

‘‘καταρράκτη’’, η προαγόμενη από τον EGF ενεργοποίηση αυτών των 

κινασών σερίνης/θρεονίνης εξυπηρετεί ως ένα καλό παράδειγμα μετάδοσης 

του σήματος από τους υποδοχείς της κυτταρικής επιφανείας στον πυρήνα. 

Ακολουθώντας βήματα εγγύς της κυτταρικής μεμβράνης όπως η 

επιστράτευση του Shc και του Grb2 στον φωσφορυλιωμένο υποδοχέα, η 

μικρή G πρωτεΐνη Ras ενεργοποιείται μέσω του Grb2 συνδεόμενου 

ανταλλακτικού παράγοντα Sos. Η ακόλουθη επαγωγή της κινάσης 

σερίνης/θρεονίνης Raf και της διττής ειδικότητας κινάσης MEK1 ενεργοποιεί 

την Erk1/2, η οποία τελικά ρυθμίζει μεταγραφικούς παράγοντες, όπως τον 

Elk-1 και τον c-fos. Πρόσφατα δεδομένα δημιουργούν μια πιο σύνθετη 

εικόνα αυτού του απλοποιημένου μοντέλου μεταγωγής του σήματος μέσω του 

εν λόγω μονοπατιού. Ενώ οι προσαρμογείς και συνδεόμενες με τον c-erbB-1 

πρωτεΐνες p66Shc και Dok-R έχει δειχθεί ότι εξασθενούν την προαγόμενη από 

τον EGF ενεργοποίηση του Erk [142,145], η πρωτεΐνη Abi-1 παρεμβαίνει στο 

σηματοδοτικό μονοπάτι της MAP κινάσης μέσω της σύνδεσής της με τον 

ανταλλακτικό παράγοντα Sos [146]. Αντίθετα, η υπερέκφραση του 

παράγοντα SUR-8, μιας πρωτεΐνης σκαλοπατιού η οποία δημιουργεί 

σύμπλοκα με το Ras και το Raf, ενισχύει τη δραστηριότητα της MAP κινάσης 

μετά από επώαση με EGF, όπως κάνει και η Shp-2 [147,148]. Λιγότερο καλά 

έχει χαρακτηρισθεί η προαγόμενη από τον EGF ενεργοποίηση της Jnk μέσω 

των μικρών G πρωτεϊνών Rac1 και Cdc42 [149,150]. Πρόσφατες αναφορές 

τοποθετούν την STE20 σχετιζόμενη με την σερίνη/θρεονίνη κινάση JIK και 

την προσαρμοστική πρωτεΐνη Crk πριν τις μικρές GTPάσες στον καταρράκτη 

της σηματοδότησης [151,152]. Σε αντίθεση με την Crk η οποία είναι 

σημαντική για την ενεργοποίηση της Jnk, μετά επώαση με EGF των 

επιμολυσμένων κυττάρων COS7, η δραστικότητα της JIK μειώνεται από τον 

EGF και η υπερέκφραση αυτής της αρνητικά ρυθμιζόμενης κινάσης μειώνει 

την ενεργοποίηση της Jnk. Η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών οικογενειών 
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υποδοχέων τυροσινικής κινάσης έχει δειχθεί εφόσον έχει βρεθεί ότι η 

διέγερση του προερχόμενου από τα αιμοπετάλια αυξητικού παράγοντα 

(PDGF) των Rat-1 ινοβλαστών προάγει την αναστολή της ενεργοποίησης της 

Jnk, ενώ αφήνει ανεπηρέαστη τη σηματοδότηση μέσω Erk [153]. Ο Lee και οι 

συνεργάτες του ανέδειξαν τη σημαντική συνεισφορά της Erk5 για τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου. Σε 

αντίθεση με την ενεργοποίηση της Erk1/2, το σηματοδοτικό αυτό μονοπάτι 

δεν απαιτεί τη δράση του Ras και ρυθμίζεται από την κινάση της MAP 

κινάσης MEK5 [154]. 

Η διέγερση με EGF προκαλεί επίσης την ενεργοποίηση της λιπιδικής 

κινάσης PI3K (Εικόνα 12), η οποία αποτελείται από τη ρυθμιστική υπομονάδα 

p85 και την καταλυτική υπομονάδα p110, η οποία φωσφορυλιώνει την PIP2, 

δημιουργώντας τον δεύτερο αγγελιοφόρο PIP3 [155]. Επειδή ο c-erbB-1 δεν 

έχει θέση σύνδεσης για το τμήμα SH2 της PI3K, η ενεργοποίηση της 

τελευταίας είναι σχετικά ηπιότερη σε σχέση με άλλους υποδοχείς τυροσινικής 

κινάσης. Σε αντίθεση με τον c-erbB-1, ο c-erbB-3 περιέχει έξι ενδεχόμενες 

θέσεις σύνδεσης για την PI3K και ενεργοποιεί αυτό το ένζυμο δραστικά [156]. 

Η προσαρμοστική πρωτεΐνη Gab1 έχει αναφερθεί ως υποψήφια για τη 

διαμεσολάβηση της ενεργοποίησης της PI3K από τον c-erbB-1 και μία 

πρόσφατη μελέτη περιγράφει μια θετικά ανατροφοδοτούμενη αγκύλη στη 

σηματοδότηση του c-erbB-1 μέσω της Gab1 και της PI3K [157]. Η προαγόμενη 

από τον EGF φωσφορυλίωση του Gab1 ενεργοποιεί την PI3K και η 

συνακόλουθη δημιουργία του PIP3 προκαλεί ενισχυμένη μεμβρανική 

στρατολόγηση και περαιτέρω αύξηση της ενεργοποίησης του Gab1. Το PTEN, 

μία φωσφατάση η οποία υδρολύει το PIP3, τροποποιεί αυτή την 

ανατροφοδότηση, μειώνοντας την μεμβρανική στοχοποίηση του Gab1. Ένας 

σημαντικός στόχος της PI3K, η πρωτεϊνική κινάση Β (PKB)/Akt 

φωσφορυλιώνεται με την μεμβρανική στρατολόγηση και ενεργοποίηση της 

κινάσης της θρεονίνης PDK1 [158]. Η ενεργοποίηση της PKB ασκεί 

αντιαποπτωτική δράση εμπλέκοντας τον μεταγραφικό παράγοντα NF-kB. 

Πρόσφατα έχει δειχθεί, ότι η ενεργοποίηση μέσω του EGF του NF-kB, 
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διαμέσου της PI3K και του PKC, είναι κρίσιμη για την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου σε αρνητικά για οιστρογονικούς υποδοχείς κύτταρα 

καρκινώματος του μαστού [159]. Ωστόσο, η PKB δεν είναι μόνο στόχος του 

μονοπατιού c-erbB-1/PI3K αλλά, επίσης, εμπλέκεται στη ρύθμιση της οδού 

Ras-MAP κινάσης, φωσφορυλιώνοντας το Raf και, με αυτό τον τρόπο, 

αναχαιτίζοντας τη δραστηριότητα της κινάσης [160]. 

Η κυτταροπλασματική τυροσινική κινάση c-Src ενέχεται σε σημαντικές 

κυτταρικές διαδικασίες, όπως τη μιτογόνο σηματοδότηση ή την οργάνωση 

του κυτταροσκελετού [161]. Ως υποστρώματα της Src, υπό την διέγερση του 

EGF, περιλαμβάνονται ο ίδιος ο c-erbB-1, μεταγραφικοί παράγοντες της 

οικογένειας του μεταγωγέα του σήματος και ενεργοποιητή της μεταγραφής 

(STAT) (Εικόνα 12), η Shc, παράγοντες του κυτταροσκελετού και πρωτεΐνες 

του μηχανισμού ενδοκυττάρωσης, όπως η δυναμίνη και η κλαθρίνη [162]. Η 

συνέκφραση και η συνεργική λειτουργία των c-erbB-1 και c-Src για τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη διηθητικότητα και τη δημιουργία του όγκου, 

οδηγούν στο συμπέρασμα μιας στενής λειτουργικής σύνδεσης αυτών των 

τυροσινικών κινασών [163]. Έχει δειχθεί ότι η αναστολή του Src αντιστρέφει 

τον μετασχηματιστικό φαινότυπο των κυττάρων που υπερεκφράζουν είτε c-

erbB-1 ή c-erbB-2 [164]. Ο Parsons και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι η c-Src 

συνδέεται άμεσα με τον c-erbB-1 και φωσφορυλιώνει δύο περιοχές με 

δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις 

γνωστές θέσεις αυτοφωσφορυλίωσης. Η μία από αυτές είναι κριτικής 

σημασίας για τις μιτογόνες απαντήσεις που προάγονται από τον EGF σε 

ινοβλάστες τρωκτικών [165,166]. Έχει επίσης αναφερθεί [167] η έμμεση 

ενεργοποίηση της Src από τον c-erbB-1 μέσω της GTPάσης Ral, η οποία 

οδηγεί στην ενεργοποίηση του STAT3 και όχι του Erk. Μια άλλη μελέτη 

περιγράφει την εξαρτώμενη από την Src ενεργοποίηση των Jak2 και STAT 

πρωτεϊνών μετά από διέγερση με τον EGF [168]. 
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Εικόνα 12. Το σηματοδοτικό δίκτυο των υποδοχέων τύπου Ι κινάσης της 

τυροσίνης. PKC: πρωτεϊνική κινάση C, EGFR: υποδοχέας του επιδερμιδικού 

αυξητικού παράγοντα, EGF: επιδερμιδικός αυξητικός παράγοντας, TGF: αυξητικός 

παράγοντας μετασχηματισμού, STAT: επαγωγείς του σήματος και ενεργοποιητές της 

μεταγραφής, PI3K: κινάση της φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης 3, MEK: κινάση της 

μιτογονο-ενεργοποιητικής πρωτεϊνικής κινάσης, MAPK: μιτογονο-ενεργοποιητική 

πρωτεϊνική κινάση [169]. 
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Κεφάλαιο 1ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο υποδοχέας c-erbB-1 στο ΜΜΚΠ 
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Εκτεταμένες είναι οι μελέτες σε σχέση με τον ρόλο των υποδοχέων της 

οικογένειας του EGFR στο ΜΜΚΠ. Οι περισσότερο μελετημένοι υποδοχείς 

είναι οι c-erbB-1 (EGFR) και c-erbB-2 (HER-2 ή c-neu). Έχει υποστηριχθεί ότι 

οι υποδοχείς αυτοί εμπλέκονται στην ανάπτυξη, τη μετάσταση, την αντίσταση 

στη θεραπεία και την πρόγνωση του καρκινώματος του πνεύμονα. 

Ο υποδοχέας c-erbB-1 δεν εκφράζεται καθόλου ή εκφράζεται ελάχιστα 

στον φυσιολογικό πνευμονικό ιστό (βασική στοιβάδα του βρογχικού 

επιθηλίου) και στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα. Στις 

προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις του βρογχικού επιθηλίου (δυσπλασία) 

[67,170] έχει βρεθεί σταδιακή αύξηση της έκφρασής του. Η υπερέκφραση αυτή 

υποδηλώνει τον σημαντικό ρόλο του υποδοχέα στην καρκινογένεση του 

πνεύμονα. Στο ΜΜΚΠ υπερέκφραση του c-erbB-1 έχει αναφερθεί στο 13-80% 

των όγκων (24-89% των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων και 23-46% των 

αδενοκαρκινωμάτων). Γονιδιακή επέκταση του γονιδίου του c-erbB-1 

απαντάται σε περίπου 6% όλων των ΜΜΚΠ και 28% των ακανθοκυτταρικών 

καρκινωμάτων του πνεύμονα. Τέλος, στο ΜΜΚΠ έχει παρατηρηθεί μια 

μετάλλαξη που οδηγεί στον EGFRvIII και περιέχει μία δομικά ενεργή 

τυροσινική κινάση, η ενεργοποίηση της οποίας είναι ανεξάρτητη από τη 

σύνδεση του προσδέτη [71]. Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει στο ότι η 

έκφραση υψηλών επιπέδων του c-erbB-1 σχετίζεται με προχωρημένη ή 

μεταστατική νόσο και κακή πρόγνωση. Δυστυχώς, οι αναφορές που αφορούν 

τη συσχέτισή του με την επιβίωση μας έχουν δώσει αντιφατικά αποτελέσματα 

για το ΜΜΚΠ [171-178]. 

Μια μετα-ανάλυση των Meert A. P. και συνεργατών [171] για τον ρόλο 

της έκφρασης του c-erbB-1 στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνωμα του 

πνεύμονα, η οποία περιέλαβε περισσότερους από 2000 ασθενείς και τα 

αποτελέσματα από 11 μελέτες, έδειξε ότι η υπερέκφραση του c-erbB-1 είναι 

ένας παράγοντας κακής πρόγνωσης για την επιβίωση στο ΜΜΚΠ, ιδιαίτερα 

όταν γίνεται ανοσοϊστοχημική ανίχνευση του υποδοχέα, ακόμη και όταν το 

όριο θετικότητας αποτελούσε αυθαίρετη επιλογή των ερευνητών. Η ανωτέρω 
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επίδραση του c-erbB-1 βρέθηκε να είναι μικρή και αποτελέσει αντικείμενο 

συζήτησης. 

Μελέτη των Swinson D.E.B. και συνεργατών [174] υποστηρίζει ότι 

ασθενείς με ΜΜΚΠ που εκφράζουν ενεργοποιημένο c-erbB-1 υποδοχέα έχουν 

κακή πρόγνωση. Η ενεργοποίηση αυτή εκτιμήθηκε με την πιθανή 

συνέκφραση της μεταλλοπρωτεϊνάσης του στρώματος 9 (MMP-9) ή/και της 

ανθρακικής ανυδράσης 9 (CA IX), ταυτόχρονα με τον c-erbB-1. Η έκφραση 

μόνο του c-erbB-1 δεν βρέθηκε να έχει κάποια προγνωστική σημασία. Μικρή 

μελέτη με 36 ασθενείς, στην οποία ελέγχθηκε ο φωσφορυλιωμένος (και 

συνεπώς ενεργοποιημένος) c-erbB-1, έδειξε επίσης κακή πρόγνωση στους 

ασθενείς που τον υπερέκφραζαν [173]. 

Σε αναδρομική ανοσοϊστοχημική μελέτη των Cox G. και συν. [176], η 

οποία πραγματοποιήθηκε σε 169 δείγματα ασθενών χειρουργημένων για 

ΜΜΚΠ σταδίου Ι-ΙΙΙΑ, βρέθηκε συνέκφραση του c-erbB-1 και της MMP-9 σε 

σημαντικό ποσοστό των όγκων και ότι η συνέκφραση αυτή σχετίζεται με κακή 

πρόγνωση. Η πιθανή εξήγηση είναι ότι το σηματοδοτικό μονοπάτι του c-erbB-

1 παίζει σημαντικό ρόλο στη διηθητική συμπεριφορά του όγκου μέσω της 

θετικής ρύθμισης της παραγωγής της MMP-9. Στην ίδια μελέτη η συνολική 

(κυτταροπλασματική και μεμβρανική) θετικότητα για τον c-erbB-1 ήταν 56% 

και η μεμβρανική από μόνη της στο επίπεδο του 33%. Η συνολική θετικότητα 

αυτή βρέθηκε να είναι συχνότερη στο ακανθοκυτταρικό και μεγαλοκυτταρικό 

καρκίνωμα απ΄ ότι στο αδενοκαρκίνωμα και περισσότερο συχνή στους 

ηλικιωμένους. Η μεμβρανική θετικότητα ήταν πιο συχνή στο 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στους ηλικιωμένους, στους χαμηλής 

διαφοροποίησης όγκους και στους άνδρες. 

Μελέτη στην οποία εξετάστηκε η έκφραση του c-erbB-1, της COX2 και 

του BAX στην πρωτοπαθή εστία, τις λεμφαδενικές και εγκεφαλικές 

μεταστάσεις δεν επιβεβαίωσε κάποια διαφορά στην έκφραση των ανωτέρω 

δεικτών μεταξύ των ασθενών με ή χωρίς εγκεφαλικές μεταστάσεις. Η 

πολυπαραγοντική ανάλυση, επίσης,  δεν επιβεβαίωσε την ανεξάρτητη 

προγνωστική σημασία των τριών αυτών βιολογικών δεικτών [172]. 
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Σε μια ανασκόπηση του Nicholson και συν. επιβεβαιώθηκε η 

προγνωστική αξία της υπερέκφρασης του c-erbB-1 σε διάφορους τύπους 

όγκων, αλλά η υπερέκφραση του c-erbB-1 υποδοχέα στο ΜΜΚΠ δεν 

παρουσίαζε συσχέτιση με την επιβίωση [68]. Προτάθηκε όμως ότι η 

προγνωστική σημασία του c-erbB-1 ίσως υποεκτιμάται λόγω του ότι στις μέχρι 

τότε δημοσιευμένες μελέτες η έκφρασή του ορίζεται ως το σύνολο των θετικών 

κυττάρων, χωρίς να εκτιμάται η ενεργοποιημένη του μορφή, η οποία πιθανά 

είναι εκείνη που επηρεάζει την πρόγνωση. Επισημαίνεται επίσης ότι η 

αποτυχία της ανάδειξης της προγνωστικής σημασίας του c-erbB-1 σε 

ορισμένους τύπους καρκινωμάτων δεν αποκλείει απαραίτητα τους ασθενείς 

αυτούς από τα οφέλη της θεραπείας με αναστολείς του EGFR. 

Σε προοπτική μελέτη 130 ασθενών, που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά, 

ΜΜΚΠ σταδίων Ι-ΙΙΙ, υποστηρίζεται ότι η υπερέκφραση του c-erbB-1 

συμβαδίζει με μικρότερη επιβίωση, και έτσι αντιπροσωπεύει ένα αξιόπιστο 

προγνωστικό παράγοντα [175]. 

Μελέτη του Reissmann και συν. [177] οι οποίοι εξέτασαν τη γονιδιακή 

ενίσχυση και την υπερέκφραση της κυκλίνης D1 και του c-erbB-1 σε 298 

ΜΜΚΠ παρατηρήθηκε γονιδιακή ενίσχυση στο 5% και 6% για την κυκλίνη 

D1 και τον c-erbB-1 αντίστοιχα. Ο c-erbB-1 βρέθηκε να υπερεκφράζεται στο 

13% των περιπτώσεων, με μία προτίμηση στα ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση των ανωτέρω με την 

ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, το μέγεθος του όγκου, τις λεμφαδενικές 

μεταστάσεις ή την έκβαση των ασθενών.  

Ο έλεγχος της υπερέκφρασης της πρωτεΐνης και του αριθμού 

αντιγράφων του γονιδίου του c-erbB-1, καθώς και η επίδραση αυτών στην 

πρόγνωση, σε 183 δείγματα ασθενών με ΜΜΚΠ, έδειξε ότι η υπερέκφραση 

του c-erbB-1 είναι συχνή (μέτρια στο 25% και σημαντική στο 37%) στους 

όγκους αυτούς, είναι συχνότερη στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και 

συσχετίζεται με αυξημένο αριθμό αντιγράφων του γονιδίου. Η υπερέκφραση 

της πρωτεΐνης και η γονιδιακή επέκταση δεν έδειξαν συσχέτιση με την ηλικία, 

το φύλο, το κάπνισμα, το στάδιο ή την κατάσταση των λεμφαδένων. Η 
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υπερέκφραση του c-erbB-1 έδειξε σημαντική συσχέτιση με τη διαφοροποίηση 

του όγκου (με τους καλά διαφοροποιημένους όγκους να εκφράζουν 

υψηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης). Εκτός των ακανθοκυτταρικών 

καρκινωμάτων υπερέκφραση παρατηρήθηκε και στα βρογχιολοκυψελιδικά 

καρκινώματα. Το 60% των νεοπλασμάτων βρέθηκε να έχουν αυξημένο 

αριθμό αντιγράφων του γονιδίου του c-erbB-1 ανά κύτταρο, τα περισσότερα 

από αυτά με ισορροπημένη τρισωμία ή πολυσωμία. Γονιδιακή επέκταση 

παρατηρήθηκε μόνο στο 9% των ασθενών και όλοι παρουσίαζαν και 

υπερέκφραση της πρωτεΐνης, γεγονός το οποίο δεικνύει ότι αυτή αποτελεί 

έναν από τους μηχανισμούς της πρωτεϊνικής υπερέκφρασης. Καμία από τις 

ανωτέρω παραμέτρους δεν έδειξε συσχέτιση με την επιβίωση των ασθενών. 

Παρατηρήθηκε μόνον μία μικρή τάση προς κακή πρόγνωση, στις περιπτώσεις 

με αυξημένο αριθμό αντιγράφων του γονιδίου [178]. 
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Κεφάλαιο 2ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο υποδοχέας c-erbB-2 στο ΜΜΚΠ 
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Το πρωτεϊνικό προϊόν του ογκογονιδίου c-erbB-2 εκφράζεται στο 20-30% 

των μη-μικροκυτταρικών καρκινωμάτων του πνεύμονα και ιδιαιτέρως στο 

αδενοκαρκίνωμα [34,76,179]. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι η έκφραση 

του υποδοχέα c-erbB-2 σχετίζεται με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο και 

κακή πρόγνωση [179-181], ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με μεταλλάξεις του 

K-Ras [34] ή με το Bcl-2 [182], ενώ άλλες παρουσιάζουν αντίθετα 

αποτελέσματα [183]. Τέτοιου είδους αντικρουόμενα αποτελέσματα μπορεί να 

εξηγηθούν από τον χαμηλό αριθμό των ασθενών που περιλήφθηκαν στην 

πλειοψηφία των μελετών και από τη χρήση διαφορετικών μεθόδων 

προσδιορισμού του επιπέδου έκφρασης του c-erbB-2. 

Σε μια μετα-ανάλυση της Meert AP και συνεργατών [184] μελετήθηκε η 

προγνωστική σημασία της έκφρασης του c-erbB-2 στην επιβίωση ασθενών με 

καρκίνωμα του πνεύμονα. Η ανάλυση περιέλαβε ένα σύνολο ασθενών 4.582 

από 30 μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το έτος 1990 έως το 2002. Σχετικά με 

την έκφραση του c-erbB-2, στο ΜΜΚΠ, σε δώδεκα μελέτες (1583 ασθενείς) 

βρέθηκε συσχέτιση με κακή πρόγνωση, σε μία (101 ασθενείς) η έκφραση του 

υποδοχέα συνδέθηκε με καλή πρόγνωση και σε δεκαέξι (2705 ασθενείς) δεν 

βρέθηκε να υπάρχει σημαντική συσχέτιση με την επιβίωση των ασθενών. Το 

ποσοστό της έκφρασης του c-erbB-2 ήταν 31% στο ΜΜΚΠ, 30% στους 

ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα και 30% στους ασθενείς με ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα. Σε σχέση με την τοπική ή προχωρημένη νόσο, τα ποσοστά ήταν 

αντίστοιχα 32% και 36%. Συμπερασματικά, η υπερέκφραση του c-erbB-2 στο 

ΜΜΚΠ φαίνεται να είναι ένας προγνωστικός παράγοντας μειωμένης 

επιβίωσης. Το εύρημα αυτό, όμως, μπορεί να επηρεάζεται από μελέτες με 

ανεπαρκή στοιχεία ή με μη σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα, καθώς 

επίσης και από τις διαφορετικές τεχνικές και κριτήρια της θετικότητας της 

υπερέκφρασης αυτής. Το γιατί η υπερέκφραση αυτή συνεισφέρει στην κακή 

πρόγνωση δεν είναι γνωστό. Μερικές από τις υποθέσεις είναι ότι ο c-erbB-2 

ρυθμίζει την κυτταρική προσκόλληση και τη διηθητική ανάπτυξη του 

καρκινώματος μέσω της σχέσης του με το σύστημα καντερίνης-κατενίνης [185] 

και ότι επίσης συσχετίζεται με αυξημένο μεταναστευτικό δυναμικό [186]. 
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Μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η έκφραση του c-erbB-2 καθώς επίσης και 

οι μεταλλάξεις του K-Ras σε αδενοκαρκινώματα του πνεύμονα, δείχνει ότι οι 

ασθενείς με μετάλλαξη στο κωδικώνιο 12 του K-Ras με ταυτόχρονη 

υπερέκφραση του c-erbB-2 ίσως έχουν όφελος από επιθετικότερη θεραπευτική 

αντιμετώπιση [34]. Στην ίδια μελέτη το ποσοστό της έκφρασης του c-erbB-2 

ήταν 34% και των μεταλλάξεων του K-Ras 36%. Συνέκφραση και των δύο 

δεικτών παρατηρήθηκε στο 14% των περιπτώσεων, και η συνέκφραση αυτή 

βρέθηκε να σχετίζεται με την επιβίωση. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η 

έκφραση του c-erbB-2 βρέθηκε να είναι ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης 

κακής πρόγνωσης, ενώ η μετάλλαξη του K-Ras πλησίαζε να είναι δείκτης 

κακής πρόγνωσης. 

Η προσπάθεια συσχέτισης της έκφρασης νευροενδοκρινικών δεικτών 

(ειδική ενολάση των νεύρων, χρωμογρανίνη Α, συναπτοφυσίνη και Leu 7), 

του p53, και του c-erbB-2 με την απάντηση στη χημειοθεραπεία, στη 

συνδυασμένη χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία ή την επιβίωση, σε ασθενείς με 

ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙ, δεν ανέδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά 

[187]. Το ποσοστό της έκφρασης του c-erbB-2 στα 103 δείγματα που 

εξετάστηκαν ήταν στο επίπεδο του 65%. 

Αρνητική ήταν, επίσης, η προσπάθεια συσχέτισης της έκφρασης του c-

erbB-2 και του Ras με την επιβίωση σε 227 χειρουργημένα ΜΜΚΠ [188]. Η 

έκφραση του c-erbB-2 βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη στο ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα (26% των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων έναντι 13% των 

αδενοκαρκινωμάτων) και του Ras τρεις φορές πιο συχνή στο 

αδενοκαρκίνωμα. Στην ίδια μελέτη η έκφραση του bcl-2 και των αντιγόνων 

της ομάδας αίματος Α, Β και Η βρέθηκαν να συνδέονται με καλύτερη 

πρόγνωση, ενώ οι ασθενείς σταδίων Ι και ΙΙ, με έκφραση του p53 και ομάδα 

αίματος Ο παρουσίαζαν μειωμένη επιβίωση. 
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Κεφάλαιο 3ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υποδοχείς c-erbB-1 και c-erbB-2 στο ΜΜΚΠ 
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Υψηλό επίπεδο έκφρασης του c-erbB-1 είναι ένα από τα πρώιμα 

ευρήματα και η πιο σταθερά καταδεικνυόμενη ανωμαλία στο βρογχικό 

επιθήλιο των βαρέων καπνιστών, και βρίσκεται στο 65-84% όλων των ΜΜΚΠ 

και ιδιαίτερα στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα [189]. Η υπερέκφραση του c-

erbB2 είναι λιγότερο συχνή και ανευρίσκεται σε λιγότερο από το 35% των 

ασθενών με ΜΜΚΠ και κυρίως σε αυτούς με αδενοκαρκίνωμα [190]. Η 

υπερέκφραση του c-erbB-1 έχει συσχετισθεί με μικρότερο ελεύθερο υποτροπής 

διάστημα και συνολική επιβίωση σε αρκετές κακοήθειες, ενώ ο c-erbB-2 έχει 

ενοχοποιηθεί ως προγνωστικός παράγοντας. Όμως, η σχέση της 

υπερέκφρασης μεταξύ του c-erbB-1, του c-erbB-2 και της πρόγνωσης στο 

ΜΜΚΠ είναι αντιφατική [68]. Το ετεροδιμερές c-erbB-1/c-erbB-2 έχει δειχθεί 

να έχει ισχυρότερη πολλαπλασιαστική επίδραση από ότι τα αντίστοιχα 

ομοδιμερή [74,98]. Ενίσχυση του mRNA των c-erbB-1 και c-erbB-2 [191] ή 

υπερέκφραση των πρωτεϊνών τους [192] έχει βρεθεί να σχετίζεται με την 

επιβίωση σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, αν και αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα 

έχουν επίσης αναφερθεί [193,194]. 

Μελέτη των Onn A. και συνεργατών [195], οι οποίοι εξέτασαν 

ανοσοϊστοχημικά την έκφραση των c-erbB-1, c-erbB-2, του φωσφορυλιωμένου 

EGFR και του TGFa σε 111 δείγματα χειρουργημένων ασθενών με ΜΜΚΠ 

σταδίου Ι έδειξε σύγχρονη υπερέκφραση των δύο υποδοχέων (c-erbB-1 και c-

erbB-2) στο 9,9% των όγκων. Η υπερέκφραση αυτή έδειξε σημαντική 

συσχέτιση (p=0,006) με βραχύτερο ελεύθερο νόσου διάστημα και μια τάση για 

μικρότερη συνολική επιβίωση (p=0,093). Οι δείκτες pEGFR και TGFa, αν και 

εκφράστηκαν σε κάποια ποσοστά, δεν βρέθηκε να σχετίζονται με την 

πρόγνωση. Το ανωτέρω εύρημα υποδηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης του όγκου σημαντικές αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ 

των διαφόρων μελών της οικογένειας των c-erbB υποδοχέων. Στην ίδια 

μελέτη ο c-erbB-1 παρουσίαζε υπερέκφραση συχνότερα σε Τ2 από ότι σε Τ1 

όγκους (p=0,001) και περισσότερο στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα από 

ότι στα αδενοκαρκινώματα (p=0,07), ενώ υπερέκφραση του c-erbB-2 
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παρατηρήθηκε συχνότερα σε αδενοκαρκινώματα σε σχέση με τα 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (p=0,035). 

Στην προσπάθεια εξεύρεσης ενός μοντέλου σταδιοποίησης μέσω 

βιολογικών δεικτών του χειρουργήσιμου ΜΜΚΠ, ο Cox G. [196] και οι 

συνεργάτες του μελέτησαν την ανοσοϊστοχημική έκφραση του CD34 (δείκτης 

νεοαγγειογένεσης), των μεταλλοπρωτεϊνασών του στρώματος 2 και 9, του c-

erbB-1 και του c-erbB-2, σε ιστικά δείγματα 167 ασθενών με ΜΜΚΠ σταδίων 

Ι-ΙΙΙΑ, καθώς και την επίδραση αυτών στην επιβίωση. Η μελέτη τους έδειξε ότι 

η αγγειογένεση, ο c-erbB-1 και η μεταλλοπρωτεϊνάση 9 του στρώματος  

παρέχουν προγνωστικά στοιχεία ανεξάρτητα από το TNM στάδιο και μας 

επιτρέπουν μια περισσότερο ασφαλή πρόγνωση της έκβασης ενός 

συγκεκριμένου ασθενούς. Η υπερέκφραση του c-erbB-1 παρατηρήθηκε στο 

55,1% και του c-erbB-2 στο 1,8% των όγκων. Η συνέκφραση του c-erbB-1 και 

της ΜΜΡ-9 συσχετίστηκε με μειωμένη επιβίωση, ενώ ο c-erbB-1 από μόνος του 

όχι. Καμία σημαντική συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε σε σχέση με τον c-erbB-2. 

Ο c-erbB-1 βρέθηκε και σε αυτή την μελέτη να συσχετίζεται με το 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. 

 Σε προοπτική μελέτη [197] που συμπεριέλαβε 118 περιπτώσεις 

χειρουργημένων ΜΜΚΠ στην οποία εξετάσθηκαν η πλοειδικότητα, η 

ανοσοϊστοχημικά ελεγχόμενη έκφραση των c-erbB-1, c-erbB-2 και p53, καθώς 

και η γονιδιακή επέκταση των γονιδίων c-erbB-1, c-erbB-2 και c-erbB-3, 

βρέθηκαν 81% των όγκων να είναι ανευπλοειδείς, ενώ 14% να εμφανίζουν 

θετική αντίδραση για c-erbB-1, 18% για c-erbB-2 και 41% για p53. Βρέθηκε 

φυσιολογικός μέσος αριθμός γονιδιακών αντιγράφων στο 86% για τον c-erbB-

1, 94% για τον c-erbB-2 και 96% για τον c-erbB-3. Ουδεμία στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε μεταξύ της πλοειδικότητας, της 

έκφρασης των c-erbB-1, c-erbB-2, της p53 πρωτεΐνης και του σταδίου του 

όγκου, ούτε επίσης βρέθηκε οι παράγοντες αυτοί να αποτελούν 

προγνωστικούς δείκτες στο ΜΜΚΠ. Επιβεβαιώνεται στην ίδια μελέτη ότι στο 

ΜΜΚΠ η γονιδιακή επέκταση των μελών της οικογένειας του c-erbB δεν 
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φαίνεται να είναι ένα συχνό φαινόμενο και έτσι δεν αποτελεί συχνή αιτία της 

υπερέκφρασης των υποδοχέων. 

Σε μελέτη των Pfeiffer και συν. [183] κατά την οποία εξετάστηκε 

ανοσοϊστοχημικά η έκφραση των c-erbB-1 και c-erbB-2 σε τομές κρυοστάτη 

από 186 ΜΜΚΠ, η έκφραση του c-erbB-1 ήταν υψηλότερη στο 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, ενώ το επίπεδο της χρώσης του c-erbB-2 ήταν 

υψηλότερο στα αδενοκαρκινώματα. Η έκφραση του καθενός ή και των δύο 

μαζί υποδοχέων δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με την πρόγνωση. Παρόμοια, 

μία άλλη μελέτη σε 515 ΜΜΚΠ σταδίου Ι απέτυχε να αναδείξει ανεξάρτητους 

προγνωστικούς παράγοντες για την επιβίωση και την ανοσοϊστοχημικά 

ελεγχόμενη έκφραση των c-erbB-1, c-erbB-2 και P53 [198]. 

Στην προσπάθεια να βρεθεί συσχέτιση μεταξύ της υπερέκφρασης των 

υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-2 και της γονιδιακής τους ενίσχυσης οι Meert 

AP και συν. [199] μελέτησαν ανοσοϊστοχημικά και με τη μέθοδο του 

φθορίζοντος in situ υβριδισμού, αντίστοιχα, 106 δείγματα ασθενών με 

ΜΜΚΠ. Αν και η πλειοψηφία των δειγμάτων έδειξε γενετικές ανωμαλίες 

(ενίσχυση, τρισωμία, τετρασωμία ή ανευπλοειδία) στα γονίδια των ανωτέρω 

υποδοχέων, η γονιδιακή επέκταση παρατηρήθηκε μόνον σε ελάχιστους 

όγκους και δεν φάνηκε να σχετίζεται άμεσα με την πρωτεϊνική έκφραση. Στο 

ΜΜΚΠ η υπερέκφραση των c-erbB-1 και c-erbB-2 φαίνεται να οφείλεται σε 

άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες παρά στην αληθή γονιδιακή ενίσχυση. Οι 

ακριβείς μοριακοί μηχανισμοί δεν είναι γνωστοί. Πιθανά είναι το 

αποτέλεσμα συνδυασμού γονιδιακής επέκτασης, γονιδιακών μεταλλάξεων, 

μεταγραφικών ή μετα-μεταγραφικών γεγονότων (π.χ. υπερέκφρασης του 

mRNA). Η επιβίωση των ασθενών στους οποίους παρατηρήθηκε 

υπερέκφραση των υποδοχέων φαίνεται να είναι μικρότερη. 
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Κεφάλαιο 4ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υποδοχείς c-erbB-3 και c-erbB-4 στο ΜΜΚΠ 
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Οι υποδοχείς c-erbB-3 και c-erbB-4 είναι οι λιγότερο μελετημένοι όσον 

αφορά το μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα. 

Μελέτη του Gollamudi M. και συν. [200] σε κυτταρικές σειρές ΜΜΚΠ, 

υποστηρίζει την ύπαρξη μηχανισμού αυτοκρινούς ενεργοποίησης του 

ετεροδιμερούς των υποδοχέων c-erbB-2 και c-erbB-3 από την 

νευρορεγκουλίνη-1 και έτσι εξηγείται μερικώς τουλάχιστον ο αυξημένος 

πολλαπλασιασμός των νεοπλασματικών κυττάρων. Η διακοπή αυτής της 

αυτοκρινούς αγκύλης, όπως υποστηρίζεται, πιθανά να έχει θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. Μελέτη του Yi και συνεργατών [85] σε 549 περιπτώσεις ΜΜΚΠ 

με ανοσοϊστοχημική μέθοδο δείχνει ότι η έκφραση της πρωτεΐνης του 

υποδοχέα c-erbB-3 για όλα τα στάδια ήταν μεγαλύτερη στο ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα, ακολουθούμενη από το αδενοκαρκίνωμα και μικρότερη στο 

μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα. Η υπερέκφραση αυτή παρουσίαζε συσχέτιση 

με την μειωμένη επιβίωση των ασθενών στο προχωρημένο μη-

μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα και όχι στα πρώιμα στάδια. 

Ανοσοϊστοχημική μελέτη σε 73 ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου Ι, στην 

οποία εξετάσθηκε η πρωτεϊνική έκφραση και των τεσσάρων μελών 

υποδοχέων της οικογένειας c-erbB, παρουσιάζει τη συνέκφραση των c-erbB-1 

και c-erbB-3 ή περισσότερων υποδοχέων προάγγελους υποτροπής του 

καρκινώματος. Επίσης, η έκφραση του υποδοχέα c-erbB-3 με την παρουσία 

απομακρυσμένων μεταστάσεων παρουσίαζε μία καλή συσχέτιση [193]. 

Σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα επιβίωσης παρατηρήθηκε σε μελέτη 

που αφορούσε την ανοσοϊστοχημικά ελεγχόμενη έκφραση των EGFR, c-erbB-

2, c-erbB-3, CD82, Ki-67, p120, p53, bcl-2 και του CD31 σε τομές κρυοστάτη 79 

δειγμάτων από ΜΜΚΠ, όταν υπήρχε πολύ έντονη θετικότητα του υποδοχέα 

c-erbB-3. Η θετικότητα του υποδοχέα επίσης βρέθηκε να σχετίζεται με τον 

τύπο του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Στην ίδια μελέτη υποστηρίχτηκε 

ότι η ανοσοϊστοχημικά ελεγχόμενη έκφραση των p53, c-erbB-3 και της 

αγγειογένεσης (μικρο-αγγειακή πυκνότητα/MVD, όπως αυτή μετριέται με το 

αντίσωμα CD31) είναι ικανές να καθορίσουν μία υποομάδα ασθενών 

ΜΜΚΠ, οι οποίοι θα έχουν κακή πρόγνωση. 
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Η επέκταση του γονιδίου c-erbB-3 φαίνεται να είναι ένα όχι και τόσο 

συχνό φαινόμενο στο ΜΜΚΠ, επισυμβαίνουσα σε περίπου 4% των 

περιπτώσεων, και έτσι δεν αποτελεί σημαντικό λόγο υπερέκφρασης [197]. Δεν 

παρατηρήθηκε διαφορά στην επιβίωση, σε μελέτη που αφορούσε 82 δείγματα 

ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ, αλλά βρέθηκε μεγαλύτερο διάστημα 

ελεύθερο νόσου στους ασθενείς που παρουσίαζαν υπερέκφραση του γονιδίου 

c-erbB-3. Η γονιδιακή επέκταση παρουσίαζε επίσης συσχέτιση με το 

γυναικείο φύλο και τους μη-καπνιστές, ενώ επισημαίνεται ότι αυτή δεν 

μπορεί να αποτελέσει  δείκτη ανταπόκρισης ή αντίστασης στην θεραπεία με 

αναστολείς της τυροσινικής κινάσης [201]. 

Σε προσπάθεια συσχετισμού της πρωτεϊνικής έκφρασης του c-erbB-4 

υποδοχέα και της ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία παρατηρήθηκε ότι όλοι 

οι ασθενείς με θετικά για την πρωτεΐνη αυτή νεοπλάσματα δεν παρουσίασαν 

καμία ανταπόκριση. Επίσης δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση με τη 

συνολική επιβίωση των ασθενών [92]. Το δείγμα της μελέτης αυτής 

περιλάμβανε 43 περιπτώσεις, από τις οποίες μόνο οι 20 είχαν εκτιμηθεί 

ανοσοϊστοχημικά. Είναι πιθανό τα συμπεράσματα αυτά να μην έχουν 

μεγάλη ισχύ, λόγω του μικρού δείγματος της μελέτης. 

Μελέτη η οποία εξέτασε την πρωτεϊνική έκφραση και το mRNA στου c-

erbB-4 σε εμβρυϊκούς και ώριμους ιστούς καθώς και σε διάφορα 

νεοπλάσματα δεν κατάφερε να αναδείξει παρουσία της πρωτεΐνης στο 

καρκίνωμα του πνεύμονα [88]. 

Όπως είναι προφανές, υπάρχουν ελάχιστες μελέτες στις οποίες έγινε 

προσπάθεια προσδιορισμού των ποσοστών ή του ρόλου της έκφρασης ή 

υπερέκφρασης των υποδοχέων c-erbB-3 και c-erbB-4 στο ΜΜΚΠ. Ο τρόπος 

προσδιορισμού αυτών των ποσοστών δεν είναι καθορισμένος, επίσης. Τα 

ελάχιστα δημοσιευμένα βιβλιογραφικά δεδομένα καταδεικνύουν την ανάγκη 

περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου αυτών των υποδοχέων στην παθογένεση 

και την ανταπόκριση στην πιθανή θεραπευτική αντιμετώπιση του ΜΜΚΠ με 

στοχευμένες θεραπείες, σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών. 
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Σκοπός της μελέτης 
 

Η ανάπτυξη του καρκινώματος οφείλεται στη συσσώρευση πολλών 

σωματικών μεταλλάξεων και σε μερικές περιπτώσεις σε μεταλλάξεις των 

γεννητικών κυττάρων. Γενετικές αλλαγές και τροποποιήσεις στην έκφραση 

των αυξητικών ρυθμιστικών γονιδίων μπορεί να οδηγήσουν στην έναρξη της 

κακοήθους εξαλλαγής και στην ενδεχόμενη εξέλιξη σε όγκο. Τα κύτταρα τα 

οποία έχουν υποστεί αυτές τις αθροιστικές αλλαγές στη δομή ή την έκφραση 

αυτών των ρυθμιστικών γονιδίων έχουν μία επιλεκτική ανάπτυξη και / ή 

πλεονέκτημα για μετάσταση έναντι των μη-εξαλλαγέντων κυττάρων. Τα 

πρωτο-ογκογονίδια (κυτταρικά ομόλογα των ογκογονιδίων) είναι σημαντικά 

ρυθμιστικά γονίδια, τα οποία έχουν εξελικτικά διατηρηθεί, καθώς 

εμπλέκονται από πολλές απόψεις στη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης και 

διαφοροποίησης σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Η οικογένεια των 

υποδοχέων του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) αποτελεί το 

πρωτεϊνικό παράγωγο ομάδας πρωτο-ογκογονιδίων και περιλαμβάνει 

τέσσερα μέλη, τα οποία μετά τη σύνδεση του προσδέτη και τη δημιουργία 

ομο- ή ετεροδιμερών, πυροδοτούν την ενεργοποίηση σύνθετου συστήματος 

σηματοδότησης, με τελικό αποτέλεσμα την απαιτούμενη βιολογική απάντηση 

σε ένα δεδομένο σήμα. Η απορρύθμιση αυτού του αυστηρά ελεγχόμενου 

συστήματος από υπερέκφραση, επέκταση ή μεταλλάξεις σε ζωτικής σημασίας 

στοιχεία της οδού και/ή αυτοκρινής διέγερση μέσω έκτοπων αγκυλών 

αυξητικών παραγόντων είναι συχνά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη 

καρκινωμάτων. Είναι, επίσης, γνωστό ότι τα διάφορα ετεροδιμερή 

παρουσιάζουν διαφορετική απόκριση βιολογικής απάντησης. Οι υποδοχείς 

του EGFR έχουν μελετηθεί στο ΜΜΚΠ και έχουν δημοσιευθεί αντικρουόμενα 

αποτελέσματα όσον αφορά την έκφραση τους και τον ρόλο τους στην 

επιβίωση των ασθενών. Σήμερα είναι γεγονός οι στοχευμένες θεραπείες 

έναντι των υποδοχέων αυτών, χωρίς όμως να είναι γνωστό επακριβώς ποιες 

υποομάδες ασθενών (κλινικά και γονιδιακά χαρακτηριστικά) έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να ωφεληθούν. 
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Δεδομένων των ανωτέρω αποφασίσαμε να διεξάγουμε την παρούσα 

μελέτη, η οποία έχει ως στόχους: 

 

α)  Τον καθορισμό του ποσοστού της υπερέκφρασης όλων των μελών 

της οικογένειας των υποδοχέων του επιδερμιδικού αυξητικού 

παράγοντα (EGF-R, ErbB-2, ErbB-3 και ErbB-4) σε μη μικροκυτταρικά 

καρκινώματα του πνεύμονα (ΜΜΚΠ). 

 

β) Τον προσδιορισμό πιθανών ζευγών υποδοχέων, τα οποία 

υπερεκφράζονται στο ΜΜΚΠ (δεδομένου του ομο- ή ετεροδιμερισμού 

των υποδοχέων αυτών). 

 

γ)  Τον συσχετισμό των ανωτέρω ευρημάτων με τα δημογραφικά 

δεδομένα των ασθενών, τον ιστολογικό τύπο του καρκινώματος, τον 

βαθμό διαφοροποίησης, καθώς επίσης και με το στάδιο της νόσου. 

 

δ)  Τον συσχετισμό των ανωτέρω ευρημάτων με την ανταπόκριση στη 

χημειοθεραπεία και την επιβίωση των ασθενών. 

 

ε)  Την απάντηση στο ερώτημα αν η έκφραση ή η συνέκφραση των 

ανωτέρω υποδοχέων αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα. 
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Υλικό 
 

Από τα αρχεία του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης (Πα.Γ.Ν.Η) έγινε 

αναδρομική αναζήτηση των μη-μικροκυτταρικών καρκινωμάτων του 

πνεύμονα (ΜΜΚΠ) που εξετάστηκαν κατά την περίοδο του Αυγούστου του 

έτους 1994 έως τον Νοέμβριο του έτους 2003. Ελέγχθηκαν περίπου 59.500 

ιστολογικές εκθέσεις από τις οποίες απομονώθηκαν 335 χειρουργικά και 150 

βιοπτικά παρασκευάσματα ΜΜΚΠ των ετών 1999 έως 2003. Η τελική επιλογή 

των περιστατικών που ήταν κατάλληλα για την μελέτη έγινε επί τη βάσει των 

στοιχείων που ήταν διαθέσιμα από την Κλινική Παθολογίας-Ογκολογίας του 

Νοσοκομείου. Οι περιπτώσεις μας περιλάμβαναν ασθενείς με διαγνωσμένο 

ΜΜΚΠ: 129 χειρουργικά παρασκευάσματα (πνευμονεκτομές, λοβεκτομές και 

ογκεκτομές) από το Τμήμα της Χειρουργικής Θώρακος και 80 

βρογχοσκοπικές βιοψίες [202], με επαρκές υλικό, που διενεργήθηκαν στην 

Πνευμονολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. Ένα σύνολο 209 περιπτώσεων 

εκτιμήθηκε ανοσοϊστοχημικά.  

Στους ασθενείς που μελετήθηκαν συμπεριλήφθηκαν 189 άνδρες (90%)  

και 20 γυναίκες (10%), με μέση ηλικία τα 62 έτη (εύρος 34-90 έτη). Από τους 

ασθενείς αυτούς οι 165 (78,95%) ήταν σε προχωρημένο στάδιο νόσου (ΙΙΙΒ-

ΙV). Τα καρκινώματα αφορούσαν 130 αδενοκαρκινώματα (62,2%), 59 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (28,2%), 15 μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα 

(7,1%) και 5 γιγαντοκυτταρικά καρκινώματα (2,3%). 
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Μέθοδος 
 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την ανάδειξη της πρωτεϊνικής 

έκφρασης και των τεσσάρων μελών της οικογένειας των υποδοχέων του 

EGFR είναι η ανοσοϊστοχημική. 

 

Ιστική προεργασία 

Τα ιστικά δείγματα είχαν μονιμοποιηθεί κατά μέσο όρο 24 ώρες σε 

ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 4% και ακολούθως είχαν εγκλεισθεί 

σε παραφίνη. Από κάθε περιστατικό επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικός του 

όγκου κύβος παραφίνης. Όπου ήταν δυνατόν οι κύβοι επιλέχθηκαν με την 

πρόνοια της παρουσίας παρακείμενου βρογχικού βλεννογόνου ή 

πνευμονικού παρεγχύματος. Με τη βοήθεια μικροτόμου κόπηκαν από τους 

επιλεγμένους κύβους παραφίνης 5 διαδοχικές τομές πάχους 4-μm, οι οποίες 

τοποθετήθηκαν σε αντικειμενοφόρες πλάκες SuperFrost/Plus (O.Kindler 

GmbH, Freiburg, Germany). Η πρώτη τομή χρωματίστηκε ιστοχημικά με 

αιματοξυλίνη και ηωσίνη (haematoxylin and eosin - H&E) και εκτιμήθηκε για 

την επιβεβαίωση της ιστολογικής διάγνωσης και την πιστοποίηση της 

παρουσίας αντιπροσωπευτικού υλικού. Οι υπόλοιπες τέσσερις τομές 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανοσοϊστοχημική χρώση. 

 

Ανοσοϊστοχημική χρώση 

Τα στάδια της μεθόδου έχουν ως εξής: 

Αποπαραφίνωση: τα πλακίδια με τις τομές τοποθετούνται στον κλίβανο κατά 

τη διάρκεια της νύχτας (overnight) στους 370 Κελσίου και κατόπιν στους 570 

για μία ώρα. Ακολούθως εμβαπτίζονται σε τέσσερα διαδοχικά διαλύματα 

ξυλόλης, από 5 λεπτά στο κάθε ένα. 

Ενυδάτωση: αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια αλκοόλης και ειδικότερα 

εμβάπτιση των τομών σε διαλύματα με μειούμενη περιεκτικότητα αιθανόλης 

ως εξής: 3Χ5 λεπτά σε απόλυτη αιθανόλη (100%), 3Χ5 λεπτά σε διάλυμα 96%, 

2Χ5 λεπτά σε διάλυμα 80%, 2Χ5 λεπτά σε διάλυμα 70% και 2Χ5 λεπτά σε 
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διάλυμα 30% αιθανόλης σε απεσταγμένο νερό και τελικά εμβάπτιση σε 

απεσταγμένο νερό. 

Προ-επεξεργασία (pretreatment): αυτή περιλαμβάνει την τεχνική αποκάλυψης 

του αντιγόνου και την επώαση με αντίσωμα, το οποίο βοηθά στην μείωση της 

μη-ειδικής χρώσεως. 

Τεχνική αποκάλυψης του αντιγόνου: για την αποκάλυψη της 

αντιγονικότητας οι τομές που εξετάσθηκαν για τον c-erbB-1 επωάσθηκαν με 

πρωτεϊνάση Κ  (DakoCytomation, Code S3020) για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου, οι τομές που εξετάσθηκαν για τους c-erbB-3 και c-erbB-4 

επωάσθηκαν με αιθυλενοδιαμινοτετραοξεικό οξύ (EDTA) pH 8, με τη χρήση 

φούρνου μικροκυμάτων, τρεις φορές, από 5 λεπτά κάθε φορά στην ισχύ των 

500W. Οι τομές για τον c-erbB-2 επωάσθηκαν με ρυθμιστικό διάλυμα 

ένυδρου κιτρικού οξέος 0,01Μ με pH 6, σε φούρνο μικροκυμάτων τρεις φορές 

από 5 λεπτά την κάθε φορά, στην ισχύ των 500W [203]. Μεταξύ των 

επωάσεων με τον φούρνο μικροκυμάτων οι τομές αφέθηκαν να κρυώσουν σε 

θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά έτσι ώστε να χαμηλώνει η θερμοκρασία 

του υγρού. Μετά την αποκάλυψη της αντιγονικότητας οι τομές ξεπλένονται 

με απεσταγμένο νερό και εμβαπτίζονται σε ρυθμιστικό διάλυμα τρις-

υδρόξυμεθυλο-αμινομεθανίου (Tris Buffered Saline - TBS, pH 7,6), τρεις 

φορές από 5 λεπτά. 

Εξάλειψη μη-ειδικής χρώσης: Στο στάδιο αυτό καλύπτονται θέσεις μη-

ειδικής δέσμευσης του αντισώματος, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μη 

ειδική χρώση, επωάζοντας τις τομές με ειδική πρωτεΐνη (Ultra V Block) για 7 

λεπτά.  

Επώαση με το πρωτοταγές αντίσωμα: γίνεται τοποθέτηση στα πλακίδια, το οποία 

δεν έχουν ξεπλυθεί (μόνο τιναχθεί), ενός από τα πρωτοταγή αντισώματα. Τα 

πρωτοταγή αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τους τέσσερις υποδοχείς, 

η προμηθεύτρια εταιρεία, ο κωδικός, ο κλώνος, η αραίωση και ο χρόνος 

επώασης για την επίτευξη της ανοσοϊστοχημικής χρώσης φαίνονται στον 

Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3.  
Υποδοχέας 

c-erbB-1 c-erbB-2 c-erbB-3 c-erbB-4 

Αντίσωμα 

Μονοκλωνικό 

αντίσωμα 

ποντικού 

έναντι του 

EGFR 

Μονοκλωνικό 

αντίσωμα 

ποντικού 

έναντι του 

ενδοκυττάριο

υ τμήματος 

του c-erbB-2 

Πολυκλωνικό 

αντίσωμα 

κουνελιού έναντι 

του αμινο-τελικού 

άκρου της 

ανθρώπινης 

c-erbB-3 πρωτεΐνης 

Προδιαλελυμένο 

αντίσωμα 

κουνελιού έναντι 

του καρβοξυ-

τελικού άκρου της 

ανθρώπινης 

c-erbB-4 πρωτεΐνης 

Εταιρεία 
DakoCytomat

ion, Denmark 

Novocastra 

Laboratories, 

UK 

Spring Bioscience, 

46755 Fremont, CA 

94538 

Spring Bioscience, 

46755 Fremont, CA 

94538 

Κωδικός M3563 NCL CB11 Cat # E3434 Cat # E2761 

Κλώνος H11 CB11 E3434 E2761 

Αραίωση 1/50 1/50 1/20 
Προαραιωμένη 

μορφή 

Επώαση 

1 ώρα σε 

θερμοκρασία 

δωματίου 

1 ώρα σε 

θερμοκρασία 

δωματίου 

1 ώρα σε 

θερμοκρασία 

δωματίου 

1 ώρα σε 

θερμοκρασία 

δωματίου 

 

 

Η αραίωση του πρωτοταγούς αντισώματος έγινε σε TBS. Για όλες τις 

αραιώσεις χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 30% βόειου λευκωματίνης ορού (bovine 

serum albumin – BSA - Ref HALALB01-OP, Eurobio, France) σε τελική 

αραίωση 1/100. 

Τεχνική ανάδειξης της αντίδρασης αντιγόνου – αντισώματος: για την τεχνική 

ανάδειξης της αντίδρασης αντιγόνου – αντισώματος χρησιμοποιήθηκε το 

UltraVision detection system AP Polymer kit (Cat # TL-125-AL, Lab Vision, 

UK), σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. 

Κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν. 

1. Πρωτοταγές αντίσωμα (ανάλογη αραίωση και χρόνος επώασης) 
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2. TBS ξέπλυμα 3Χ5 λεπτά 

3. Δευτερογενές αντίσωμα (Primary antibody enhancer) χρόνος επώασης 

20 λεπτά 

4. TBS ξέπλυμα 3Χ5 λεπτά 

5. Πολυμερές με αλκαλική φωσφατάση, χρόνος επώασης 30 λεπτά 

6. TBS ξέπλυμα και απεσταγμένο νερό 3Χ5 λεπτά 

7. Ακολουθεί επώαση με το διάλυμα υποστρώματος – χρωμογόνου για 20 

λεπτά. Ως χρωμογόνο χρησιμοποιήθηκε το Fast Red. 

8. Στη συνέχεια οι τομές ξεπλένονται σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 10 

λεπτά και 

9. Για την δημιουργία αντίχρωσης οι τομές εμβαπτίζονται για 2 λεπτά σε 

αιματοξυλίνη Mayer’s  

10. Ακολουθεί πολύ καλό ξέπλυμα σε νερό βρύσης και 

11. Δέκα εμβαπτίσεις σε διάλυμα αμμωνίας 0,25%, η οποία βοηθά στη 

διαφοροποίηση της χρώσης της αιματοξυλίνης. 

12. Ακολουθεί καλό ξέπλυμα με νερό βρύσης και 

13. Κάλυψη με glycergel. 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Σε κάθε εκτέλεση χρώσης χρησιμοποιήθηκαν ένας θετικός και ένας 

αρνητικός μάρτυρας. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν για τον c-erbB-1, ως 

θετικός μάρτυρας, τμήμα δέρματος (θετικότητα στη βασική στοιβάδα, καθώς 

επίσης και στους εκκρινείς και σμηγματογόνους αδένες) και καρκίνωμα του 

μαστού με γνωστή θετικότητα για τον υποδοχέα. Σε πολλά από τα 

παρασκευάσματα όπου η τομή περιείχε βρόγχο αυτός δρούσε ως εσωτερικός 

θετικός μάρτυρας, καθώς το ψευδοπολύστοιβο κυλινδρικό επιθήλιο των 

βρόγχων παρουσιάζει σημαντική ανοσοχρώση για τον υποδοχέα. Για τον 

υποδοχέα c-erbB-2 χρησιμοποιήθηκε καρκίνωμα μαστού με γνωστή 

θετικότητα. Για τους c-erbB-3 και c-erbB-4 χρησιμοποιήθηκε ως θετικός 

μάρτυρας σκελετικός μυς και καρκίνωμα μαστού με γνωστή θετικότητα. Ως 

αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν τομές στις οποίες εφαρμόστηκαν όλα 
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τα βήματα της ανοσοϊστοχημικής μεθόδου πλην της τοποθέτησης του 

πρωτοταγούς αντισώματος, το οποίο αντικαταστάθηκε με TBS. 

Για την αξιολόγηση της ανοσοϊστοχημικής χρώσεως όλων των μελών της 

οικογένειας του c-erbB χρησιμοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση που 

εφαρμόζεται στο καρκίνωμα του μαστού σύμφωνα με κατευθυντήριες 

γραμμές βαθμολόγησης του HercepTest® kit, το οποίο είναι αποδεκτό από 

τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων της Αμερικής (F.D.A.). 

Αναλυτικότερα, η ανοσοαντίδραση θεωρήθηκε ως ασθενώς θετική (2+) όταν 

περισσότερα από το 10% των καρκινικών κυττάρων έδειξαν ασθενή έως 

μέτρια, πλήρη μεμβρανική χρώση και ως έντονα θετική (3+) όταν 

παρατηρήθηκε έντονη, πλήρης μεμβρανική χρώση σε περισσότερα από το 

10% των κυττάρων του καρκινώματος. Όλα τα άλλα πρότυπα χρώσεως 

θεωρήθηκαν ως αρνητικά (0 ή 1+). 

 

Αντιπροσωπευτικές εικόνες της έκφρασης των διάφορων υποδοχέων. 

 

 
 

Εικόνα 13. Ιστολογική εικόνα από αρνητικό μάρτυρα (απουσία επώασης με το 

πρωτοταγές αντίσωμα) (Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 100μm). 



 

 

 

100

 

 
 

Εικόνα 14. Απουσία χρώσης (Score 0) (Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 100μm). 

 

 
 

Εικόνα 15. Απουσία μεμβρανικής χρώσης (Score 0) (Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 

100μm). 
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Εικόνα 16. Μερική μεμβρανική χρώση (Score 1) (Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 

100μm). 

 

 
 

Εικόνα 17. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα άρρενα ασθενή 65 ετών. Στην 

εικόνα Α παρατηρείται έντονη (έντονης έντασης πλήρης μεμβρανική θετικότητα) 

υπερέκφραση του c-erbB-1 υποδοχέα. Στην εικόνα Β του ίδιου δείγματος 

αναγνωρίζεται έντονη υπερέκφραση του c-erbB-4 υποδοχέα (Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 

100μm). 
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Εικόνα 18. Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα άρρενα ασθενή 64 ετών. Στην εικόνα Α 

παρατηρείται ασθενής (μέτριας έντασης πλήρης μεμβρανική θετικότητα) υπερέκφραση 

του c-erbB-2 υποδοχέα. Στην εικόνα Β του ίδιου δείγματος αναγνωρίζεται έντονη 

(έντονης έντασης πλήρης μεμβρανική θετικότητα) υπερέκφραση του c-erbB-4 

υποδοχέα (Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 100μm). 

 

 
 

Εικόνα 19. Αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα από γυναίκα ασθενή 60 ετών. Στην 

εικόνα Α παρατηρείται έντονη (έντονης έντασης πλήρης μεμβρανική θετικότητα) 

υπερέκφραση του c-erbB-1 υποδοχέα. Στην εικόνα Β του ίδιου δείγματος 

αναγνωρίζεται ασθενής (μέτριας έντασης πλήρης μεμβρανική θετικότητα) 

υπερέκφραση του c-erbB-2 υποδοχέα (Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 100μm). 
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Στατιστική ανάλυση 

Τα δείγματα με βαθμολόγηση 2+ και 3+ θεωρήθηκαν ότι 

υπερεκφράζουν την κάθε επιμέρους πρωτεΐνη. Αναλύθηκαν τα δημογραφικά 

δεδομένα των ασθενών (ηλικία και φύλο), ο ιστολογικός τύπος και η 

διαφοροποίηση του νεοπλάσματος, το στάδιο της νόσου, η ανταπόκριση στη 

χημειοθεραπεία και η συνολική επιβίωση σε συσχέτιση με την έκφραση των c-

erbB πρωτεϊνών, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία Pearson’s chi-square. Οι 

τιμές του p (p values) μικρότερες από 0,05 θεωρήθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές. Για τον προσδιορισμό ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων, 

οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την απάντηση στη χημειοθεραπεία ή την 

επιβίωση, διενεργήθηκε γραμμική παλίνδρομη ανάλυση (linear regression 

analysis). Επίσης, για τον προσδιορισμό της πιθανότητας επιβίωσης 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Kaplan-Meier. Όλες οι αναλύσεις έγιναν με το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL). Τα γραφήματα έγιναν 

με τη βοήθεια του προγράμματος Microsoft Excel 2000 (Microsoft Corp., 

Bellevue, Washington, USA).  
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Αποτελέσματα 
 

1. Χαρακτηριστικά των ασθενών 

 

Στους ασθενείς που μελετήθηκαν συμπεριλήφθηκαν 189 άνδρες(90%)  

και 20 γυναίκες (10%), με μέση ηλικία τα 62 έτη (εύρος 34-90 έτη). Από τους 

ασθενείς αυτούς οι 165 (78,95%) ήταν σε προχωρημένο στάδιο νόσου (ΙΙΙΒ-

ΙV). Η ιστολογική ταξινόμηση των νεοπλασμάτων έγινε σύμφωνα με την 

κατάταξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [57] και περιλάμβανε 130 

αδενοκαρκινώματα (62,2%), 59 ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (28,2%), 15 

μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα (7,1%) και 5 γιγαντοκυτταρικά καρκινώματα 

(2,3%). Στον Πίνακα 4 εμφανίζονται λεπτομερέστερα τα χαρακτηριστικά των 

ασθενών. 

 

Πίνακας 4. 

 Χαρακτηριστικά των ασθενών 

  Αριθμός % 

Περιπτώσεις  209  

Ηλικία (Χρόνια) 
Μέσος 62  

Εύρος 34 – 90  

Φύλο 
Άνδρες 189 90,4 

Γυναίκες 20 9,5 

Ιστολογικός 

τύπος 

Αδενοκαρκίνωμα 130 62,2 

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 59 28,2 

Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα 15 7,1 

Γιγαντοκυτταρικό καρκίνωμα 5 2,3 

Διαφοροποίηση 

του όγκου 

Υψηλή 14 6,6 

Μέση 50 23,9 

Χαμηλή 145 69,3 
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Στάδιο νόσου 

IA 2 0,9 

IB 7 3,3 

IIA 6 2,8 

IIB 12 5,7 

IIIA 17 8,1 

IIIB 59 28,2 

IV 106 50,7 

Προηγούμενες 

θεραπείες 

Χειρουργική επέμβαση 35 16,7 

Συμπληρωματική χημειοθεραπεία 14 6,7 

Χημειο-ακτινοθεραπεία/ +-

ακτινοθεραπεία 
176 84,2 

Υποστηρικτική φροντίδα 8 3,0 

 

 

2. Αποτελέσματα σχετικά με την επιβίωση των ασθενών με ΜΜΚΠ. 

 

Η διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών με μη-μικροκυτταρικό 

καρκίνωμα του πνεύμονα, ασχέτως ιστολογικού τύπου, ήταν 12 μήνες (95% 

CI: 10.0-13.9 μήνες) (Διάγραμμα 1). 

 
Διάγραμμα 1 
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Το χαμηλό αυτό ποσοστό δικαιολογείται από το υψηλό ποσοστό των 

ασθενών με προχωρημένη νόσο. 

Πράγματι, οι ασθενείς στο στάδιο ΙV νόσου είχαν διάμεση συνολική 

επιβίωση 9 μηνών, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη αυτής των 20 μηνών 

σε ασθενείς με στάδιο νόσου Ι-ΙΙΙΑ (p<0,0001) (Διάγραμμα 2). 

 
 

Διάγραμμα 2 

 

Σε εκατόν εβδομήντα έξι ασθενείς (84,2%) χορηγήθηκε χημειοθεραπεία 

για προχωρημένη νόσο, και το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης 

(πλήρης ύφεση και μερική ύφεση) ήταν 26% (95% CI: 19-34%). 

 

3. Η έκφραση των υποδοχέων της οικογένειας c-erbB 

 

Από τις συνολικά 209 περιπτώσεις που εξετάσθηκαν κατέστη δυνατόν 

να γίνει εκτίμηση και των τεσσάρων μελών c-erbB οικογένειας στις 199 από 

αυτές. Βρέθηκε υπερέκφραση των υποδοχέων c-erbB-1, c-erbB-2, c-erbB-3 και 
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c-erbB-4 στο 47,7% (ασθενής θετικότητα στο 20,1% και έντονη θετικότητα στο 

27,6%), στο 23,7% (ασθενής θετικότητα στο 12,1% και έντονη θετικότητα στο 

11,6%), στο 6,5% (ασθενής θετικότητα στο 3,5% και έντονη θετικότητα στο 

3,0%) και στο 25,2% (ασθενής θετικότητα στο 12,1% και έντονη θετικότητα 

στο 13,1%) των δειγμάτων του όγκου, αντίστοιχα (Πίνακας 5, Διάγραμμα 3). 

 

 

 
 

Διάγραμμα 3 

 

Όσον αφορά τον αριθμό των υπερεκφραζόμενων υποδοχέων στα 

περιστατικά που μελετήθηκαν, το 29,2% των δειγμάτων ήταν αρνητικό και 

για τους τέσσερις c-erbB υποδοχείς, η υπερέκφραση ενός μόνον υποδοχέα 

βρέθηκε στο 43,7% των δειγμάτων, ενώ η συν-υπερέκφραση δύο και τριών 

υποδοχέων ήταν 22,6 και 4% αντίστοιχα. Ένα δείγμα (0,5%) βρέθηκε να συν-

υπερεκφράζει και τους τέσσερις υποδοχείς (Διάγραμμα 4). 
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Συνέκφραση των c-erbB υποδοχέων στο ΜΜΚΠ

 
 

 

Διάγραμμα 4 

 

Ο υποδοχέας c-erbB-1 βρέθηκε να υπερεκφράζεται (2+ and 3+) στο 

47,7% των δειγμάτων και η υπερέκφραση αυτή σχετιζόταν με μεγαλύτερες 

ηλικίες (>60 έτη) (p= 0.003), με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (p= 0.002) και 

με νεοπλάσματα χαμηλής διαφοροποίησης (p= 0.02). Η έντονη υπερέκφραση 

(3+) σχετιζόταν επίσης με την ηλικία των ασθενών(>60 έτη) (p<0.001), το 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (p<0.0001) και τους όγκους με χαμηλή 

διαφοροποίηση (p<0.001). Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της υπερέκφρασης των υποδοχέων και του φύλου ή του 

κλινικού σταδίου της νόσου (Πίνακας 5, Διαγράμματα 5,6  και 7). 
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Διάγραμμα 5 
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Διάγραμμα 6 
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Διάγραμμα 7 

 

Ο υποδοχέας c-erbB-2 βρέθηκε να υπερεκφράζεται (2+ and 3+) στο 

23,7% των δειγμάτων του όγκου και η υπερέκφραση αυτή σχετιζόταν με τον 

ιστολογικό τύπο του αδενοκαρκινώματος (p= 0.013). Η έντονη υπερέκφραση 

(3+) παρουσίαζε οριακή στατιστική σημαντικότητα για τους όγκους χαμηλής 

διαφοροποίησης (p= 0.056). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της υπερέκφρασης του υποδοχέα c-erbB-2 και της ηλικίας, του φύλου 

ή του κλινικού σταδίου της νόσου (Πίνακας 5, Διαγράμματα 8  και 9). 

 

0-1+
87,9%
(51)

2-3+
12,1%

(7)
0-1+

71,1%
(86)

2-3+
28,9%

(35)

0%
20%
40%

60%
80%

100%

Ακανθοκυτταρικό
καρκίνωμα

Αδενοκαρκίνωμα

Υπερέκφραση c-erbB-2 και ιστολογικός 
τύπος καρκινώματος p=0.013

 
 

Διάγραμμα 8 



 

 

 

111
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Διάγραμμα 9 

 

 

 

Ο υποδοχέας c-erbB-3 βρέθηκε να υπερεκφράζεται (2+ and 3+) στο 6,5% 

των δειγμάτων του όγκου και η υπερέκφραση αυτή δεν έδειξε να σχετίζεται 

με την ηλικία, το φύλο, τον τύπο του καρκινώματος ή τη διαφοροποίηση. 

Παρατηρήθηκε τάση συσχέτισης της έντονης υπερέκφρασης του υποδοχέα με 

το προχωρημένο στάδιο της νόσου (p=0.068) (Πίνακας 5). Εκτός της 

μεμβρανικής θετικότητας, παρατηρήθηκε επίσης και πυρηνική θετικότητα σε 

κάποιες περιπτώσεις (5%) (Εικόνα 20, Διάγραμμα 10). 
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Εικόνα 20. Παρουσία πυρηνικής θετικότητας ορισμένων κυττάρων (Η κλίμακα 

αντιστοιχεί σε 100μm).. 

 

 

0-1+
100,0%

(37)

2-3+
0,0%

(0)

0-1+
91,6%
(142)

2-3+
8,4%
(13)

0%

50%

100%

Πρώϊμο Προχωρημένο

Υπερέκφραση c-erbB-3 και στάδιο νόσου
p= 0.068

 
 

Διάγραμμα 10 
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Ο υποδοχέας c-erbB-4 βρέθηκε να υπερεκφράζεται (2+ and 3+) στο 

25,2% των δειγμάτων του όγκου και η υπερέκφραση αυτή δεν βρέθηκε να 

σχετίζεται με την ηλικία, το φύλο, τον τύπο του καρκινώματος, την 

διαφοροποίηση ή το κλινικό στάδιο. Η έντονη υπερέκφραση (3+) παρουσίαζε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το γυναικείο φύλο (p= 0.014) και το 

προχωρημένο κλινικά στάδιο της νόσου (p= 0.032) (Πίνακας 5, Διαγράμματα 11 

και 12). 
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Διάγραμμα 11 
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Διάγραμμα 12 
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Πίνακας 5. 
 
Υπερέκφραση των c-erbB υποδοχέων με τις στατιστικά σημαντικές 
συσχετίσεις. 

 
Θετικότητα % των 

δειγμάτων Ηλικία Φύλο Τύπος καρκινώματος Διαφοροποί
ηση Στάδιο 

  >60 vs <60 Γυναίκες vs 
άνδρες 

Ακανθοκυτταρ
ικό καρκίνωμα 

Αδενοκα
ρκίνωμα 

Χαμηλή vs 
ανώτερη 
και μέτρια 

Προχωρημένο 
(IIIB-IV) 

vs 
πρώιμο 

C-erbB-1 

2+ και 3+ 47.7% p= 0.003 - p= 0.002 - p= 0.020 - 

3+ 27.6% p< 0.001 - p< 0.0001 - p< 0.0001 - 

C-erbB-2 

2+ και 3+ 23.7% - - - p= 0.013 - - 

3+ 11.6% - - - - p= 0.056 - 

C-erbB-3 

2+ και 3+ 6.5% - - - - - p= 0.068 

3+ 3.0% - - - - - - 

C-erbB-4 

2+ και 3+ 25.2% - - - - - - 

3+ 13.1% - 0.014 - - - p= 0.032 

 

 

 

 

4. Η συν-υπερέκφραση ζευγών υποδοχέων της οικογένειας c-erbB 

 

Λανβάνοντας υπ’ όψιν ότι για την ενεργοποίηση των υποδοχέων της 

οικογένειας του c-erbB απαιτείται ομο- ή ετεροδιμερισμός υποδοχέων, 

ελέγξαμε τα ποσοστά συνέκφρασης των έξι πιθανών ζευγών, καθώς και την 

πιθανή συσχέτισή τους με τα δημογραφικά και κλινικά δεδομένα, καθώς και 

με τα χαρακτηριστικά του όγκου (Πίνακας 6, Διάγραμμα 13). 
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Διάγραμμα 13 

 

Το ζεύγος των υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-2 βρέθηκε να συν-

υπερεκφράζεται (2+ και 3+) στο 8,5% των δειγμάτων. Η έντονη συν-

υπερέκφραση του ζεύγους αυτού παρατηρήθηκε στο 2% των δειγμάτων. Η 

παρουσία της συνέκφρασης αυτής (ασθενούς ή έντονης) ήταν συχνότερη σε 

άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών (p= 0.053 και p= 0.057 αντίστοιχα) (Πίνακας 6, 

Διάγραμμα 14). 
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Διάγραμμα 14 
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Το ζεύγος των υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-3 βρέθηκε να συν-

υπερεκφράζεται (2+ και 3+) στο 3,5% των δειγμάτων, με έντονη συν-

υπερέκφραση στο 1,5% των δειγμάτων (Πίνακας 6). 

Το ζεύγος των υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-4 βρέθηκε να συν-

υπερεκφράζεται (2+ και 3+) στο 13,1% των δειγμάτων. Έντονη θετικότητα 

(3+) και για τους δύο υποδοχείς βρέθηκε στο 4,5% των δειγμάτων. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του γυναικείου 

φύλου και της ασθενούς ή της έντονης συν-υπερέκφρασης του ζεύγους αυτού 

των υποδοχέων (p= 0.004 και p< 0.001 αντίστοιχα) (Πίνακας 6, Διάγραμμα 15). 
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Διάγραμμα 15 

 

Το ζεύγος των υποδοχέων c-erbB-2 και c-erbB-3 βρέθηκε να συν-

υπερεκφράζεται (2+ και 3+) στο 1,5% των δειγμάτων, με έντονη συν-

υπερέκφραση στο 0,5% των δειγμάτων (Πίνακας 6). 

Το ζεύγος των υποδοχέων c-erbB-2 και c-erbB-4 βρέθηκε να συν-

υπερεκφράζεται (2+ και 3+) στο 7,5% των δειγμάτων, με έντονη συν-

υπερέκφραση στο 2,5% των δειγμάτων (Πίνακας 6). 
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Το ζεύγος των υποδοχέων c-erbB-3 και c-erbB-4 βρέθηκε να συν-

υπερεκφράζεται (2+ και 3+) στο 3,5% των δειγμάτων, με έντονη συν-

υπερέκφραση στο 1,5% των δειγμάτων (Πίνακας 6). 

Για τα ζεύγη c-erbB-1/c-erbB-3, c-erbB-2/c-erbB-3, c-erbB-2/c-erbB-4 

και c-erbB-3/ c-erbB-4 δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με 

την ηλικία, το φύλο, τον ιστολογικό τύπο του καρκινώματος, τη 

διαφοροποίηση ή το στάδιο της νόσου. 

 

 

Πίνακας 6. 
 

Υπερέκφραση και συν-υπερέκφραση των c-erbB υποδοχέων με τις 
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. 

 
Θετικότητα % των 

δειγμάτων Ηλικία Φύλο Τύπος καρκινώματος Διαφοροποί
ηση Στάδιο 

  >60 vs <60 Γυναίκες vs 
άνδρες 

Ακανθοκυτταρ
ικό καρκίνωμα 

Αδενοκα
ρκίνωμα 

Χαμηλή vs 
ανώτερη 
και μέτρια 

Προχωρημένο 
(IIIB-IV) 

vs 
πρώιμο 

C-erbB-1/2 

2+ και 3+ 8.5% p= 0.053 - - - - - 

3+ 2.0% p= 0.057 - - - - - 

C-erbB-1/3 

2+ και 3+ 3.5% - - - - - - 

3+ 1.5% - - - - - - 

C-erbB-1/4 

2+ και 3+ 13.1% - p= 0.004 - - - - 

3+ 4.5% - p< 0.001 - - - - 

C-erbB-2/3 

2+ και 3+ 1.5% - - - - - - 

3+ 0.5% - - - - - - 

C-erbB-2/4 

2+ και 3+ 7.5% - - - - - - 

3+ 2.5% - - - - - - 

C-erbB-3/4 

2+ και 3+ 3.5% - - - - - - 

3+ 1.5% - - - - - - 
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5. Συσχέτιση της έκφρασης των υποδοχέων της οικογένειας c-erbB με 

την κλινική έκβαση των ασθενών 

 

Η έντονη υπερέκφραση του υποδοχέα c-erbB-1 και των ζευγών 

υποδοχέων c-erbB-1/c-erbB-2 και c-erbB-3/c-erbB-4 παρουσίαζε μία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με χαμηλότερη ανταπόκριση στην 

χημειοθεραπεία (p= 0.04, p= 0.04 και p= 0.04, αντίστοιχα) (Πίνακας 7, 

Διαγράμματα 16,17 και 18). 
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Διάγραμμα 16. CR: πλήρης ανταπόκριση, PR: μερική ανταπόκριση, SD: σταθερή 

νόσος, PD: πρόοδος νόσου. 
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Διάγραμμα 17. CR: πλήρης ανταπόκριση, PR: μερική ανταπόκριση, SD: σταθερή 

νόσος, PD: πρόοδος νόσου. 
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Διάγραμμα 18. CR: πλήρης ανταπόκριση, PR: μερική ανταπόκριση, SD: σταθερή 

νόσος, PD: πρόοδος νόσου. 
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Κατά την μονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της έντονης (3+) συν-υπερέκφρασης των υποδοχέων c-erbB-

1 και c-erbB-4 και της συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Οι ασθενείς με 

έντονη συν-υπερέκφραση παρουσίαζαν μέση επιβίωση 8 μηνών έναντι των 

13.9 μηνών που παρουσίαζαν οι ασθενείς με ασθενή υπερέκφραση ή χωρίς 

υπερέκφραση (p= 0.02) (Πίνακας 7, Διάγραμμα 19). 

 

 

 
 

Διάγραμμα 19. 

 

 

 

Παρατηρήθηκε οριακά σημαντική μειωμένη επιβίωση όταν ο 

υποδοχέας c-erbB-3 παρουσίαζε έντονη (3+) υπερέκφραση (p= 0.05). Οι 

ασθενείς με έντονη υπερέκφραση παρουσίαζαν μέση επιβίωση 10.5 μηνών 
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έναντι των 13.9 μηνών που παρουσίαζαν οι ασθενείς με ασθενή υπερέκφραση 

ή χωρίς υπερέκφραση (Πίνακας 7, Διάγραμμα 20). 

 

 
 

Διάγραμμα 20. 

 

 

Η ασθενής υπερέκφραση (2+ και 3+) του καθενός υποδοχέα χωριστά ή 

ζευγών υποδοχέων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την 

ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία ή τη συνολική επιβίωση. Στον Πίνακα 7 

φαίνονται λεπτομερώς οι στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ της έντονης 

υπερέκφρασης των c-erbB υποδοχέων και ζευγών υποδοχέων και της 

αντοπόκρισης στη χημειοθεραπεία ή την μέση συνολική επιβίωση. 
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Πίνακας 7. 
 
Συσχέτιση της (συν-)υπερέκφρασης των c-erbB υποδοχέων με την 
ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και τη συνολική επιβίωση 
 

  
DCR 

(CR + PR + SD) 
OS 

 Υπερέκφραση (%) P value (Μήνες) P value 

c-erbB-1 
Έντονη 18.6 

0.04 
12 

0.95 
Απουσία 81.4 13.5 

c-erbB-2 
Έντονη 11.6 

0.87 
12 

0.92 
Απουσία 88.4 13.5 

c-erbB-3 
Έντονη 3.5 

0.71 
10.5 

0.05 
Απουσία 96.5 13.9 

c-erbB-4 
Έντονη 9.3 

0.15 
14.5 

0.45 
Απουσία 90.7 13 

c-erbB-1/2 
Έντονη 0.0 

0.04 
12 

0.26 
Απουσία 100.0 13.9 

c-erbB-1/3 
Έντονη 2.3 

0.74 
12 

0.27 
Απουσία 97.7 13.5 

c-erbB-1/4 
Έντονη 1.2 

0.08 
8 

0.02 
Απουσία 98.8 13.9 

c-erbB-2/3 
Έντονη 0.0 

0.24 
12 

0.62 
Απουσία 100.0 13.5 

c-erbB-2/4 
Έντονη 3.5 

0.46 
14.5 

0.65 
Απουσία 96.5 13 

c-erbB-3/4 Έντονη 0.0 0.04 12 0.17 
Απουσία 100.0 13.9 

 
OS: συνολική επιβίωση, DCR: ποσοστό ελέγχου της νόσου, CR: πλήρης ανταπόκριση, 
PR: μερική ανταπόκριση, SD: σταθερή νόσος. 
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Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι μόνο το στάδιο (Ι-ΙΙΙΑ έναντι 

ΙΙΙΒ-ΙV) της νόσου και η ανταπόκριση στη θεραπεία της πρώτης γραμμής (CR 

+ PR vs SD + PD) ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για τη 

συνολική επιβίωση [Hazard Ratio 1.66 (p< 0.01) και 1.62 (p= 0.04) αντίστοιχα] 

(Πίνακας 8). 

 

 
Πίνακας 8. 
 
Πολυπαραγοντική ανάλυση για την επιβίωση 
 

Μεταβλητή 
Hazard 

Ratios 

95% 

Confidence 

Interval 

p Value 

Ηλικία 

( > 70 vs ≤ 70) 
0.94 0.66-1.35 0.77 

Φύλο 

(Άνδρες vs Γυναίκες) 
1.2 0.63-2.28 0.57 

Στάδιο 

(I-IIIA vs IIIB-IV) 
1.66 1.13-2.46 0.01 

Ανταπόκριση στην 

χημειοθεραπεία 1ης γραμμής 

(CR+PR vs SD+PD) 

1.62 1.01-2.59 0.04 

Έντονη υπερέκφραση 

(για οποιοδήποτε μέλος της 

οικογένειας υποδοχέων c-erbB) 

1.20 0.82-1.74 0.33 

Συν-υπερέκφραση 

οποιουδήποτε ζεύγους c-erbB 

υποδοχέων 

1.06 0.69-1.63 0.78 
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Συζήτηση 
 

Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκαν για πρώτη φορά, με τη μέθοδο της 

ανοσοϊστοχημείας, τα επίπεδα της πρωτεϊνικής έκφρασης όλων των 

υποδοχέων της οικογένειας του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα, σε 209 

παρασκευάσματα με μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, όλων των 

σταδίων. Η μόνη υπάρχουσα μελέτη που αφορά την ανοσοϊστοχημική 

έκφραση και των τεσσάρων μελών είναι αυτή του Lai W.W. και συνεργατών 

[193], οι οποίοι εξέτασαν 73 περιπτώσεις ΜΜΚΠ, αποκλειστικά σταδίου Ι, 

χωρίς να συσχετίσουν τα αποτελέσματά τους με την ανταπόκριση στη 

χημειοθεραπεία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας παρατηρήθηκε υπερέκφραση της 

πρωτεΐνης του υποδοχέα c-erbB-1 στο 47,7% των δειγμάτων των όγκων. Η 

υπερέκφραση αυτή παρουσίαζε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις 

μεγαλύτερες ηλικίες (> 60 έτη), τον ακανθοκυτταρικό ιστολογικό τύπο του 

καρκινώματος και τους όγκους με χαμηλή διαφοροποίηση. Τα αναφερόμενα 

στη βιβλιογραφία δεδομένα είναι αντιφατικά, για τον λόγο αυτό και οι δικές 

μας παρατηρήσεις είναι σε συμφωνία με κάποιες μόνον από τις 

προηγούμενες μελέτες [171,175-178,193,195,196,204], ενώ δε συμφωνούν με 

κάποιες άλλες, οι οποίες απέτυχαν να δείξουν σαφή συσχέτιση μεταξύ αυτών 

των παραμέτρων [175,178,197,199]. 

Οι περισσότερες, όμως, από τις μελέτες συμφωνούν με τη μεγαλύτερη 

υπερέκφραση του c-erbB-1 υποδοχέα στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα 

[177,178,195,195,196]. Σε ανοσοϊστοχημική μελέτη του Lai W.W. και 

συνεργατών, επίσης, παρουσιάζεται υπερέκφραση του c-erbB-1 υποδοχέα 

παράλληλα με την απώλεια της διαφοροποίησης [193]. Σε μελέτη κατά την 

οποία εξετάστηκε η γονιδιακή επέκταση και η υπερέκφραση της κυκλίνης D1 

και του c-erbB-1 δεν βρέθηκε να σχετίζονται οι παράγοντες αυτοί με το 

μέγεθος του όγκου, τη λεμφαδενική συμμετοχή, τα δημογραφικά δεδομένα ή 

την έκβαση του ασθενούς [177]. Ανοσοϊστοχημική μελέτη σε 158 δείγματα 

ΜΜΚΠ, για τον ρόλο της υπερέκφρασης των ογκοπρωτεϊνών pan-ras, c-myc, 
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c-neu, c-erbB-1 και p53 απέτυχε να αναδείξει κάποια συσχέτιση και 

υποστηρίζει ότι το στάδιο, η αγγειακή διήθηση και πολλαπλές θετικές χρώσεις 

ογκοπρωτεϊνών πιθανά υποδηλώνουν κακή πρόγνωση [205]. Σε μελέτη κατά 

την οποία εξετάσθηκαν η πρωτεϊνική έκφραση των c-erbB-1, του 

φωσφορυλιωμένου EGFR (pEGFR) και της μεταλλαγμένης μορφής του EGFR 

που φέρεται ως EGFRvIII, βρέθηκε ότι μόνον η φωσφορυλιωμένη μορφή 

αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα κακής πρόγνωσης [206]. 

Αναφορικά με την έκφραση της πρωτεΐνης του υποδοχέα c-erbB-2, αυτή 

βρέθηκε να υπερεκφράζεται στο 23,7% των δειγμάτων του όγκου και η 

υπερέκφραση αυτή παρουσίαζε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον 

ιστολογικό τύπο του αδενοκαρκινώματος, εύρημα με το οποίο συμφωνούν 

και οι περισσότερες αναφορές, και παρουσίαζε οριακά στατιστική 

σημαντικότητα για καρκινώματα με χαμηλή διαφοροποίηση. Και σε αυτή 

την περίπτωση κάποιες από τις υπάρχουσες στη διεθνή βιβλιογραφία μελέτες 

παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα [195,197], ενώ άλλες δεν βρήκαν 

τέτοιου είδους συσχέτιση [188,196,199,207]. Κακή πρόγνωση αναφέρεται σε 

μελέτη 238 περιπτώσεων ΜΜΚΠ όταν υπάρχει ταυτόχρονη υπερέκφραση του 

υποδοχέα c-erbB-2 και της Bcl-2 πρωτεΐνης και μάλιστα ως ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας στην πολυπαραγοντική ανάλυση. Επίσης 

αναφέρεται ότι αυξανόμενη επίπτωση στην πρόγνωση έχουν η συνέκφραση 

των δεικτών Bcl-2, c-erbB-2, p53 και Ras [182]. Μειωμένη επιβίωση σε σχέση 

με το c-erbB-2 αναφέρεται σε κάποιες μελέτες [179-181]. 

Σχετικά με τα δύο τελευταία μέλη της οικογένειας, τους υποδοχείς c-

erbB-3 και c-erbB-4, παρατηρήθηκε υπερέκφραση στο 6,5% και 25,2% των 

δειγμάτων των όγκων, αντίστοιχα. 

Ο υποδοχέας c-erbB-3 έδειξε να υπερεκφράζεται περισσότερο σε 

ασθενείς με προχωρημένο κλινικό στάδιο νόσου, και επίσης η υπερέκφραση 

αυτή σχετιζόταν με μειωμένη μέση συνολική επιβίωση. Οι υπάρχουσες 

αναφορές σχετικά με τον υποδοχέα αυτόν είναι σημαντικά λιγότερες σε 

σχέση με τους λοιπούς c-erbB υποδοχείς. Τα αποτελέσματά μας, όσον αφορά 

το επίπεδο της υπερέκφρασης του c-erbB-3 υποδοχέα, διαφέρουν από αυτά 
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της μελέτης του Hilbe W. και συνεργατών [208], οι οποίοι αναφέρουν 58% 

πρωτεϊνική υπερέκφραση σε τομές κρυοστάτη και από αυτά των Lai W και 

συνεργατών [193], οι οποίοι αναφέρουν 64% θετικότητα για την 

υπερέκφραση της πρωτεΐνης του c-erbB-3, συμφωνούν όμως για την 

βιολογική σημασία της, ή οποία σχετίζεται με τη χειρότερη πρόγνωση των 

ασθενών αυτών. Οι ίδιες μελέτες αναφέρουν επίσης συσχέτιση της 

υπερέκφρασης του c-erbB-3 υποδοχέα με τον ιστολογικό τύπο του 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, παρατήρηση η οποία, όμως, δεν 

επιβεβαιώθηκε από την παρούσα μελέτη. 

Τέλος, αναφορικά με το τελευταίο μέλος της c-erbB οικογένειας 

υποδοχέων, τον c-erbB-4 υποδοχέα, η έντονή του υπερέκφραση έδειξε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το προχωρημένο κλινικό στάδιο και το 

γυναικείο φύλο. Σε δημοσιευμένη μελέτη που εξέτασε την πρωτεϊνική 

έκφραση του c-erbB-4 υποδοχέα σε μη-μικροκυτταρικά καρκινώματα του 

πνεύμονα, αναφέρεται η συσχέτιση της υπερέκφρασής του με την 

ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και η απουσία συσχέτισης με την επιβίωση 

των ασθενών [92]. 

Είναι προφανές ότι οι ασυμφωνίες στα επίπεδα της πρωτεϊνικής 

έκφρασης των c-erbB υποδοχέων στις διάφορες ανοσοϊστοχημικές μελέτες μη-

μικροκυτταρικών καρκινωμάτων του πνεύμονα θα μπορούσε να αποδοθεί 

στους διαφορετικούς τρόπους μονιμοποίησης των δειγμάτων (τομές 

κρυοστάτη σε αντίθεση με τομές μονιμοποιημένου σε φορμόλη και 

εμπεδωμένου σε παραφίνη ιστού), στα διαφορετικά αντισώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν, και πρωτίστως στα διαφορετικά επίπεδα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν την υπερέκφραση. Για την τελευταία 

έχει χρησιμοποιηθεί διαφορετικό ποσοστό θετικών κυττάρων πάνω από το 

οποίο δεχόμαστε την υπερέκφραση (παρουσία διαφορετικών cut offs), καθώς 

επίσης και διαφορετική τοπογραφική εκτίμηση της θετικότητας (μεμβρανική 

ή κυτταροπλασματική). Επιπρόσθετα, κάποιες πιο πρόσφατες αναφορές 

επισημαίνουν την πυρηνική χρώση για την πρωτεΐνη των υποδοχέων c-erbB-

1 και c-erbB-4 και τη σημασία της (πιθανή δραστηριότητα μεταγραφικού 
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παράγοντα) σε καρκινώματα του μαστού [91,209]. Στη δική μας μελέτη 

παρατηρήθηκε, σε κάποια από τα δείγματα που μελετήσαμε, πυρηνική 

αντίδραση για την πρωτεΐνη του υποδοχέα c-erbB-3. Ωστόσο, επειδή στην 

παρούσα μελέτη ελήφθη υπόψιν μόνον η μεμβρανική εντόπιση αντίδρασης, 

χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την εκτίμηση της βιολογικής σημασίας του 

είδους αυτού της χρώσης. Κρίνεται επομένως απαραίτητη η κατάδειξη της 

υπερέκφρασης των c-erbB υποδοχέων με τη χρήση μίας τυποποιημένης 

μεθόδου χρώσης και ο ενιαίος, αποδεκτός από όλους, τρόπος εκτίμησης. 

Μόνον με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η ύπαρξη κοινών κριτηρίων για 

την ένταξη επιλεγμένων ασθενών, οι οποίοι πιθανά να ωφεληθούν, σε 

κλινικές μελέτες στις οποίες γίνεται χρήση παραγόντων έναντι των c-erbB 

υποδοχέων. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τον ετεροδιμερισμό των c-erbB υποδοχέων, 

εξετάστηκαν τα επίπεδα έκφρασης των έξι πιθανών ζευγών υποδοχέων. Έγινε 

η υπόθεση ότι η σύγχρονη υπερέκφραση δύο μελών της c-erbB οικογένειας 

υποδοχέων σε μη-μικροκυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονα πιθανά να 

υποδηλώνει ετεροδιμερισμό αυτών και έτσι να οδηγεί σε αυξημένη 

πολλαπλασιαστική ικανότητα του όγκου. Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφερθεί 

προηγούμενα [101], διαφορετικά πρότυπα ετεροδιμερισμού μπορεί να 

προκαλούν διαφορετικά βιολογικά αποτελέσματα, όσον αφορά την 

ενεργοποίηση διαφορετικών σηματοδοτικών μονοπατιών. Το γεγονός αυτό 

θα μπορούσε να επηρεάσει τα βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου και την 

πρόγνωση του ασθενούς. 

Το ζεύγος των c-erbB-1 και c-erbB-4 υποδοχέων ήταν αυτό που βρέθηκε 

να υπερεκφράζεται συχνότερα (13,1%) και η έντονη υπερέκφραση αυτού 

παρουσίαζε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το γυναικείο φύλο. Εάν αυτή 

η παρατήρηση σχετίζεται με την περιγραφόμενη [210] μεγαλύτερη 

πιθανότητα ανταπόκρισης γυναικών που ασθενούν και θεραπεύονται με 

αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR χρήζει περαιτέρω μελέτης. 

Επιπρόσθετα, σε ασθενείς των οποίων οι όγκοι παρουσίαζαν συν-

υπερέκφραση του ζεύγους αυτού παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
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συσχέτιση με μειωμένη ολική επιβίωση. Η ενδεχόμενη χρησιμότητα της 

τελευταίας παρατήρησης έγκειται στη πιθανά αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων που υπερεκφράζουν το ζεύγος αυτό, με 

αναστολείς των υποδοχέων της τυροσινικής κινάσης, οι οποίοι όμως θα 

πρέπει να έχουν την ιδιότητα να προκαλούν ταυτόχρονη αναστολή και των 

δύο συν-υπερεκφραζόμενων υποδοχέων. 

Το ζεύγος των c-erbB-1 και c-erbB-2 υποδοχέων βρέθηκε να 

υπερεκφράζεται στο 8,5% των δειγμάτων του όγκου και η υπερέκφραση αυτή 

έδειξε στατιστική τάση συσχετισμού προς τους ηλικιωμένους, άνω των 60 

ετών, ασθενείς. Οι λιγοστές βιβλιογραφικές αναφορές στο ζεύγος αυτό είναι 

σε συμφωνία, όσον αφορά το ποσοστό, με τα δικά μας ευρήματα. Ειδικότερα, 

σε μελέτη του Onn A. και συνεργατών του [195] αναφέρεται σύγχρονη 

υπερέκφραση των υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-2 στο 9,9% των 

περιπτώσεών τους, ενώ ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό (11%) βρέθηκε από 

την Meert A.P. και τους συνεργάτες της [199]. Η διαμόρφωση ουσιαστικών 

ετεροδιμερών μεταξύ των c-erbB-1 και c-erbB-2 υποδοχέων έχει επίσης βρεθεί 

στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά μη-μικροκυτταρικού καρκινώματος του 

πνεύμονα Α549 [211]. Αναφέρονται όμως και κάποια αντίθετα 

αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα σε μελέτη 101 δειγμάτων από ασθενείς 

με ΜΜΚΠ δεν κατέστη δυνατό να αναδειχθεί κάποια συσχέτιση μεταξύ της 

επιβίωσης και της πρωτεϊνικής έκφρασης των δεικτών c-erbB-1, c-erbB-2, p53, 

bcl-2 και MIA-15-5, καθώς επίσης και των μεταλλάξεων του p53 και του K-ras 

[212]. 

Τα υπόλοιπα τέσσερα ζεύγη υποδοχέων c-erbB-1/c-erbB-3, c-erbB-2/c-

erbB-3, c-erbB-2/c-erbB-4 και c-erbB-3/c-erbB-4 παρουσίαζαν συν-

υπερέκφραση στο 3,5%, 1,5%, 7,5% και 3,5% των περιπτώσεων, αντίστοιχα, 

αλλά χωρίς κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία, το φύλο, 

τον τύπο και τη διαφοροποίηση του καρκινώματος ή το κλινικό στάδιο της 

νόσου. 

Για πρώτη φορά επίσης, εξετάσθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του κάθε 

ιδιαίτερου υποδοχέα και των πιθανών ζευγών ετεροδιμερισμού σε σχέση με 
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την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο 

μελέτες που αφορούν την έκφραση των μεμονωμένων υποδοχέων c-erbB-2 

και c-erbB-4 σε σχέση με την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, χωρίς όμως 

θετικά ευρήματα [92,187]. 

Κατά την ανάλυση που διενεργήθηκε σχετικά με το επίπεδο της 

πρωτεϊνικής έκφρασης  των c-erbB υποδοχέων και της ανταπόκρισης στη 

χημειοθεραπεία, προκύπτει ότι οι ασθενείς των οποίων τα καρκινώματα 

παρουσίαζαν υπερέκφραση του υποδοχέα c-erbB-1, συν-υπερέκφραση του 

ζεύγους υποδοχέων c-erbB-1/c-erbB-2 ή του c-erbB-3/c-erbB-4 εμφάνιζαν 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με μειωμένη ανταπόκριση στην 

χημειοθεραπεία. 

Έως σήμερα δεν έχει διενεργηθεί πολυπαραγοντική ανάλυση σε σχέση 

με την έκφραση των ιδιαίτερων υποδοχέων c-erbB ή ζευγών αυτών σε ΜΜΚΠ 

όλων των σταδίων. Στη μελέτη μας η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι 

μόνο το στάδιο της νόσου και η ανταπόκριση στη θεραπεία πρώτης γραμμής 

ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για τη συνολική επιβίωση, ενώ 

η υπερέκφραση ή η συν-υπερέκφραση υποδοχέων δεν φάνηκε να αποτελεί 

ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα αυτής. Ορισμένες βιβλιογραφικές 

αναφορές [34,175,176,184,193,195,199,213] δηλώνουν πιθανή προγνωστική 

και προβλεπτική αξία της έκφρασης κάποιων από τους c-erbB υποδοχείς, ενώ 

άλλες μελέτες δεν υποστηρίζουν αυτή τη συσχέτιση και έτσι το θέμα 

εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο [171,178,188]. 

Τα ανωτέρω ευρήματα υποστηρίζουν την ανάπτυξη και χρήση μικρών 

μορίων, τα οποία στοχεύουν στην αναστολή της δράσης της τυροσινικής 

κινάσης πολλαπλών μελών της οικογένειας των c-erbB υποδοχέων. Η 

ταυτόχρονη αναστολή περισσότερων υποδοχέων αυτής της οικογένειας ίσως 

ενισχύσει την αντι-νεοπλασματική δράση αυτών των φαρμάκων [214]. 
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Συμπεράσματα 
 

Αν και χρειάζονται περισσότερες και πιθανά πιο εκτεταμένες μελέτες 

για την ακριβή προσέγγιση της σχέσης μεταξύ της έκφρασης των υποδοχέων 

μεμονωμένως ή κατά ζεύγη και των κλινικο-παθολογοανατομικών 

παραμέτρων ως και της επιβίωσης, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν 

ότι η υπερέκφραση της πρωτεΐνης κάποιων από τους υποδοχείς ή ζευγών 

υποδοχέων της οικογένειας c-erbB σχετίζονται με: 

Α) την ηλικία (c-erbB-1, ζεύγος c-erbB-1/c-erbB-2) 

Β) το φύλο (c-erbB-4, ζεύγος c-erbB-1/ c-erbB-4) 

Γ) τον ιστολογικό τύπο του καρκινώματος (c-erbB-1, c-erbB-2) 

Δ) τη διαφοροποίηση (c-erbB-1, c-erbB-2) 

Ε) το κλινικό στάδιο (c-erbB-3, c-erbB-4) 

Ζ) την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία (c-erbB-1, ζεύγος c-erbB-1/c-erbB-2 

     και ζεύγος c-erbB-3/c-erbB-4) και τέλος με 

Η) τη συνολική επιβίωση των ασθενών (c-erbB-3, ζεύγος c-erbB-1/c-erbB-4) 

Πέραν τούτου, είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος της 

έκφρασης ή συν-έκφρασης των c-erbB υποδοχέων, ιδιαίτερα για τους 

ασθενείς που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με νέους παράγοντες, οι οποίοι 

στοχεύουν τις πρωτεΐνες αυτές, με σκοπό να εφοδιαστούμε με χρήσιμους 

προβλεπτικούς δείκτες ανταπόκρισης στις μοριακές στοχευμένες θεραπείες με 

τους αναστολείς των υποδοχέων της οικογένειας c-erbB. 
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Περίληψη 
 

Το καρκίνωμα του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από 

καρκίνωμα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η συνολική 5-ετής επιβίωση των 

ασθενών είναι μικρότερη του 15%. Η θνητότητα από καρκίνωμα του 

πνεύμονα είναι μεγαλύτερη από το σύνολο της θνητότητας του 

καρκινώματος  του μαστού, του προστάτη και του παχέος εντέρου. Το 

ποσοστό της πενταετούς επιβίωσης δεν έχει ουσιαστικά μεταβληθεί στις 

τελευταίες δεκαετίες, παρά την βελτίωση των διαγνωστικών μέσων και την 

εφαρμογή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η εξάλειψη της καπνιστικής 

συνήθειας με την επιβολή κατάλληλων μέτρων αποτελεί την καλύτερη μέθοδο 

πρόληψης και μείωσης της επίπτωσης της νόσου. 

Το 94% των ασθενών είναι συμπτωματικοί κατά τη στιγμή της 

διάγνωσης και τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι ο βήχας, η απώλεια 

βάρους, η δύσπνοια, ο θωρακικός πόνος και η αιμόπτυση. 

Κυρίως λόγω της διαφορετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης, τα 

καρκινώματα του πνεύμονα διακρίνονται σε μικροκυτταρικά και μη-

μικροκυτταρικά (ΜΜΚΠ). Οι συχνότερα απαντώμενοι ιστολογικοί τύποι των 

τελευταίων είναι το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα. 

Για την σταδιοποίηση ακολουθείται το σύστημα TNM και για τη 

θεραπεία τρεις μέθοδοι: η χειρουργική, η ακτινοθεραπεία και η συνδυασμένη 

χημειοθεραπεία. Στο προχωρημένο στάδιο της νόσου και εφόσον οι ασθενείς 

δεν ανταποκριθούν στη χημειοθεραπεία της δεύτερης γραμμής, τότε 

προτείνεται η τρίτης γραμμής θεραπεία με αναστολείς του υποδοχέα του 

επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR). Πιστεύεται ότι μέσα στα 

επόμενα χρόνια περισσότερες στοχευμένες θεραπείες θα γίνουν αποδεκτές 

διευρύνοντας έτσι τις επιλογές για τη θεραπεία του καρκινώματος του 

πνεύμονα. 

Η σημαντική πρόοδος των τελευταίων ετών στους τομείς της βιολογίας 

και της γενετικής έχει συμβάλει ώστε να είναι  γενικά παραδεκτή η άποψη ότι 

το καρκίνωμα του πνεύμονα αποτελεί την τελική έκφραση μιας 
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πολυσταδιακής εξελικτικής διαδικασίας, η οποία οφείλεται σε γενετικές και 

επιγενετικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από την χρόνια έκθεση στα 

διάφορα καρκινογόνα, με συνέπεια την προοδευτική μετάπτωση (εξαλλαγή) 

του φυσιολογικού κυττάρου σε νεοπλασματικό. 

Η ομοιοστασία των πολυκύτταρων οργανισμών εξαρτάται σημαντικά 

από τη σωστή παρουσίαση πληθώρας σημάτων, στα οποία τα κύτταρα 

εκτίθενται κατά τη διάρκεια της ζωής. Ποικίλοι διαλυτοί παράγοντες, οι 

οποίοι είναι συζευγμένοι με ένα σύνθετο δίκτυο μετάδοσης του σήματος, 

ρυθμίζουν το επίπεδο ενεργοποίησης των κυτταρικών υποδοχέων. Το δίκτυο 

αυτό τελικά, δημιουργεί σήματα που καθορίζουν την κατάλληλη βιολογική 

απάντηση. Σε αυτούς τους κυτταρικούς υποδοχείς ανήκουν και οι υποδοχείς 

τυροσινικής κινάσης, μία από τις οικογένειες των οποίων είναι η οικογένεια 

των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης του επιδερμιδικού αυξητικού 

παράγοντα. 

Η οικογένεια των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης του επιδερμιδικού 

αυξητικού παράγοντα αποτελείται από τέσσερα μέλη: τον EGFR/c-erbB-1, 

τον HER2/c-erbB-2/c-neu, τον HER3/c-erbB-3 και τον HER4/c-erbB-4. Όλα 

τα μέλη της οικογένειας του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα 

χαρακτηρίζονται από αρθρωτή δομή, η οποία αποτελείται από ένα 

εξωκυττάριο τμήμα στο οποίο συνδέεται ο προσδέτης (ligand-binding 

domain), ένα υδρόφοβο διαμεμβρανικό και ένα ενδοκυττάριο τμήμα με 

δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης. Η σύνδεση του προσδέτη προάγει την 

δημιουργία ομο- ή ετεροδιμερών, τα οποία με τη σειρά τους πυροδοτούν την 

αυτοφωσφορυλίωση κυτταροπλασματικών περιοχών με ενεργότητα κινάσης 

της τυροσίνης. Τα φωσφορυλιωμένα αυτά αμινοξέα παριστούν θέσεις 

πρόσδεσης για ποικιλία μεταβιβαστών σήματος και ρυθμίζουν τα εγγύς της 

μεμβράνης βήματα ενός σύνθετου δικτύου σηματοδότησης με τελικό 

αποτέλεσμα την κατάλληλη κυτταρική απάντηση σε ένα δεδομένο σήμα. Η 

απορρύθμιση αυτού του αυστηρά ελεγχόμενου συστήματος μεταγωγής του 

σήματος από πρωτεϊνική υπερέκφραση ή γονιδιακή επέκταση (ενίσχυση, 

amplification) του υποδοχέα ή μεταλλάξεις σε ζωτικής σημασίας στοιχεία της 
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οδού και/ή αυτοκρινής διέγερση μέσω έκτοπων αγκυλών αυξητικών 

παραγόντων είναι συχνά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη καρκινωμάτων. 

Εκτεταμένες είναι οι μελέτες σε σχέση με τον ρόλο των υποδοχέων της 

οικογένειας του EGFR στο ΜΜΚΠ. Οι περισσότερο μελετημένοι υποδοχείς 

είναι οι c-erbB-1 (EGFR) και c-erbB-2 (HER-2 ή c-neu). Έχει υποστηριχθεί ότι 

οι υποδοχείς αυτοί εμπλέκονται στην ανάπτυξη, τη μετάσταση, την 

αντίσταση στη θεραπεία και την πρόγνωση του καρκινώματος του πνεύμονα, 

ενώ σε άλλες μελέτες δεν βρέθηκαν τέτοιες συσχετίσεις. Σήμερα αποτελούν 

γεγονός οι στοχευμένες θεραπείες έναντι των υποδοχέων αυτών, χωρίς όμως 

να είναι γνωστή πλήρως η ομάδα των ασθενών η οποία θα μπορούσε να 

ωφεληθεί από μια τέτοια θεραπεία. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω αποφασίσαμε να διεξαγάγουμε την 

παρούσα μελέτη, η οποία έχει ως στόχο τον καθορισμό, με τη βοήθεια της 

ανοσοϊστοχημείας, του επιπέδου έκφρασης όλων των μελών της οικογένειας 

των υποδοχέων του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGF-R, c-erbB-2, c-

erbB-3 και c-erbB-4) σε 209 μη μικροκυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονα 

(ΜΜΚΠ). Ζητούμενο επίσης της μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός της τυχόν 

συνέκφρασης των ανωτέρω υποδοχέων, η ενδεχόμενη συνέκφραση ζευγών 

υποδοχέων, καθώς επίσης και ο συσχετισμός των ευρημάτων με τα 

δημογραφικά δεδομένα των ασθενών, τον ιστολογικό τύπο του 

καρκινώματος, τον βαθμό διαφοροποίησης, το στάδιο της νόσου, το ελεύθερο 

νόσου διάστημα και την επιβίωση των ασθενών. Τέλος, ένα ακόμη στόχο 

αυτής της μελέτης αποτελεί η απάντηση στο ερώτημα αν η έκφραση ή η 

συνέκφραση των ανωτέρω υποδοχέων αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 

παράγοντα για την κλινική έκβαση των ασθενών. 

Το υλικό αποτέλεσαν 209 παρασκευάσματα μη-μικροκυτταρικού 

καρκινώματος πνεύμονα, 129 από τα οποία ήταν χειρουργικά. Με την 

βοήθεια μικροτόμου κόπηκαν, από τους επιλεγμένους κύβους παραφίνης, 5 

διαδοχικές τομές πάχους 4-μm, οι τέσσερις από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν 

για την εφαρμογή ανοσοϊστοχημικής τεχνικής. Για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της ανοσοϊστοχημικής χρώσης, για όλα τα μέλη της 
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οικογένειας του c-erbB, η ανοσοαντίδραση θεωρήθηκε ως ασθενώς θετική (2+) 

όταν περισσότερα από το 10% των καρκινικών κυττάρων έδειξαν ασθενή έως 

μέτρια, πλήρη μεμβρανική χρώση και ως έντονα θετική (3+) όταν 

παρατηρήθηκε έντονη, πλήρης μεμβρανική χρώση σε περισσότερα από το 

10% των κυττάρων του καρκινώματος. Όλα τα άλλα πρότυπα χρώσης 

θεωρήθηκαν αρνητικά (0 ή 1+). 

Παρατηρήθηκε υπερέκφραση των υποδοχέων c-erbB-1, c-erbB-2, c-erbB-

3 και c-erbB-4 στο 47,7%, 23,7%, 6,5% και 25,2% των περιπτώσεων, 

αντίστοιχα. Όσον αφορά τον αριθμό των θετικών υποδοχέων στα 

περιστατικά που μελετήθηκαν, περίπου το 29% των περιπτώσεων ήταν 

αρνητικό και για τους τέσσερις c-erbB υποδοχείς, υπερέκφραση ενός μόνον 

υποδοχέα βρέθηκε στο 43,7% των περιπτώσεων, ενώ η συνέκφραση δύο και 

τριών υποδοχέων ήταν 22,6 και 4%, αντίστοιχα. Σε μία περίπτωση (0,5%) 

βρέθηκε να υπερεκφράζονται και οι τέσσερις υποδοχείς. Ο υποδοχέας c-erbB-

1 βρέθηκε να υπερεκφράζεται σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, στο 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και σε όγκους με χαμηλή διαφοροποίηση. Ο 

υποδοχέας c-erbB-2 βρέθηκε να υπερεκφράζεται σε αδενοκαρκινώματα και 

όγκους με χαμηλή διαφοροποίηση. Ο υποδοχέας c-erbB-3 βρέθηκε να 

υπερεκφράζεται περισσότερο σε χαμηλής διαφοροποίησης καρκινώματα του 

πνεύμονα. Τέλος, ο υποδοχέας c-erbB-4 βρέθηκε να υπερεκφράζεται στο 

γυναικείο φύλο και σε προχωρημένα στάδια της νόσου. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ετεροδιμερισμό των c-erbB υποδοχέων, 

καθώς και το ότι διαφορετικά πρότυπα ετεροδιμερισμού μπορεί να προάγουν 

διαφορετικές βιολογικές ενέργειες (υπό την έννοια της ενεργοποίησης 

διαφορετικών βιολογικών μονοπατιών), εξετάστηκαν τα επίπεδα της 

πρωτεϊνικής έκφρασης των έξι πιθανών ζευγών υποδοχέων. Το ζεύγος των 

υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-2 βρέθηκε να συν-υπερεκφράζεται σε 

ηλικιωμένα άτομα. Το ζεύγος των υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-4 βρέθηκε 

να συν-υπερεκφράζεται στο γυναικείο φύλο. Για τα ζεύγη c-erbB-1/c-erbB-3, 

c-erbB-2/c-erbB-3, c-erbB-2/c-erbB-4 και c-erbB-3/c-erbB-4 δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με την ηλικία, το φύλο, τον τύπο του 
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καρκινώματος, την διαφοροποίηση και το στάδιο της νόσου. Η έντονη 

υπερέκφραση του υποδοχέα c-erbB-1 και των ζευγών υποδοχέων c-erbB-1/c-

erbB-2 και c-erbB-3/c-erbB-4 βρέθηκε να παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με μικρότερη ανταπόκριση της νόσου στην 

χημειοθεραπεία. Η υπερέκφραση του c-erbB-3 υποδοχέα και η συν-

υπερέκφραση των υποδοχέων c-erbB-1 και c-erbB-4 παρουσίαζε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με μειωμένη μέση συνολική επιβίωση. Η 

πολυπαραγοντική ανάλυση απέτυχε να αναδείξει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση της πρωτεϊνικής υπερέκφρασης ή της συν-υπερέκφρασης των c-

erbB υποδοχέων με τη συνολική επιβίωση.  

Τα ανωτέρω ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπερέκφραση μεμονωμένων 

ή η συν-υπερέκφραση ορισμένων υποδοχέων c-erbB συσχετίζεται με κάποιους 

από τους δημογραφικούς παράγοντες, το ποσοστό ελέγχου της νόσου και την 

έκβαση της νόσου των ασθενών. Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν επίσης τη 

σκοπιμότητα της ανάπτυξης και χρήσης μικρών μορίων τα οποία 

αναστέλλουν τους υποδοχείς αυτούς, ιδιαίτερα σε μια ομάδα επιλεγμένων 

ασθενών. Η ταυτόχρονη αναστολή περισσότερων του ενός υποδοχέων 

πιθανά να ενισχύσει την αντι-νεοπλασματική δράση αυτών των φαρμάκων. 

Η περαιτέρω κατανόηση της υπερέκφρασης των ετεροδιμερισμένων ζευγών 

της οικογένειας των υποδοχέων του c-erbB μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο 

προβλεπτικό δείκτη της ανταπόκρισης σε στοχευμένες μοριακές θεραπείες με 

αναστολείς των μορίων αυτής της οικογένειας υποδοχέων. 
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Summary 
 

Lung cancer, and in particular non-small-cell lung cancer (NSCLC), 

remains the leading cause of cancer death throughout the world. The overall 

five-year survival is less than 15%. Lung cancer mortality is higher than the 

sum of mortality of breast, prostate and colon cancer together. Despite the 

diagnostic improvements and the new therapeutic agents, in the last decades, 

the percentage of the five-year survival has not been improved. Smoking 

cessation remains the best method for prevention and reduction of disease 

incidence. 

Patients are usually symptomatic (94%) by the time of diagnosis. The 

most common presenting symptoms are coughing, weight loss, dyspnea, 

thoracic pain, and hemoptysis. Squamous cell carcinoma and adenocarcinoma 

comprise the major histological subtypes. 

The TNM staging system is currently in use for the disease staging. 

There are three therapeutic approaches in use: surgery, radiotherapy and 

combination chemotherapy. Third line chemotherapy with EGFR (epidermal 

growth factor receptor) inhibitors is currently recommended in the advanced 

disease or when patients do not respond to the second line chemotherapy. 

However, in the future, novel targeted therapies could offer a wider range of 

therapeutic options for lung cancer patients. 

Recently, the progress on biology and genetics has contributed to a 

better understanding of lung cancer pathogenesis, implicating that lung 

cancer is the result of several genetic and epigenetic alterations. The latter are 

due to chronic exposure to a variety of carcinogens that result in the 

progressive transformation of a normal cell to neoplastic. 

The multicellular organisms’ homeostasis substantially depends on the 

proper presentation of a plethora of signals that cells are exposed to, during 

their lifetime. Various soluble agents regulate the activation status of the 

cellular receptors, connected via a complex signal transduction network, 

which generates further signals regulating a certain biological response. 
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These cellular receptors include also the family of epidermal growth factor 

tyrosine kinase receptors. 

The epidermal growth factor receptor tyrosine kinase family consists of 

four members: the EGFR/c-erbB-1, the HER2/c-erbB-2/c-neu, the HER3/c-

erbB-3 and the HER4/c-erbB-4. All members of the EGFR family are 

characterized by an articulate structure, which consists of an extracellular 

component, where the ligand binds, a hydrophobic transmembrane 

component and an intracellular component with tyrosine kinase activity. A 

family of ligands, the EGF-related peptide growth factors, binds to the 

extracellular domain of ErbB receptors leading to the formation of both homo- 

and heterodimers. Subsequently dimerization triggers the intrinsic tyrosine 

kinase activity of the receptors and autophosphorylation of specific tyrosine 

residues within the cytoplasmic domain. These phosphorylated residues 

serve as docking sites for a variety of signal transducers (mediators), which 

regulate the membrane to nucleus complex network of signal transmission, 

leading to the modification of a biological response according to a certain 

signal. The deregulation of this strictly controlled system due to protein 

overexpression, or mutations of important components of this pathway, and 

/or the autocrine stimulation through ectopic loops of growth factors, has 

been correlated with the development of cancer.  

There are extensive studies on the role of the EGFR family receptors in 

the pathogenesis of NSCLC. The most studied receptors are the c-erbB-1 

(EGFR) and the c-erbB-2 (HER-2 or c-neu). It has been supported that these 

receptors are involved in lung cancer pathogenesis, development of 

metastasis, resistance to treatment, and overall prognosis. However 

contradictory results have also been reported. At present, targeted therapies 

are clinically implemented against these receptors. Nevertheless, it remains 

unknown who are the patients particularly prone to benefit from such a 

treatment.  

Based on the current literature, we embarked on an investigation of the 

immunohistochemical expression of all four EGFR family members (EGFR, c-
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erbB-2, c-erbB-3 and c-erbB-4) in paraffin blocks from 209 patients with 

NSCLC. We also studied their co-expression, the expression of the potential 

receptors pairs and we correlated our findings with patients’ demographic 

parameters, tumor histological types, degree of differentiation, disease stage, 

disease-free interval, and patients’ overall survival. Additionally, we 

investigated whether the expression or the co-expression of the above 

receptors represent an independent prognostic factor in NSCLC patients.  

The study material consisted of 209 lung cancer tissue specimens, 129 of 

which were obtained by open surgery. Five serial sections, 4-μm thick, were 

cut from each, paraffin-embedded, lung tissue block. Four of the serial 

sections of each patient were used for the immunohistochemical study. A 

standardized quantification method was employed for the evaluation of the 

results of immunostaining, for each one of the c-erbB receptors. Briefly, when 

more than 10% of the cancer cells presented mild to moderate complete 

membrane staining, the section was graded as weakly positive (2+), while 

when more than 10% of the cancer cells presented intense complete 

membrane staining, it was graded as strongly positive (3+). All the other 

patterns of staining were considered negative (0 or 1+). 

We detected overexpression of the receptors c-erbB-1, c-erbB-2, c-erbB-3 

and c-erbB-4 in 47.7%, 23.7%, 6.5% and 25.2% of NSCLC patients, 

respectively. Twenty-nine percent of all the samples studied were negative for 

all the receptors of the c-erbB family, while only one of the receptors was 

overexpressed in 43.7% of cases. The co- expression of two and three 

receptors was 22.6% and 4%, respectively, while only one sample (0.5%) 

expressed all four receptors.  

The c-erbB-1 receptor was overexpressed in older patients, in squamous 

cell carcinomas and in tumors with poor differentiation. The c-erbB-2 receptor 

was overexpressed in adenocarcinomas and in poorly differentiated tumors. 

The c-erbB-3 receptor was overexpressed mainly in poorly differentiated 

tumors. The c-erbB-4 receptor was overexpressed in females and in patients 

with advanced disease. 
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Considering the heterodimeric properties of c-erbB receptors and the 

fact that different heterodimeric patterns may promote different biological 

activities (activation of different biological pathways), we studied the protein 

expression levels of the six potential receptor pairs. The c-erbB-1 and c-erbB-2 

receptor pair was co-overexpressed in elderly patients. The c-erbB-1 and c-

erbB-4 receptor pair was co-overexpressed in the female patients. For the c-

erbB-1/c-erbB-3, c-erbB-2/c-erbB-3, c-erbB-2/c-erbB-4 and c-erbB-3/ c-erbB-4 

receptor pairs no statistically significant correlations were found in regards to 

age, sex, histological tumor type, differentiation or disease stage. The 

overexpression of the c-erbB-1 receptor and the c-erbB-1/c-erbB-2 and c-erbB-

3/c-erbB-4 receptors pairs showed a statistically significant correlation with 

the disease control rate. The overexpression of c-erbB-3 receptor and the co-

overexpression of c-erbB-1 and c-erbB-4 receptors showed a statistically 

significant correlation with low median overall survival. The multivariate 

analysis failed to reveal any independent statistically significant correlation 

between the protein overexpression or co-overexpression of the c-erbB 

receptors and overall survival.  

The above findings suggest that the overexpression of a single receptor 

or the co-overexpression of the receptors pairs correlate with certain 

demographic parameters, disease control rate and disease outcome. Our 

results also support the concept of developing and using small molecules to 

inhibit the c-erbB receptors in carefully selected patients. The simultaneous 

inhibition of more than one receptors may enhance the anti-neoplastic activity 

of these agents.  

Further studies on the expression of the c-erbB family heterodimers are 

needed in order to develop predictive markers for the response to targeted 

molecular therapies. 
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11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
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Ιατρική, Τόμος 67 – 2001, Συμπληρωματικό Τεύχος 4. 
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Ρ., Δημάδη Μ., Πολυχρονόπουλος Β., Μερμίγκης Χ., Μπαχλιτζανάκης 
Ν., Μπούρος Δ. 
Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 
ΝΝΘΑ ‘‘ΣΩΤΗΡΙΑ’’, ΒΠΓΝ Ηρακλείου. 
11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
Θεσσαλονίκη, 6-9 Δεκεμβρίου 2001. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό Ελληνική 
Ιατρική, Τόμος 67 – 2001, Συμπληρωματικό Τεύχος 4. 
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14. Εκκριτικό καρκίνωμα ανδρικού μαστού. 

Χρονιάρης Ν., Καφούση Μ., Κουτσόπουλος Α., Ζώης Ε., Γιαννικάκη Ε., 
Elco de Bree, Σταθόπουλος Ε. 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου, 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Β.Π.Γεν. Νοσοκομείου Ηρακλείου. 
8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 
Βόλος, 18-21 Απριλίου 2002. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στον τόμο πρακτικών του 
Συνεδρίου. 
 

15. Ανοσοϊστοχημική έκφραση του υποδοχέα τυροσινικής κινάσης c-kit 
στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα. 
Α. Β. Κουτσόπουλος, Ε. Ν. Σταθόπουλος, Μ. Καφούση, Κ. Νταμπάκη, 
Γ. Δελίδης. 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη. 
11ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Χανιά Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2002. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στον τόμο πρακτικών του 
Συνεδρίου. 
 

16. Αμαρτοχόνδρωμα του πνεύμονα. Αναφορά δύο περιπτώσεων. 
Α. Β. Κουτσόπουλος, Ε. Ν. Σταθόπουλος, Κ. Νταμπάκη, Μ. Καφούση, Γ. 
Δελίδης. 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη. 
11ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Χανιά Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2002. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στον τόμο πρακτικών του 
Συνεδρίου. 
 

17. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, συγκριτική μελέτη, παραλλήλων 
ομάδων, διάρκειας 1 έτους για την αξιολόγηση της Ιντερφερόνης σε 
σύγκριση με Κολχικίνη σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση 
(ΙΠΙ) 
Κ. Μ. Αντωνίου, Μ. Δημάδη, Α. Κουτσόπουλος, Α. Ράπτη, Β. 
Πολυχρονόπουλος, Γ. Μελέτης, Γ. Δροσίτης, Ν. Μ. Σιαφάκας, 
Ν. Μπαχλιτζανάκης, Δ. Μπούρος. 
Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 
ΝΝΘΑ ‘‘ΣΩΤΗΡΙΑ’’, Πνευμονολογικό Τμήμα, ΒΠΓΝ Ηρακλείου. 
11ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Χανιά Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2002. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στον τόμο πρακτικών του 
Συνεδρίου. 
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18. Κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση του ποσοστού ίνωσης και της 
ζωτικής χωρητικότητας κατά τη δυναμική εκπνοή σε ασθενείς με 
ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. 
Α. Β. Κουτσόπουλος1, Β. Θ. Χανιώτης2, Κ. Ι. Νταμπάκη1, Μ. Πλατάκη3, 
Μ. Καφούση1, Δ. Μπούρος4, Ε. Σταθόπουλος1. 
1Παθολογοανατομικό εργαστήριο Πα. Γ. Ν. Ηρακλείου, 
2Παθολογοανατομικό εργαστήριο Γ. Ν. Αγίου Νικολάου, 
3Πνευμονολογική Κλινική Πα. Γ. Ν. Ηρακλείου, 
4Πνευμονολογική Κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
12ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 
Κρήτη, 28-31 Οκτωβρίου 2004. 
 

19. Σύγχρονο πρωτοπαθές καρκίνωμα ουροδόχου κύστης και προστάτη 
και μετάχρονο μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα στον ίδιο 
ασθενή. 
Α. Β. Κουτσόπουλος, Ε. Γιαννικάκη, Κ. Νταμπάκη, Γ. Δατσέρης. 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΠΑ. Γ. Ν. Ηρακλείου. 
12ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 
Κρήτη, 28-31 Οκτωβρίου 2004. 
 

20. Καλόηθες δυνητικά μεταστατικό λειομύωμα (BML). Αναφορά 
περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
Α. Β. Κουτσόπουλος1, Ι. Μητρούσκα2, Κ. Νταμπάκη1, Β. Χανιώτης3, Ε. 
Σταθόπουλος1. 
1Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, 2Πνευμονολογική Κλινική ΠΑ. Γ. Ν. 
Ηρακλείου και 3 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσ. Αγίου 
Νικολάου. 
12ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 
Κρήτη, 28-31 Οκτωβρίου 2004. 
 

21. Έκφραση των p53, p21 και bcl2 σε ασθενείς με κρυπτογενή 
οργανοποιό πνευμονία. 
Μ. Πλατάκη1, Α. Κουτσόπουλος2, Ε. Τζωρτζάκη1, Κ. Νταμπάκη2, Ε. 
Σταθόπουλος2, Δ. Μπούρος3, Ν. Μ. Σιαφάκας1 
1Πνευμονολογική Κλινική και 2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 3Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Θράκης. 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Θεσσαλονίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 
 

22. Η έκφραση του επιφανειοδραστικού παράγοντα Α (Surfactant-A/SP-
A) στην Χ.Α.Π.: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 
Ε. Βλαχάκη1, Ε. Γ. Τζωρτζάκη1, Α. Κουτσόπουλος2, Κ. Νταμπάκη2, Α. 
Μονιάκης3, Ι. Δροσίτης3, Γ. Μαλτεζάκης1 και Ν. Μ. Σιαφάκας1. 
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1Πνευμονολογική Κλινική, 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, 
3Θωρακοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Θεσσαλονίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2005. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 
 

23. ‘‘Εκκριτικό ενδομητριοειδούς τύπου’’ αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος 
Γιαννικάκη Ελπίδα, Μέλλιος Αχιλλέας, Παπαδάκης Μιχάλης, Τζαρδή 
Μαρία, Κουτσόπουλος Αναστάσιος, Δροσίτης Ιωάννης 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου, 
Θωρακοχειρουργική Κλινική Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου. 
10ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο 
Ιωάννινα, 23-24 Μαΐου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό Αρχεία 
Παθολογικής Ανατομικής, της Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Παθολογίας 
και Παθολογικής Ανατομικής, Τόμος 20, Παράρτημα 10, 2006. 
 

24. Διάγνωση σε μαστό νεφροκυτταρικού καρκινώματος που οδήγησε 
στην εξαίρεση του δεξιού νεφρού. Περιγραφή σπάνιας περίπτωσης. 
Β. Θ. Χανιώτης1, Α. Β. Κουτσόπουλος2, Μ. Καφούση2, Ε. Φραγκιαδάκη3, 
Γ. Κωστάκης3, Π. Καρατσής3. 
1Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας Γενικού Νοσοκομείου Αγίου 
Νικολάου Κρήτης, 2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, 
3Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης. 
10ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο 
Ιωάννινα, 23-24 Μαΐου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό Αρχεία 
Παθολογικής Ανατομικής, της Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Παθολογίας 
και Παθολογικής Ανατομικής, Τόμος 20, Παράρτημα 10, 2006. 
 

25. Έκφραση των p53, p21 και bcl2 σε ασθενείς με κρυπτογενή 
οργανοποιό πνευμονία και ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. 
Πλατάκη Μ.1, Κουτσόπουλος Α.2, Τζωρτζάκη Ε.1, Σταθόπουλος Ε.2, 
Μπούρος Δ.3, Σιαφάκας Ν.1. 
1Πνευμονολογική Κλινική και 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και 3Πνευμονολογική 
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 
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26. Μείωση των αγγειογενετικών CXC χυμοκινών στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση 
μετά από θεραπεία με ιντερφερόνη γ-1β. 
Αντωνίου Κ.1, Τζωρτζάκη Ε.1, Οικονομίδου Φ.1, Αλεξανδράκης Μ.2, 
Λαμπίρη Ε.1, Κουτσόπουλος Α.3, Μαλτεζάκης Γ.1, Τζανάκης Ν.1, 
Σιαφάκας Ν.1 
1Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
Κρήτης, 2Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου Κρήτης 3Παθολογική Ανατομική Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 
 

27. Συγκριτική μελέτη της έκφρασης του άξονα HIF-1-VEGF σε ασθενείς 
με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) και κρυπτογενή οργανοποιό 
πνευμονία (COP) με τη χρήση ιστικών μικροσυστοιχιών. 
Α. Τζουβελέκης1, Ε. Τσιάμπας2, Α. Καραμέρης3, Α. Κουτσόπουλος4, Ρ. 
Τριγγίδου5, Μ. Φρουδαράκης1, Π. Στειρόπουλος1, Γ. Βιλαράς3, Π. 
Τσουμακάρη3, Δ. Μπούρος1. 
1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Τμήμα 
Παθολογοανατομίας, Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμού, Αθήνα, 
3Τμήμα Παθολογοανατομίας, Νοσοκομείο Ν.Μ.Τ.Σ., Αθήνα, 4Τμήμα 
Παθολογοανατομίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 
5Τμήμα Παθολογοανατομίας, Γενικό Νοσοκομείο ‘‘Σωτηρία’’, Αθήνα. 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 
 

28. Συγκριτική μελέτη της έκφρασης της τελομεράσης σε ασθενείς με 
Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (IPF) και μη ειδική Διάμεση Πνευμονία 
(NSIP) με τη χρήση ιστικών μικροσυστοιχιών. 
Α. Τζουβελέκης1, Ε. Τσιάμπας2, Α. Καραμέρης3, Α. Κουτσόπουλος4, Ρ. 
Τριγγίδου5, Μ. Φρουδαράκης1, Π. Στειρόπουλος1, Γ. Βιλαράς3, Π. 
Τσουμακάρη3, Δ. Μπούρος1. 
1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Τμήμα 
Παθολογοανατομίας, Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμού, Αθήνα, 
3Τμήμα Παθολογοανατομίας, Νοσοκομείο Ν.Μ.Τ.Σ., Αθήνα, 4Τμήμα 
Παθολογοανατομίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, 
5Τμήμα Παθολογοανατομίας, Γενικό Νοσοκομείο ‘‘Σωτηρία’’, Αθήνα. 
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15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 
 

29. Ποσοτικός προσδιορισμός της πρωτεΐνης Surfactant-A (SP-A) σε 
ασθενείς με Χ.Α.Π. 
Ε. Βλαχάκη1, Ε. Τζωρτζάκη1, Α. Κουτσόπουλος2, Κ. Νταμπάκη2, Α. 
Μονιάκης3, Ι. Δροσίτης3, Δ. Τασόπουλος3, Γ. Μαλτεζάκης1, Ν. Μ. 
Σιαφάκας1. 
1Πνευμονολογική Κλινική & 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης, 3Θωρακοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 
 

30. Μελέτη αποπτωτικών δεικτών σε δείγματα πνευμονικού ιστού 
ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 
Μ. Σιγανάκη1, Ε. Τζωρτζάκη1, Α. Κουτσόπουλος2, Ε. Βλαχάκη1, Κ. 
Νταμπάκη2, Ι. Μπελένης3, . Ζήσης3, Α. Ζαγοριανού3, Ν. Μ. Σιαφάκας1. 
1Πνευμονοογική Κλινική & 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Ιατρικής 
Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης, 3Θωρακοχειρουργική Κλινική, 
Νοσοκομείο ‘‘Ευαγγελισμός’’ Αθηνών. 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 
Δημοσίευση της περίληψης της εργασίας στο περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ, της 
Ελληνικής Βρογχολογικής και Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Συμπληρωματικό Τεύχος. 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 
1. Protein patterns in normal and cancerous human breast tissues using, 

two-dimensional gel electrophoresis method. 
V. Malliopouou1, H. Gaitanarou1, S. Kapoula1, B. Tselentis1, 
A. Koutsopoulos2, J. Misitzis3, A. Michailidou3, N. J. Agnantis2, 
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16. 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 
Αθήνα, 13-16 Απριλίου 2000. 

17. 6ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας. 
Ηράκλειο Κρήτης, 5-6 Μαΐου 2000. 

18. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. 
Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000. 

19. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής 
Βόλος, 18-21 Απριλίου 2002. 

20. 15th Congress of I.S.D.Q.P. 
8th Congress of E.S.A.C.P. 
6th Congress of Telepathology 
Fodele, Crete, September 14-20 2002. 

21. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 
Χανιά, Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2002. 
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22. 11ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 
Ηράκλειο Κρήτης, 12-16 Νοεμβρίου 2003. 

23. 12ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 
Κρήτη, 28-31 Οκτωβρίου 2004. 

24. 12ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 
Ηράκλειο Κρήτης, 10-13 Νοεμβρίου 2004. 

25. 13ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 
Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, 9-12 Νοεμβρίου 2005. 

26. 2nd Inter-Congress of the European Society of Pathology 
Ioannina, Greece, May 24th – 27th, 2006. 

27. 10ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο 
Ιωάννινα, 23-24 Μαΐου 2006. 

28. European Respiratory Society Annual Congress 2006 
Munich, Germany, September 2-6, 2006. 

29. 14ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 
Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, 25-29 Οκτωβρίου 2006. 

30. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 

31.  1st Hellenic – Jordanian Congress of Pathology 
Heraklion, Crete, Hellas, April 29-30 2007. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ’’. 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Π.Α.Ν.Π. ΠΕΙΡΑΙΑ-
ΜΕΤΑΞΑ 
Αθήνα, 12 Ιουνίου 1993. 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Χρόνια Γαστρίτις’’. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1995. 

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Κλινικοπαθολογοανατομική 
προσέγγιση μη νεοπλασματικών επεξεργασιών πνεύμονος’’. 
Ελληνική Εταιρία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 13 Μαρτίου 1998. 

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 1998. 

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Ορχική βιοψία σε προβλήματα 
γονιμότητας και καρκίνος του προστάτου αδένος’’. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1999. 

6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Ο καρκίνος του παχέος εντέρου στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα’’. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
‘‘ΘΡΙΑΣΙΟ’’ 
Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘‘ΘΡΙΑΣΙΟ’’, 2 Απριλίου 1999. 

7. 5η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του 
Εντέρου’’. 
Γ.Π. Νοσοκ. Πειραιά ‘’Τζάνειο’’ - Γαστρεντερολογικό Τμήμα 
Γ.Π. Νοσοκ. Θεσσαλονίκης ‘’Γ. Παπανικολάου’’ - Γαστρεντερολογικό 
Τμήμα 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Γαστρεντερολογικό Τμήμα 
Αθήνα, 29 Μαίου 1999. 

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Δευτεροπαθείς 
Σπειραματονεφρίτιδες’’. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και 
Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1999. 

9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Ζώντας με την Ψωρίαση. Θέσεις και 
αντιπαραθέσεις’’. 
Γ.Π.Ν.Α. ‘‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’. Δερματολογική κλινική 
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1999. 

10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Λεμφώματα’’. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 1999. 

11. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Όγκοι Σιαλογόνων Αδένων’’. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1999. 

12. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Μελάνωμα - Η έρευνα στην Ελλάδα 
σήμερα’’. 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος 
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1999. 

13. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Παθήσεις Μαστού’’. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 28-29 Ιανουαρίου 2000. 

14. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ‘‘Μελαγχρωστικές αλλοιώσεις 
δέρματος’’. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Αθήνα, 18-19 Φεβρουαρίου 2000. 

15. Επιστημονική Διημερίδα ‘‘Ενδοκρινείς όγκοι γαστρεντερικού – ο 
συνεχώς διευρυνόμενος ρόλος του Παθολογοανατόμου στη διάγνωση 
και θεραπευτική αντιμετώπιση’’ και αναστολή μεταγωγής σήματος 
και ογκολογία: ο κομβικός ρόλος του Παθολογοανατόμου στη 
διάγνωση και αντιμετώπιση. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Hellenic Division IAP. 
Δελφοί, 1-2 Μαρτίου 2002. 

16. Επιστημονική Ημερίδα ‘‘Μοριακή κυτταρογενετική: Τεχνολογικές 
εξελίξεις και εφαρμογές στη σύγχρονη διαγνωστική πρακτική και 
θεραπευτική αξιολόγηση’’. 
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Μπαϊοαναλύτικα Α.Ε. σε συνεργασία με την Applied Imaging 
Corporation USA. 
Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Παστέρ, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2003. 

17. Επιστημονική Ημερίδα ‘‘Σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου προκαρκινικών 
παθήσεων τραχήλου μήτρας’’. 
Μαιευτική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης 
Εργαστήριο Ιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτη, 
Σάββατο 10 Μαΐου 2003. 

18. Επιστημονική Ημερίδα ‘‘c-erb-B2/HER2/neu: Καρκίνος μαστού – 
Νεότερα δεδομένα’’. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής 
Καμμένα Βούρλα, 2 Ιουλίου 2005. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 

 
1. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ‘’Φλεγμονώδεις παθήσεις παχέος εντέρου’’. 

Πανεπιστημιακό Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής 
Ιωαννίνων. 
Ιωάννινα, 10 Απριλίου 1993. 

2. THE SECOND INTERNATIONAL CANCER MOLECULAR BIOLOGY 
SYMPOSIUM 
Cairo, EGYPT, 24-26 Nov. 1993. 

3. 10ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο. 
Ηράκλειο, 19 Μαρτίου 2000. 

4. 1ο Συμπόσιο Cardio Electrics and Therapies 
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία 
Ρόδος, Ιούνιος 2003. 

5. 13ο Συμπόσιο Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Καρδιολογία 
Αγ. Πελαγία, Ηράκλειο, Κρήτη, 4-6 Ιουλίου 2003. 

6. 2nd Symposium on New Molecules in Cancer Therapeutics 
Athens, September 27-28, 2003. 

7. 4th Symposium on New Molecules in Cancer Therapeutics 
The Cretan Association for Biomedical Research, 
The Department of Medical Oncology University Hospital of Heraklion, 
The Hellenic Oncology Research Group 
Athens, October 21-23, 2005. 

8. 5th Symposium on New Molecules in Cancer Therapeutics 
The Cretan Association for Biomedical Research, 
The Department of Medical Oncology University Hospital of Heraklion, 
The Hellenic Oncology Research Group 
Athens, November, 10-12, 2006. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 
1. ‘‘Νέες απόψεις στην Έρευνα του καρκίνου και την ανοσοθεραπεία’’. 

Σεμινάριο επιχορηγούμενο από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 17. 
Εθνικό Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών. 
Αθήνα, 8-11 Απριλίου 1992. 

2. ‘‘Δερματικό μελάνωμα’’.  
Σειρά Μαθημάτων. 
Ευρωπαϊκή σχολή ογκολογίας, (γραφείο Αθηνών). 
Ελληνική ογκολογική εταιρεία. 
Νοσοκομείο ‘’Άγιος Σάββας’’. 
Αθήνα, 5-7 Οκτωβρίου 1992. 

3. Μαθήματα γαστρεντερολογίας. 
Ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Γαστρο-χειρουργικού Συλλόγου. 
Πρώτη διεθνής μεταπτυχιακή συνεδρίαση. 
Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 1992. 

4. Διαφοροποίηση Β και Τ λεμφοκυττάρων. Βασικοί μηχανισμοί  
λεμφοκυτταρικής διέγερσης και συσχέτιση με ιστολογικά 
χαρακτηριστικά. Παθοφυσιολογικός μηχανισμός εξαλλαγής των Β 
και Τ λεμφοκυττάρων και συσχέτιση με την δράση ογκογόνων ιών. 
Μετεκπαιδευτικά μαθήματα. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 24 Μαρτίου 1993. 

5. Νεφρική Μεταμόσχευση. 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. 
Διεθνής Ακαδημία Παθολογικής Ανατομικής. 
Ελληνικό τμήμα. 
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 7. 
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1993. 

6. Παθολογοανατομία των λεμφαδένων. 
Διεθνής Ακαδημία Παθολογικής Ανατομικής. 
Ελληνικό τμήμα. 
Σεμινάριο διαφανειών. 
Ηράκλειο, 14 Απριλίου 1994. 

7. Χολοστατικά νοσήματα ήπατος. 
3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ηπατολογίας. 
Γ.Π.Ν.Α. Σισμανόγλειο, 4-5 Νοεμβρίου 1994. 

8. Διάγνωση των παθήσεων του θυρεοειδούς αδένος με βιοψία δια 
λεπτής βελόνης (F.N.A. Θυρεοειδούς). 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. 
Διεθνής Ακαδημία Παθολογικής Ανατομικής. 
Ελληνικό τμήμα. 
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 4. 
Αθήνα, 1994. 

9. Κακοήθη Νεοπλάσματα των μαλακών μορίων. 
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Μετεκπαιδευτικά μαθήματα. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 1995. 

10. Βιοψία με λεπτή βελόνη (F.N.A.) Μαστού. 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. 
Διεθνής Ακαδημία Παθολογικής Ανατομικής. 
Ελληνικό τμήμα. 
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995. 

11. Κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση του Ουρολογικού καρκίνου. 
Μετεκπαιδευτικά μαθήματα. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 5 Μαΐου 1995. 

12. Προκαρκινικές αλλοιώσεις του επιθηλίου του τραχήλου της μήτρας. 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. 
Διεθνής Ακαδημία Παθολογικής Ανατομικής. 
Ελληνικό τμήμα. 
Αθήνα, 13 Μαΐου 1995. 

13. CINQUIEME SEMINAIRE FRANCO-HELLENIQUE SUR LE 
CANCER 
Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Ελληνο-Γαλλικός Επιστημονικός και Τεχνικός Σύνδεσμος. 
Ελληνική Ιατρική Χειρουργική Εταιρεία. 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. 
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία. 
Αθήνα, 17-18 Νοεμβρίου 1995. 

14. Περιγεννητική και Παιδιατρική Παθολογική Ανατομική. 
Μετεκπαιδευτικά μαθήματα. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1995. 

15. Αγγειίτιδες. 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. 
Διεθνής Ακαδημία Παθολογικής Ανατομικής. 
Ελληνικό τμήμα. 
Αθήνα, 1 Μαρτίου 1996. 

16. Ιογενείς Ηπατίτιδες. 
Μετεκπαιδευτικό μάθημα. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 16 Μαρτίου 1996. 

17. Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού Συστήματος. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Διήμερο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1999. 

18. Μη Νεοπλασματικές Παθήσεις Νευρικού Συστήματος. 
Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1999. 

19. 4ο Ετήσιο σεμινάριο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 
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Ένωση επιστημονικού προσωπικού νοσοκομείου ‘’Ο Ευαγγελισμός’’. 
Αθήνα, 20 Μαρτίου 1999. 

20. Λοιμώδεις κολίτιδες. 
Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 23 Απριλίου 1999. 

21. Διαγνωστική προσέγγιση αλλοιώσεων Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος. 
Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική Σχολή. 
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2000. 

22. Λεμφώματα. 
Προσυνεδριακό Σεμινάριο 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παθολογικής 
Ανατομικής. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 12 Απριλίου 2000. 

23. Οι Κλινικές Εφαρμογές του Λεμφαδένος Φρουρού. 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής 
Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 
Ηράκλειο, 7 Μαΐου 2000. 

24. Advances and Controversies in Surgical Oncology. 
Postgraduate Course of European School of Oncology. 
Departments of Surgery Universities of Birmingham and Crete. 
Herakleion, Crete – Greece, 6-7 October 2000. 

25. Αλλοιώσεις Ουροποιητικού Συστήματος. 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Αρεταίειο Νοσοκομείο – Κυτταρολογικό Εργαστήριο. 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική Σχολή. 
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 2. 
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2001. 

26. Ορμόνες και καρκίνος του μαστού. 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής 
Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 
Ηράκλειο, 6 Οκτωβρίου 2001. 

27. ‘‘Διάμεσες Πνευμονίες’’ 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2001. 

28. INTERSTITIAL LUNG DISEASE COURSE 
The British Thoracic Society 
Education Centre, National Heart and Lung Institute. 
London, 21st October 2002. 

29. Combined Congenital and Adult Cardiovascular Pathology Course. 
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CPD Credits: 18 
The Postgraduate Education Centre  
National Heart and Lung Institute 
a division of Imperial College Faculty of Medicine 
London, 06 November 2002 to 08 November 2002. 

30. 4ο Διεθνές σεμινάριο 2005 ‘‘Πνεύμονας & Περιβάλλον’’ 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 
Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Royal Brompton and Harefield Hospitals, NHS Trust, 
Imperial College NHLI, 
Αντιφυματική Μονάδα του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου 
Αγία Πελαγία, Κρήτη, 3-5 Ιουνίου 2005. 

31. Κλινικό Φροντιστήριο: Ανοσολογία – Κυτταρική Βιολογία Πνεύμονα. 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης, 2 Νοεμβρίου 2006. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΙΑΤΡΩΝ 

 
1. Διάλεξη στην Α΄ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου 

“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”. 
Η σημασία της νεκροτομής στην ιατρική εκπαίδευση. 
9 Νοεμβρίου 1998. 

2. Συμμετοχή στην κλινικοπαθολογοανατομική συζήτηση (CPC) με θέμα: 
Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτις. 
Δώμα του νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”. 
14 Οκτωβρίου 1998. 

3. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο Παθ. Ανατομείο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αδενοκαρκίνωμα ουροδόχου κύστεως. 
17 Νοεμβρίου 1998. 

4. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο Παθ. Ανατομείο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Sa Kaposi σε γυναίκα 24 ετών χωρίς ανοσοκαταστολή. 
4 Φεβρουαρίου 1999. 

5. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παθολογοανατομικού 
εργαστηρίου του νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” με την ομιλία: 
Η σημασία της νεκροτομής. 
1 Δεκεμβρίου 1998. 

6. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παθολογοανατομικού 
εργαστηρίου του νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” με την ομιλία: 
Ηωσινοφιλικές επεξεργασίες (παθογένεια). 
19 Ιανουαρίου 1999. 
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7. Συμμετοχή στις κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις του Τομέα 
Παθολογίας (CPCs) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

8. Συμμετοχή στη σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Τομέα 
Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 
2001-2002, ως προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: Χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια. 
ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου, 20 Μαρτίου 2002. 

9. Συμμετοχή στη Στρογγύλη Τράπεζα ‘‘ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ’’ με 
θέμα: Μέθοδοι μελέτης γονιδιακής έκφρασης. 
8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 
Βόλος, 18-21 Απριλίου 2002. 
Δημοσίευση της περίληψης της εισήγησης στο περιοδικό ‘‘Αρχεία 
Παθολογικής Ανατομικής’’, συμπληρωματικό τεύχος. 

10. Διδασκαλία του μαθήματος ‘‘ Παθολογοανατομία Αναπνευστικού 
Συστήματος ’’ στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της 
Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, κατά τα 
εκπαιδευτικά έτη 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘‘Βενιζέλιο-Πανάνειο’’. 

11. Διδασκαλία του μαθήματος ‘‘ Παθολογική Ανατομική του ανώτερου και 
κατώτερου Αναπνευστικού Συστήματος ’’ στα πλαίσια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος της Παθολογικής Νοσηλευτικής 
Ειδικότητας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2004-2005, στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

12. Συμμετοχή στην εκπαίδευση Ειδικευομένων Ιατρών. 
13. Διδασκαλία κεφαλαίων της Ειδικής Παθολογικής Ανατομικής στους 

φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 
το ακαδημαϊκό έτος 2000-20001 έως και 2004-2005. 

14. Συμμετοχή με ομιλία σε Ερευνητική Τράπεζα με Θέμα: Μελέτη της 
έκφρασης του c-kit σε μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος και 
συσχέτιση με κλινικά δεδομένα. 
11ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 
Ηράκλειο, Κρήτη, 12-16 Νοεμβρίου 2003. 

15. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πνευμονολογικής 
Κλινικής με θέμα: Διάχυτα Διάμεσα Νοσήματα Πνεύμονος. 
Πνευμονολογική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου, 3 Μαΐου 2006. 

16. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πνευμονολογικής 
Κλινικής με θέμα: Σπάνιοι όγκοι του πνεύμονος. 
Πνευμονολογική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου, 6 Δεκεμβρίου 2006. 

17. Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής της διάλεξης Συνάντηση με τον 
Ειδικό, με θέμα: Ο ρόλος του Παθολογοανατόμου στις Διάχυτες 
Διάμεσες Πνευμονοπάθειες. 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 
Λιμένας Χερσονήσου – Ηράκλειο Κρήτης, 2-5 Νοεμβρίου 2006. 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ 
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1. Βραβείο 
2ης Καλύτερης Ολοκληρωμένης Εργασίας 
Απονέμεται στην εργασία με τίτλο: Expression of apoptotic and 
antiapoptotic markers in epithelial cells in idiopathic pulmonary 
fibrosis. 
13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο 
2-5 Δεκεμβρίου 2004, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 
 

2. ΕΠΑΘΛΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Για την εργασία: Μείωση των Αγγειογενετικών CXC χυμοκινών στο 
Βρογχοκυψελιδικό Έκπλυμα Ασθενών με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση 
μετά από Θεραπεία με Ιντερφερόνη γ-1β 
Αντωνίου Κ.1, Τζωρτζάκη Ε.1, Οικονομίδου Φ.1, Αλεξανδράκης Μ.2, 
Λαμπίρη Ε.1, Κουτσόπουλος Α.3, Μαλτεζάκης Γ.1, Τζανάκης Ν.1, 
Σιαφάκας Ν.1 
1 Πνευμονολογική κλινική, 2 Αιματολογική Κλινική και 3 Παθολογική 
Ανατομική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 
13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 
Ηράκλειο 9 Νοεμβρίου 2006 
 

3. Award 
The Review Committee awarded the Poster: ‘‘Immunohistochemical 
expression of the tyrosine kinase receptors c-erbB- 1 and c-erbB-2 in 
classical Hodgkin lymphoma’’ 
Koutsopoulos A. V., Dambaki K. I., Tzardi M., Haniotis V., Mellios A., 
Stathopoulos E. N. 
1st Hellenic – Jordanian Congress of Pathology 
Heraklion, Crete, Hellas, April 2007 
 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών 

Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. 

Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. 

 

Ξένες Γλώσσες 

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσης (Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας). 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πτυχίο Παιδαγωγικής Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.). 


