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1. Επιδημιολογία 

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο κακόηθες 

νεόπλασμα και τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο, 

μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, στις γυναίκες με 1.15 εκατομμύρια 

νέες περιπτώσεις ανά έτος1. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα η επίπτωση 

της νόσου αυξήθηκε στις αναπτυγμένες χώρες λόγω αλλαγών στις 

διατροφικές συνήθειες και τη γονιμότητα, συγκεκριμένα λόγω 

αυξημένης κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε ζωικό λίπος και 

τεκνοποίησης σε ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών. Αντίθετα, τις 

τελευταίες 2 δεκαετίες παρατηρείται μείωση στη θνητότητα από τη 

νόσο λόγω της δυνατότητας για πρωϊμότερη διάγνωση και 

αποτελεσματικότερη θεραπεία. 

  Με τη συστηματική εφαρμογή του μαστογραφικού screening, το 

75-80% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού είναι σταδίου Ι ή ΙΙ κατά 

τη διάγνωση και τα 2/3 περίπου αυτών έχουν ιστολογικά αρνητικούς 

μασχαλιαίους λεμφαδένες. Επίσης, το 5% περίπου των ασθενών έχουν 

κλινικά ανιχνεύσιμη μεταστατική νόσο κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Ο 

καρκίνος του μαστού αποτελεί στην πραγματικότητα μια ετερογενή 

νοσολογική οντότητα με κύριο χαρακτηριστικό την τάση για πρώιμη 

αιματογενή διασπορά των καρκινικών κυττάρων που καθορίζει και την 

πρόγνωση2. Το ποσοστό των ασθενών που, ενώ κλινικά είναι ελεύθεροι 

μεταστάσεων, εντούτοις έχουν μικρομεταστατική νόσο κατά τη στιγμή 

της διάγνωσης φτάνει το 30-40%2. 

 Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού είναι ετερογενής νόσος που 

περιλαμβάνει διαφορετικά κλινικά σενάρια που ποικίλουν από 

μονήρεις μεταστάσεις μέχρι διάχυτη προσβολή πολλών οργάνων. 
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Συνολικά, η επιβίωση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού 

βελτιώνεται αργά αλλά σταθερά3 – ο κίνδυνος θανάτου ελαττώνεται 1-

2% ανά έτος4. Το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης πιθανώς οφείλεται 

στην ανάπτυξη και ευρεία διαθεσιμότητα των νεότερων συστηματικών 

θεραπειών5. Επιπρόσθετα, νέες διαγνωστικές μέθοδοι επιτρέπουν την 

ανίχνευση πρώιμης μεταστατικής νόσου, η οποία ενδεχομένως 

ανταποκρίνεται στη θεραπεία περισσότερο6,7. Όμως η πρώιμη 

διάγνωση της μεταστατικής νόσου ενδεχομένως οδηγεί και σε 

πλασματική αύξηση της επιβίωσης των ασθενών4. 

2. Προγνωστικοί/προβλεπτικοί παράγοντες στον καρκίνο του 

μαστού 

Οι διάφοροι γνωστοί προγνωστικοί παράγοντες, όπως το μέγεθος 

του όγκου, ο βαθμός διαφοροποίησης των κυττάρων και η έκφραση 

ορμονικών υποδοχέων, παρέχουν έμμεσες μόνο πληροφορίες για την 

επιθετικότητα της νόσου και την πιθανότητα απομακρυσμένης 

διασποράς. Η παρουσία διηθημένων από καρκινικά κύτταρα 

μασχαλιαίων λεμφαδένων κατά τη διάγνωση, αποτελεί τον πιο 

σημαντικό δυσμενή προγνωστικό παράγοντα που σηματοδοτεί το 

πρώτο βήμα στην ανάπτυξη συστηματικής νόσου2. Εντούτοις, το 30% 

περίπου των γυναικών χωρίς διήθηση μασχαλιαίων λεμφαδένων στο 

αρχικό χειρουργείο θα αναπτύξει μεταστατική νόσο και θα πεθάνει από 

αυτή εντός των πρώτων 5-10 χρόνων από τη διάγνωση, ενώ το 10-20% 

αυτών με εξαρχής απομακρυσμένες μεταστάσεις έχει αρνητικούς 

μασχαλιαίους λεμφαδένες8,9. Η υποτροπή επομένως σε 

απομακρυσμένες θέσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και 

απουσία διήθησης των μασχαλιαίων λεμφαδένων, γεγονός που 
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υποδηλώνει τη σημασία της αιματογενούς διασποράς των καρκινικών 

κυττάρων στη διαδικασία αυτή. 

Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού παραμένει ανίατη νόσος και ο 

κύριος στόχος της συστηματικής θεραπείας είναι η παράταση της 

επιβίωσης και η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας ζωής. Η 

πλειοψηφία των ασθενών ανταποκρίνονται προσωρινά στη 

θεραπευτική αγωγή, όμως στη συνέχεια παρουσιάζουν πρόοδο της 

νόσου και τελικά καταλήγουν λόγω αυτής. Η συνολική διάμεση 

επιβίωση (OS) κυμαίνεται μεταξύ 18-24 μηνών, όμως το εύρος 

διακύμανσης ποικίλει από λίγες εβδομάδες έως αρκετά έτη10. 

Κλασσικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η εντόπιση και ο αριθμός των 

μεταστάσεων, η έκφραση ορμονικών υποδοχέων και HER-2, ο βαθμός 

διαφοροποίησης των κυττάρων, το ελεύθερο νόσου διάστημα (DFS), το 

επίπεδο λειτουργικής κατάστασης και τα συνoδά νοσήματα 

χρησιμοποιούνται για να κατατάξουν τους ασθενείς σε ομάδες 

διαφορετικής πρόγνωσης και να προβλέψουν την ανταπόκριση στη 

θεραπεία11. Οι ιατροί επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών 

επιλογών που περιλαμβάνουν ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία και 

στοχευμένες θεραπείες προσδοκώντας το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα12. Η εισαγωγή νέων θεραπευτικών παραγόντων ιδιαίτερα 

καθιστά αναγκαία τη βελτίωση του τρόπου επιλογής των ασθενών στην 

κατεύθυνση της εξατομικευμένης θεραπείας, ούτως ώστε να 

αποφευχθεί η έκθεση σε αναποτελεσματικές θεραπείες και στη 

σχετιζόμενη με αυτές τοξικότητα, καθώς και να μειωθεί το κόστος της 

θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτική νόσο13. 
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3. Ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος (Minimal Residual Disease, MRD) 

Οι καθιερωμένοι προγνωστικοί/προβλεπτικοί παράγοντες δεν 

μπορούν με ακρίβεια να διακρίνουν την υποομάδα εκείνη των 

γυναικών με μικρούς όγκους και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες 

οι οποίες υποτροπιάζουν και πεθαίνουν από τον καρκίνο του μαστού, 

ούτε να συμβάλλουν στον καθορισμό της πρόγνωσης και την επιλογή 

της θεραπείας σε ασθενείς με μεταστατική νόσο14. Γι’ αυτό πολλοί 

ερευνητές υπέθεσαν ότι η ανίχνευση «μικρομεταστάσεων»  στο μυελό 

των οστών ή στο περιφερικό αίμα των ασθενών μπορεί να βελτιώσει 

την πληροφορία που παίρνουμε από το ΤΝΜ σύστημα σχετικά με την 

πρόγνωση. Επιπλέον, στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, τα ανιχνεύσιμα 

μικρομεταστατικά κύτταρα αμέσως μετά τη χειρουργική εξαίρεση του 

όγκου αποτελούν στόχο της συμπληρωματικής θεραπείας. Κατά 

συνέπεια, η παρακολούθηση αυτών των κυττάρων θα μπορούσε να 

παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της ανταπόκρισης της ασθενούς στη 

θεραπεία. Ωστόσο, η μελέτη της μικρομεταστατικής νόσου παραμένει 

σε ερευνητικό επίπεδο, χωρίς να έχει ακόμη καθιερωθεί στην κλινική 

πράξη ως βασικό εργαλείο για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, 

τη λήψη θεραπευτικής απόφασης και την παρακολούθηση των 

ασθενών15. 

Σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση της American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) του 2010, η παρουσία κυκλοφορούντων καρκινικών 

κυττάρων στο περιφερικό αίμα (CTCs) και διεσπαρμένων καρκινικών 

κυττάρων (≤ 0.2 mm) στο μυελό των οστών (DTCs) ή σε άλλους ιστούς 

πλην των περιοχικών λεμφαδένων (π.χ. ωοθήκες που αφαιρέθηκαν 

προφυλακτικά) ταξινομείται σε μια νεοσυσταθείσα (Μ) κατηγορία με 

τον όρο M0(i+). Παρόλα αυτά, με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει κλινικά 
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ή/και απεικονιστικά μεταστατική νόσος, η σταδιοποίηση των ασθενών 

δεν αλλάζει και γίνεται με βάση το σύστημα ΤΝΜ.  

Όμως και στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού ο προσδιορισμός 

κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTCs) στο περιφερικό αίμα και 

διεσπαρμένων καρκινικών κυττάρων (DTCs) στο μυελό των οστών των 

ασθενών έχει καταστεί πεδίο ενεργού έρευνας με αρκετές ομάδες να 

αναπτύσσουν νέες μεθόδους ανίχνευσης, ενώ έχει δημοσιευθεί 

σημαντικός αριθμός μελετών που ενσωματώνει τα CTCs σαν 

προγνωστικό/προβλεπτικό παράγοντα της εξέλιξης της νόσου.  

4. Διασπορά των καρκινικών κυττάρων: μια σύνθετη διαδικασία 

Η ανάπτυξη μεταστάσεων οφείλεται στη διασπορά των καρκινικών 

κυττάρων του πρωτοπαθούς όγκου σε άλλα όργανα. Κατά τη διάρκεια 

της ογκογένεσης, υποπληθυσμοί των καρκινικών κυττάρων του 

πρωτοπαθούς όγκου αποκτούν δυνατότητες διήθησης και 

κινητικότητας και εισέρχονται σε αιμοφόρα και λεμφικά αγγεία. Οι 

μηχανισμοί που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία είναι υπό μελέτη, 

όμως φαίνεται να σχετίζονται με ποικίλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

καρκινικών κυττάρων και του στρώματος που τα περιβάλλει, 

συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα απάντηση σε υποξικά 

ερεθίσματα, διήθηση σε παρακείμενους ιστούς εξαρτώμενη από 

μεταλλοπρωτεϊνάσες, νεοαγγείωση του όγκου, όπως επίσης απόκτηση 

φαινοτύπου χαρακτηριστικού της «επιθηλιακής-μεσεγχυματικής 

μετατροπής» που παρατηρείται σε υποπληθυσμούς καρκινικών 

κυττάρων με χαρακτήρες βλαστικών κυττάρων16,17. 

Αφού τα καρκινικά κύτταρα εξαπλωθούν και επιβιώσουν, μπορούν 

να εγκαθιδρύσουν δευτεροπαθείς εστίες σε ένα νέο περιβάλλον (π.χ. 

στο μυελό των οστών, ήπαρ, πνεύμονες, εγκέφαλο). Τα CTCs/DTCs 
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μπορούν να υποστούν απόπτωση ή να διατηρηθούν σε αδρανή 

κατάσταση για έτη18. Τα CTCs που εξαγγειώνονται μπορούν να 

επιβιώσουν σαν DTCs στο νέο τους μικροπεριβάλλον, να μετατραπούν 

σε πιο επιθετικές μορφές και να δώσουν εμφανείς μεταστάσεις16 ή να 

επανεισέλθουν στην κυκλοφορία και να μεταναστεύσουν σε άλλα 

όργανα ή ακόμη και στη θέση του πρωτοπαθούς όγκου19,20. 

Η διασπορά των καρκινικών κυττάρων μπορεί να επισυμβεί όψιμα 

στη διαδικασία της ογκογένεσης, όταν ο πρωτοπαθής όγκος αποκτά ένα 

κρίσιμο μέγεθος και ένα επιθετικό φαινότυπο (γραμμικό πρότυπο), ή 

μπορεί να αρχίσει αρκετά πρώιμα όταν το μέγεθος του πρωτοπαθούς 

όγκου είναι ακόμα μικρό (παράλληλο πρότυπο)21. Στη δεύτερη 

περίπτωση τα CTCs/DTCs που εγκαθίστανται σε απομακρυσμένα 

όργανα δημιουργούν κλώνους που εξελίσσονται παράλληλα με αυτούς 

του πρωτοπαθούς όγκου. Και στις δυο περιπτώσεις η δημιουργία 

μεταστάσεων είναι συνήθως μοιραία για τον ασθενή.  

5. Μέθοδοι ανίχνευσης των κυκλοφορούντων καρκινικών 

κυττάρων 

Όπως έχουν δείξει διάφοροι ερευνητές, είναι δυνατή η ανίχνευση 

των μεμονωμένων καρκινικών κυττάρων τόσο στο περιφερικό αίμα 

(κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα – Circulating Tumor Cells, CTCs) όσο 

και στο μυελό των οστών (διεσπαρμένα καρκινικά κύτταρα – 

Disseminated Tumor Cells, DTCs) ασθενών με πρώιμο ή και μεταστατικό 

καρκίνο του μαστού. Η ανίχνευσή τους παραμένει μια σημαντική 

πρόκληση παρά τη συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνικών. Το ουσιαστικό 

πρόβλημα παραμένει η εξεύρεση μεθόδου που θα ανιχνεύει τα CTCs 

που πραγματικά δίνουν γένεση σε απομακρυσμένες μεταστάσεις. Είναι 
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πιθανό αυτή να αποτελέσει συνδυασμό συμπληρωματικών μεθόδων ή 

να δημιουργηθούν μέθοδοι ειδικές για κάθε τύπο όγκου, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση για τον καρκίνο του μαστού. 

Η παρουσία των κυττάρων αυτών διαφεύγει των συμβατικών 

ιστοπαθολογοανατομικών τεχνικών, δηλαδή εξ’ ορισμού δεν είναι 

ανιχνεύσιμα με την καθιερωμένη χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. Καθώς 

τα CTCs υφίστανται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις της τάξεως του 

ενός κυττάρου εν μέσω εκατομμυρίων αιμοποιητικών κυττάρων, προ 

της ανίχνευσής τους απαιτείται ένα αρχικό στάδιο εμπλουτισμού που 

βασίζεται στις διαφορετικές φυσικές και βιολογικές τους ιδιότητες 

(διαβαθμιζόμενη φυγοκέντριση με τη χρήση Ficoll/Hypaque, OncoQuick, 

διήθηση, τεχνικές ανοσομαγνητικού διαχωρισμού- όπως διαχωρισμός 

κυττάρων με τη χρήση μαγνητικού πεδίου και μαγνητικών σφαιριδίων 

επικαλυμμένων με ειδικά αντισώματα). 

Οι μέθοδοι ανίχνευσης των μικρομεταστατικών κυττάρων 

(ανοσοκυτταροχημεία, ανοσοφθορισμός, κυτταρομετρία ροής) 

βασίζονται  στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά μορίων, όπως 

οι κυτταροκερατίνες, τα οποία εκφράζονται στα επιθηλιακής 

προέλευσης καρκινικά κύτταρα αλλά όχι στα μεσεγχυματικά 

αιμοποιητικά κύτταρα22-24. Η παρουσία των πρωτεϊνών αυτών στο 

περιφερικό αίμα ή/και το μυελό των οστών, αποτελεί ισχυρή ένδειξη 

αιματογενούς διασποράς επιθηλιακής προέλευσης νεοπλασματικών 

κυττάρων25. Στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, οι 

κυτταροκερατίνες που έχουν περισσότερο μελετηθεί είναι οι CK-8,18,19 

ενώ μεγαλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία φαίνεται να παρουσιάζει η 

κυτταροκερατίνη-19 (CK-19)26. Μοριακές τεχνικές έχουν επίσης 

χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της μικρομεταστατικής νόσου στο μυελό 
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των οστών, εναλλακτικά της ευρύτερα χρησιμοποιούμενης 

ανοσοκυτταροχημείας. Οι μέθοδοι της PCR και RT-PCR βασίζονται στην 

ανίχνευση συγκεκριμένων αλληλουχιών στα μικρομεταστατικά κύτταρα, 

σε επίπεδο DNA και mRNA αντίστοιχα, που τα διαφοροποιούν από τα 

αιμοποιητικά κύτταρα22-24. Διάφοροι ερευνητές έχουν συγκρίνει 

διαφορετικές μεθόδους ανίχνευσης των μικρομεταστατικών 

κυττάρων27,28. Οι μέθοδοι που βασίζονται στην ανίχνευση νουκλεϊκών 

οξέων θεωρούνται γενικά πιο ευαίσθητες, ενώ η ανοσοκυτταροχημεία 

προσφέρει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την εκτίμηση της μορφολογίας 

των κυττάρων. 

Ανοσοκυτταροχημικά έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία καρκινικών 

κυττάρων στο μυελό των οστών σε ποσοστό 20-30% των ασθενών με 

πρώιμο καρκίνο του μαστού26.  Η ευαισθησία της μεθόδου εκτιμάται σε 

περίπου 1 καρκινικό κύτταρο ανά 104 έως 105 φυσιολογικά 

αιμοποιητικά κύτταρα29,30. Ο περιορισμός στη διαγνωστική αξία της 

μεθόδου οφείλεται στη διασταυρούμενη αντίδραση των 

χρησιμοποιούμενων μονοκλωνικών αντισωμάτων με τα φυσιολογικά 

κύτταρα του μυελού31-33.  

Με τη χρήση της PCR, «ενισχύεται» το DNA του δείγματος, 

παρέχοντας τη δυνατότητα ανίχνευσης ενός εξαιρετικά μικρού αριθμού 

καρκινικών κυττάρων από ένα συνολικό κυτταρικό πληθυσμό. 

Επομένως, τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα περιορίζονται και 

βελτιώνεται η ευαισθησία της μεθόδου. Συγκεκριμένα, η RT-PCR έχει τη 

δυνατότητα ανίχνευσης 1 καρκινικού κυττάρου ανά 106 μονοπύρηνα 

κύτταρα περιφερικού αίματος ή μυελού, δηλαδή ευαισθησία 

τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή της ανοσοκυτταροχημείας. 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι η μικρή ειδικότητα, λόγω της 
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έλλειψης ειδικών για τον κάθε τύπο επιθηλιακού όγκου αλληλουχιών, 

που περιορίζει τη διαγνωστική αξία της μεθόδου23. 

Μια τεχνική που βασίζεται στον ανοσοφθορισμό και την 

κυτταρομετρία ροής αποτελεί τη βάση ενός ημι-αυτοματοποιημένου 

συστήματος, CellSearch system (Veridex, Warren, New Jersey, USA), το 

οποίο έχει πρόσφατα εγκριθεί από τον FDA. Το σύστημα αυτό επιτρέπει 

την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό των CTCs. Μετά από ένα αρχικό 

στάδιο εμπλουτισμού με τη χρήση σφαιριδίων επικαλυμμένων με 

αντίσωμα έναντι του EpCAM (epithelial cell adhesion molecule), 

ακολουθεί χρώση των EpCAM-θετικών κυττάρων με αντίσωμα ειδικό 

για τις κυτταροκερατίνες 8,18,19, με αντίσωμα ειδικό για το CD45 και 

με 4΄6-diamidino-2-phenylindole-2 (DAPI)34. Ως CTC χαρακτηρίζεται ένα 

κύτταρο θετικό για κυτταροκερατίνη και DAPI και αρνητικό για το CD45. 

Έχουν δημοσιευθεί επίσης μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται 

ανίχνευση CTCs από ολικό αίμα χωρίς να προηγηθεί άλλο στάδιο 

εμπλουτισμού παρά μόνο λύση ερυθρών35,36. Όσον αφορά στον 

ανοσοφθορισμό, η προτιμώμενη μέθοδος ανίχνευσης είναι η 

αυτοματοποιημένη ψηφιακή μικροσκοπία (automated digital 

microscopy, ADM), που όμως είναι πολύ αργή στη σάρωση. Έχει 

δημοσιευθεί η χρήση της τεχνολογίας των οπτικών ινών για τη σάρωση 

μεγάλων επιφανειών (fiber-optic array scanning technology, FAST), η 

οποία εφαρμόζει τεχνικές laser-printing για την επίλυση του 

προβλήματος ανίχνευσης σπάνιων κυττάρων35. Με τη FAST 

κυτταρομετρία, μπορεί να γίνει διέγερση φθοριζουσών χρωστικών σε 

300.000 κύτταρα ανά δευτερόλεπτο και η εκπομπή φθορισμού 

συλλέγεται με ένα εξαιρετικά μεγάλο οπτικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό, 
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η ταχύτητα σάρωσης είναι 500 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα 

σάρωσης με την τεχνική της ADM με παρόμοια ευαισθησία και 

αυξημένη ειδικότητα35. Οι ερευνητές προτείνουν τη συνδυασμένη 

χρήση της τεχνολογίας FAST και της ADM για την ανίχνευση σπάνιων 

CTCs σε ασθενείς με πρώιμο στάδιο καρκίνου35. Εκτιμάται ότι σε 

πρώιμα στάδια καρκίνου, μικρομεταστατικά κύτταρα ανευρίσκονται 

στην κυκλοφορία σε συγκεντρώσεις 1 ανά 106 έως 107 μονοπύρηνα 

κύτταρα περιφερικού αίματος37. Αν λάβουμε υπόψη μας το κατώτερο 

όριο ανίχνευσης, χρειαζόμαστε ένα δείγμα με 100 εκατομμύρια 

αιμοποιητικά κύτταρα για να ανιχνεύσουμε τουλάχιστον 1 CTC με 

υψηλή πιθανότητα (99,995%). Για την ανάλυση με ADM ενός τέτοιου 

δείγματος, ένας κυτταρολόγος θα χρειαζόταν 18 ώρες για να αναλύσει 

3000-30000 εικόνες. Χρησιμοποιώντας όμως την τεχνολογία FAST, μια 

πρώτη σάρωση 100 εκατομμυρίων κυττάρων καταλήγει σε 1500 

εικόνες, οι οποίες μετά από επανασάρωση με ADM μειώνονται σε 300 

και έτσι ο ίδιος κυτταρολόγος χρειάζεται τελικά μόνο 5 λεπτά για να τις 

αναλύσει. Το πλεονέκτημα με τη χρήση της FAST τεχνολογίας είναι ότι 

δεν είναι απαραίτητες τεχνικές εμπλουτισμού οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσμα την ελαττωμένη ευαισθησία λόγω απώλειας κυττάρων35. 

Μια άλλη μέθοδος έχει προταθεί για την ανίχνευση 

κυκλοφορούντων επιθηλιακών κυττάρων (Circulating Epithelial Tumor 

Cells, CETCs) χωρίς να προηγηθεί στάδιο εμπλουτισμού. Αυτή 

χρησιμοποιεί laser scanning κυτταρομετρητή για την ανίχνευση 

επιθηλιακών κυττάρων μετά από χρώση με αντισώματα έναντι του 

EpCAM και CD45 σεσημασμένα με φθορίζουσες ουσίες36. 
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Πρόσφατα, οι Nagrath et al. δημοσίευσαν την ανάπτυξη μιας νέας 

τεχνικής (“CTC-chip”) ικανής για την αποτελεσματική ανίχνευση και 

επιλεκτική απομόνωση ανέπαφων CTCs από ολικό αίμα. Η τεχνολογία 

βασίζεται στην αντίδραση ανάμεσα σε CTCs και μικροβοθρία 

(microposts) επικαλυμμένα με αντίσωμα έναντι του EpCAM κάτω από 

αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες μικροροής, και δεν απαιτεί 

προηγουμένως σήμανση ή άλλη επεξεργασία των δειγμάτων38.  

Ψευδώς θετικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας 

είτε τις μεθόδους που βασίζονται στα νουκλεϊκά οξέα είτε αυτές που 

βασίζονται στα αντισώματα39. Η επιμόλυνση με γενωμικό DNA κατά τη 

διάρκεια της απομόνωσης ολικού RNA, η έκτοπη ή παράτυπη 

(illegitimate) έκφραση ή επαγωγή της έκφρασης επιθηλιακών δεικτών 

CTCs/DTCs σε μονοπύρηνα αιμοποιητικά κύτταρα ή λεμφοκύτταρα από 

κυτταροκίνες και η παρουσία ψευδογονιδίων της CK-19 έχουν 

αναφερθεί ως αίτια για τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, με τη χρήση 

των μεθόδων που βασίζονται στα νουκλεϊκά οξέα39-43. Η χρήση 

ποσοτικής RT-PCR, η οποία μερικές φορές μπορεί να ξεχωρίσει χαμηλά 

επίπεδα παράτυπης έκφρασης από υψηλότερα επίπεδα που 

παρατηρούνται στον καρκίνο του μαστού, καθώς επίσης και ο 

σχεδιασμός των εκκινητών, ώστε να μην ενισχύουν γενωμικό DNA ή 

ψευδογονίδια, μπορούν ως ένα βαθμό να λύσουν τα παραπάνω 

προβλήματα44.  

Παρόμοιοι περιορισμοί έχουν περιγραφεί με μεθόδους που 

βασίζονται στη χρήση αντισωμάτων. Πολλά από τα αντισώματα που 

χρησιμοποιούνται για τη χρώση επιθηλιακών κυττάρων ή κυττάρων 

καρκίνου του μαστού είναι γνωστό ότι περιστασιακά βάφουν 
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αιμοποιητικά κύτταρα με παράτυπη έκφραση κυτταροκερατινών (CK-

19) ή MUC1. Μη ειδική χρώση πλασματοκυττάρων μπορεί επίσης να 

συμβεί εξαιτίας της αντίδρασης αλκαλικής φωσφατάσης εναντίον των κ 

και λ ελαφρών αλύσων στην επιφάνεια του κυττάρου. Η 

βελτιστοποίηση των αντισωμάτων και η χρήση των κατάλληλων 

αρνητικών δειγμάτων ελέγχου βοηθούν στην αντιμετώπιση των 

παραπάνω προβλημάτων. 

Η αξιοπιστία του προσδιορισμού καρκινο-σχετιζόμενων μεταγράφων 

mRNA με RT-PCR και real time RT-PCR για την ανίχνευση των CTCs στο 

περιφερικό αίμα, μπορεί επίσης να επηρεαστεί από παράγοντες όπως 

το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήψη μέχρι την 

επεξεργασία του δείγματος, ο χρόνος της ανάλυσης και η θερμοκρασία 

κατά την επεξεργασία, τα οποία επηρεάζουν τη γονιδιακή έκφραση45. 

Επιπλέον, τροποποίηση της γονιδιακής έκφρασης μπορεί να προκληθεί 

από την επιμόλυνση, την επαφή με ξένες επιφάνειες ή ακόμη την 

έκθεση σε συστατικά από λυμένα κύτταρα, όπως η αιμοσφαιρίνη. Το 

ενδοκυττάριο RNA μπορεί να αποδομηθεί κατά την ex vivo παραμονή 

του αίματος, από ειδικές και μη ειδικές ενδογενείς ριβονουκλεάσες45. 

Μελέτες που διερεύνησαν την επίπτωση της ex vivo επώασης των 

δειγμάτων αίματος στα επίπεδα έκφρασης πολλών γονιδίων με 

μικροσυστοιχίες, κατέληξαν ότι πολλά γονίδια που εκφράζονται από τα 

κύτταρα του αίματος είναι πολύ ευαίσθητα στην ex vivo επεξεργασία 

των δειγμάτων. Πιθανολογούν ότι σηματοδοτικά μονοπάτια που 

σχετίζονται με την υποξία και το κυτταρικό στρες μπορεί να 

ενεργοποιούνται στα δείγματα, των οποίων η επεξεργασία καθυστερεί, 

ενώ σημαντικοί μηχανισμοί, όπως ο κυτταρικός κύκλος, ο 

πολλαπλασιασμός, η μεταγραφική ρύθμιση και η απόπτωση μπορεί να 
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καταστέλλονται στα δείγματα αυτά45. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

μεταγραφικές αποκρίσεις στο στρες συμβαίνουν μόλις 2 ώρες μετά την 

αιμοληψία45.  

Κατά την ανίχνευση CTCs στο περιφερικό αίμα, η καθυστέρηση 

επεξεργασίας των δειγμάτων, εκτός από αλλαγές στα επίπεδα της 

γονιδιακής έκφρασης των λευκών αιμοσφαιρίων, αυξάνει τις 

πιθανότητες πρόκλησης απόπτωσης στα CTCs λόγω απομάκρυνσής τους 

από το in vivo μικροπεριβάλλον τους. Κατά συνέπεια, τα δείγματα 

αίματος και το RNA θα πρέπει να υφίστανται άμεση επεξεργασία μετά 

τη συλλογή τους, για να αποφευχθεί η αλλοίωση της in vivo γονιδιακής 

έκφρασης από ex vivo αποκρίσεις στο στρες, ιδιαίτερα όταν η ποσότητα 

του RNA στόχου είναι πάρα πολύ μικρή, όπως ισχύει στην περίπτωση 

της ανίχνευσης CTCs στο περιφερικό αίμα. Εναλλακτικά, υπάρχουν 

διαθέσιμα kit στο εμπόριο, όπως το PAXgene (Qiagen), για τη συλλογή, 

σταθεροποίηση και απευθείας απομόνωση του RNA από ολικό αίμα, τα 

οποία εξασφαλίζουν σταθεροποίηση του RNA μέχρι και για 5 ημέρες 

μετά τη δειγματοληψία. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι περισσότερες σύγχρονες μέθοδοι 

βασίζονται στην ανίχνευση επιθηλιακών δεικτών. Όμως λόγω της 

υπόθεσης ότι η διασπορά των καρκινικών κυττάρων συνοδεύεται από 

«επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετατροπή» (ΕΜΤ) με αποτέλεσμα 

ελαττωμένη έκφραση επιθηλιακών δεικτών, νέες μέθοδοι προσπαθούν 

να ανιχνεύσουν CTCs που δεν εκφράζουν επιθηλιακούς δείκτες. 

Μια ιδανική μέθοδος ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών 

κυττάρων θα πρέπει να περιλαμβάνει επιθηλιακούς δείκτες που δεν 

υποστρέφουν κατά την ΕΜΤ ή /και μεσεγχυματικούς δείκτες που 
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επάγονται κατά την ΕΜΤ. Θα πρέπει να μπορεί να διαχωρίσει τα 

βιώσιμα από τα αποπτωτικά CTCs, έτσι ώστε να ανιχνεύει και 

χαρακτηρίζει τα CTCs που πραγματικά σχετίζονται με τη δημιουργία 

μεταστάσεων. Τέλος, να έχει τη δυνατότητα μοριακής ανάλυσης των 

ανιχνευθέντων CTCs και να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά τους με αυτά 

του πρωτοπαθούς όγκου και των εμφανών μεταστάσεων. 

Οι διαθέσιμες σήμερα μέθοδοι ανίχνευσης χρειάζεται να 

ενσωματώσουν τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τα βιολογικά δεδομένα 

της διασποράς των καρκινικών κυττάρων και να αξιολογηθούν εντατικά 

πριν την εισαγωγή τους στην καθημερινή κλινική πράξη. 

6. Προγνωστική αξία των μικρομεταστατικών κυττάρων στον 

πρώιμο καρκίνο του μαστού 

Ο δείκτης που περισσότερο έχει μελετηθεί για την ανίχνευση της 

μικρομεταστατικής νόσου είναι η Cytokeratin-19 (CK-19). Διάφοροι 

άλλοι δείκτες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε 

συνδυασμούς (CK-18, mucin-1, καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο και 

mammaglobin). H CK-19 είναι μια πρωτεΐνη του κυτταροσκελετού που 

εκφράζεται στα επιθηλιακά αλλά όχι στα μεσεγχυματικά κύτταρα. Το 

γονίδιο της CK-19 εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17 (17q21-q22), 

αποτελείται από 4667 νουκλεοτίδια και περιλαμβάνει 6 εξόνια και 5 

ιντρόνια, ενώ το mRNA της αποτελείται από 1360 νουκλεοτίδια. Επίσης, 

έχουν βρεθεί και δύο ψευδογονίδια της CK-19, το CK-19a(102) και το 

CK-19b(103) τα οποία εμφανίζουν ομολογία με το γονίδιο της CK-19 

κατά 90% και 85%, αντίστοιχα. Η CK-19 πρωτεΐνη αποτελείται από 400 

αμινοξέα και έχει μοριακό βάρος 44098D. Η CK-19 έχει εκτενώς 

χρησιμοποιηθεί από διάφορους ερευνητές για την ανίχνευση 
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καρκινικών κυττάρων μαστού σε λεμφαδένες, μυελό των οστών και 

περιφερικό αίμα. 

Α. Διεσπαρμένα καρκινικά κύτταρα (DTCs) 

Σ’ ότι αφορά στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, η παρουσία 

διεσπαρμένων καρκινικών κυττάρων στο μυελό των οστών αποτελεί 

ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και σχετίζεται με 

στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 

απομακρυσμένων μεταστάσεων, ιδιαίτερα στα οστά, αλλά και σε άλλα 

όργανα. Επίσης, η ύπαρξη μικρομεταστατικής νόσου σχετίζεται με 

στατιστικά σημαντική μείωση της συνολικής επιβίωσης (OS)31,32,46-51. Σε 

μελέτη των Braun et al.46, CK-θετικά κύτταρα στο μυελό των οστών 

βρέθηκαν σε 199 (36%) από τους 552 συνολικά ασθενείς με καρκίνο 

μαστού σταδίου Ι-ΙΙΙ, στη φάση της αρχικής εξαίρεσης του 

πρωτοπαθούς όγκου. Στα τέσσερα χρόνια παρακολούθησης, η συνολική 

επιβίωση των ασθενών χωρίς μικρομεταστατική νόσο ήταν 93% έναντι 

68% αυτών με ένα ή περισσότερα CK-θετικά κύτταρα στο μυελό των 

οστών. Η συσχέτιση είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης ή όχι διηθημένων 

λεμφαδένων, καθώς και της χορήγησης ή όχι συμπληρωματικής 

χημειοθεραπείας. Συγκεκριμένα, η συνολική επιβίωση των ασθενών με 

DTCs και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες είναι ανάλογη αυτής 

των ασθενών με θετικούς λεμφαδένες, χωρίς DTCs. Επιπλέον, η 

παρουσία DTCs συσχετίσθηκε με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο 

απομακρυσμένης υποτροπής, όχι όμως και τοπικής46.   

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώθηκαν και σε μετα-ανάλυση 9 

μελετών που συμπεριέλαβε 4703 ασθενείς με καρκίνο μαστού σταδίου 

Ι, ΙΙ και ΙΙΙ52. Η παρουσία DTCs ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 30.6% των 
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ασθενών, κατά τη διάρκεια της επέμβασης για εξαίρεση του 

πρωτοπαθούς όγκου, και ήταν ανεξάρτητος δυσμενής προγνωστικός 

παράγοντας. Οι ασθενείς αυτές, συγκρινόμενες με τις γυναίκες χωρίς 

μικρομεταστατικά κύτταρα στο μυελό, είχαν όγκους μεγαλύτερης 

διαμέτρου και υψηλότερου βαθμού ιστολογικής κακοήθειας, 

μεγαλύτερη συχνότητα διηθημένων μασχαλιαίων λεμφαδένων και 

μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών ορμονικών υποδοχέων. Συγκεκριμένα, 

το ποσοστό ανίχνευσης DTCs σε ασθενείς με Τ3-4 όγκους είναι 72% 

έναντι 38% σε ασθενείς με Τ1-2 όγκους, ενώ DTCs βρέθηκαν στο 55% 

των ασθενών με θετικούς λεμφαδένες έναντι 31% των ασθενών με 

αρνητικούς λεμφαδένες52.  

Στο διάμεσο διάστημα παρακολούθησης των ασθενών που ήταν 

62 μήνες, 1192 ασθενείς (ποσοστό 25.3%) υποτροπίασαν ενώ το 75% 

των θανάτων προήλθε από καρκίνο του μαστού.   Τόσο η ελεύθερη 

νόσου και απομακρυσμένων μεταστάσεων επιβίωση όσο και η 

συνολική επιβίωση ήταν σημαντικά βραχύτερα στους ασθενείς με 

μικρομεταστατική νόσο. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η παρουσία 

DTCs αποτέλεσε ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα της 

επιβίωσης52.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι για την υποομάδα των 1036 ασθενών 

χαμηλού κινδύνου, με όγκους μέχρι 2 cm και αρνητικούς λεμφαδένες 

(pT1N0), η παρουσία DTCs σχετίσθηκε με αυξημένο κίνδυνο 

απομακρυσμένων μεταστάσεων και θανάτου κατά τη διάρκεια των 5 

πρώτων ετών. Επίσης, οι 807 ασθενείς της υποομάδας αυτής με 

αρνητική μικρομεταστατική νόσο που δεν έλαβαν συστηματική 



18 
 

συμπληρωματική θεραπεία, είχαν ένα ποσοστό 5-ετούς επιβίωσης της 

τάξεως του 94%52.  

Σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 1989, 

επιβεβαιώθηκε το όφελος της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας στην 

ελεύθερη νόσου επιβίωση ασθενών με αρνητικούς μασχαλιαίους 

λεμφαδένες53-56. Παρά ταύτα, και λόγω των σοβαρών ανεπιθύμητων 

ενεργειών των φαρμάκων, επιβάλλεται η καθιέρωση συγκεκριμένων 

κριτηρίων για τη διάκριση των ασθενών με αρνητικούς λεμφαδένες που 

δυνητικά ωφελούνται από τη συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Η 

παρουσία DTCs θα μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο επιλογής των 

υποψήφιων για συμπληρωματική θεραπεία pT1N0 ασθενών. Ωστόσο, 

τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι επαρκή για να συμπεριληφθεί στις 

κατευθυντήριες οδηγίες του ASCO15. Η πλειοψηφία των μελετών δεν 

έχει την απαιτούμενη στατιστική ισχύ, λόγω του μικρού αριθμού 

ασθενών και του περιορισμένου χρόνου παρακολούθησης. Δύο μόνο 

μελέτες, δημοσίευσαν δεδομένα ασθενών με πρώιμο καρκίνο του 

μαστού και ανιχνεύσιμα DTCs για διάστημα παρακολούθησης 

μεγαλύτερο των 5 ετών57,58.  

Οι Janni et al.57 μελέτησαν την προγνωστική αξία της παρουσίας 

μεμονωμένων καρκινικών κυττάρων στο μυελό ασθενών μετά την 

ολοκλήρωση της συμπληρωματικής θεραπείας. Η ανίχνευση DTCs κατά 

το διάστημα παρακολούθησης των ασθενών, ήταν προγνωστικός 

παράγοντας για αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και θανάτου. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν προγενέστερη μελέτη των 

Wiedswang et al.58 σε 356 ασθενείς με ανιχνεύσιμα DTCs 3 χρόνια μετά 

την αρχική διάγνωση. Μετά από διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 
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66 μηνών, η παρουσία DTCs ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός 

παράγοντας για μειωμένη DFS και OS58.  

Β. Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs) 

Η συστηματική παρακολούθηση των CTCs πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής θεραπείας στον 

καρκίνο του μαστού, θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη για την 

έγκαιρη διάγνωση της ανθεκτικής νόσου και την επιλογή της 

αποτελεσματικότερης θεραπευτικής στρατηγικής. 

Β1. Προγνωστική αξία των CTCs πριν τη συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία  

 Οι Stathopoulou et al δημοσίευσαν για πρώτη φορά σχετικά με 

την προγνωστική σημασία της ανίχνευσης CTCs στο αίμα γυναικών με 

πρώιμο καρκίνο του μαστού πριν από τη συμπληρωματική θεραπεία59. 

Σε 148 ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού (σταδίου Ι και ΙΙ) 

ανιχνεύθηκε το CK19mRNA στο αίμα με τη μέθοδο της nested RT-PCR. 

Το ποσοστό των ασθενών με CK19mRNA-θετικά κύτταρα ήταν 29.7% (44 

ασθενείς), ενώ δεν υπήρχε συσχέτιση της ανίχνευσης CTCs με το στάδιο, 

το μέγεθος και το βαθμό κακοήθειας του όγκου, τον αριθμό των 

διηθημένων μασχαλιαίων λεμφαδένων, ή τους ορμονικούς υποδοχείς. 

Μετά από 28 μήνες διάμεσης παρακολούθησης, 19 ασθενείς (12.8%) 

είχαν υποτροπή και 8 (5.4%) πέθαναν από τη νόσο. Επίσης, οι CTC-

θετικές ασθενείς είχαν φτωχότερη PFS (p=0.0007) και OS (p=0.01) από 

τις CTC-αρνητικές. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η ανίχνευση CTCs 

ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για αυξημένο κίνδυνο 

υποτροπής και θανάτου59.  
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 Η ίδια ομάδα ερευνητών ανέπτυξε μια real-time RT-PCR για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των CK19mRNA μεταγράφων60. Η μέθοδος 

αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους  Ignatiadis  et al για την ανίχνευση 

CTCs σε μια μεγαλύτερη σειρά 444 γυναικών με καρκίνο μαστού 

σταδίου Ι-ΙΙΙ πριν τη χορήγηση συμπληρωματικής χημειοθεραπείας61. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το βραχύτερο DFS και OS (p<0.001) των 

CTC-θετικών ασθενών (ποσοστό 40.8%).   

Β2. Προγνωστική αξία των CTCs μετά τη συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία 

Η πρώτη αναφορά στην προγνωστική σημασία των CTCs μετά την 

ολοκλήρωση της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας έγινε από τους 

Xenidis et al62. Με τη χρήση της nested RT-PCR, έδειξαν ότι ασθενείς με 

CK19mRNA θετικά κύτταρα και λιγότερους από 4 διηθημένους 

μασχαλιαίους λεμφαδένες είχαν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και 

βραχύτερο DFS62. 

 Στη συνέχεια, οι ίδιοι ερευνητές επιβεβαίωσαν τα παραπάνω 

αποτελέσματα σε μια μεγαλύτερη σειρά ασθενών, εκτιμώντας 

ταυτόχρονα την ανταπόκριση των CTCs στη συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία63. Δείγμα αίματος από 437 ασθενείς με πρώιμο 

καρκίνο του μαστού ελήφθη πριν τη χορήγηση και μετά την 

ολοκλήρωση της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας. 179 ασθενείς 

(41%) ήταν αρχικά CTC-θετικές και οι μισές ασθενείς (51%) 

αρνητικοποίησαν τα CTCs μετά τη θεραπεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι, 

22% των ασθενών με αρχικά μη ανιχνεύσιμα CTCs έγιναν θετικές για 

ανίχνευση CTCs παρά τη χορήγηση της θεραπείας. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι συχνά τα CTCs είναι ανθεκτικά στην καθιερωμένη 
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συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Σημαντικά βραχύτερο DFS και OS 

αναφέρθηκε για τις CTC-θετικές ασθενείς μετά τη χημειοθεραπεία, ενώ 

η ανίχνευση CK19mRNA θετικών κυττάρων πριν και μετά τη θεραπεία 

σχετίσθηκε με χειρότερη κλινική έκβαση και ήταν ανεξάρτητος 

δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για DFS και OS στην 

πολυπαραγοντική ανάλυση. Επίσης, η ανίχνευση CTCs μετά την 

ολοκλήρωση της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας αποτελεί 

ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου, ενδεικτικό της ύπαρξης χημειο-

ανθεκτικής υπολειπόμενης νόσου63. 

 Πρόσφατα, οι Xenidis et al. δημοσίευσαν δεδομένα για την 

διαφορετική επίδραση στα CTCs ανάλογα με το είδος της 

συμπληρωματικής χημειοθεραπείας και τη συσχέτισή της με την κλινική 

έκβαση64. Δείγμα αίματος ελήφθη πριν και μετά τη χορήγηση 

συμπληρωματικής χημειοθεραπείας σε 545 ασθενείς οι οποίες 

διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, αναλόγως του αν το χημειοθεραπευτικό 

σχήμα περιείχε ή όχι ταξάνες. Η χημειοθεραπεία που συμπεριελάμβανε 

ταξάνες είχε σαν αποτέλεσμα την αρνητικοποίηση των CTCs στο αίμα 

των ασθενών σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τις 

ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία χωρίς ταξάνες. Σημαντικά 

βραχύτερο DFS και αυξημένη πιθανότητα θανάτου αναφέρθηκε για τις 

ασθενείς που έλαβαν θεραπεία χωρίς ταξάνες, αλλά οι διαφορές αυτές 

αφορούσαν μόνο την ομάδα των ασθενών με ανιχνεύσιμα CTCs προ της 

χημειοθεραπείας. Τα παραπάνω αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι η 

ανίχνευση ή μη CTCs θα μπορούσε να καθοδηγήσει την απόφαση ως 

προς το είδος της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας.   
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Β3. Προγνωστική αξία των CTCs σε πρώιμο καρκίνο μαστού με 

αρνητικούς λεμφαδένες  

Περίπου 30% των ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού και 

αρνητικούς λεμφαδένες θα υποτροπιάσει με απομακρυσμένες 

μεταστάσεις και θα πεθάνει από αυτό65. Οι Xenidis et al  μελέτησαν την 

προγνωστική αξία των CTCs σε 167 τέτοιες ασθενείς66. CK19-θετικά 

κύτταρα ανιχνεύθηκαν με τη μέθοδο της real-time RT-PCR σε ποσοστό 

21.6% των ασθενών. Δεν υπήρχε συσχέτιση της ανίχνευσης CTCs με 

άλλους γνωστούς προγνωστικούς παράγοντες· μόνο ασθενείς με HER2-

θετικούς όγκους (score 2+ ή 3+ με ανοσοϊστοχημεία) είχαν συχνότερα 

ανιχνεύσιμα CTCs σε σχέση με ασθενείς με HER2-αρνητικούς όγκους 

(p=0.033). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η ανίχνευση CTCs 

σχετίσθηκε με πρώιμη απομακρυσμένη υποτροπή και θάνατο λόγω 

νόσου66. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά ότι η αιματογενής διασπορά 

καρκινικών κυττάρων συμβαίνει πρώιμα στην πορεία της νόσου και 

προηγείται της λεμφογενούς διασποράς.   

Β4. Προγνωστική αξία των CTCs κατά τη διάρκεια της 

συμπληρωματικής ορμονοθεραπείας  

Οι  Xenidis et al μελέτησαν την κλινική σημασία της ανίχνευσης 

CTCs σε 119 γυναίκες με HR-θετικούς όγκους που έλαβαν 

συμπληρωματική θεραπεία με ταμοξιφαίνη, χρησιμοποιώντας τη real-

time RT-PCR67. Συνολικά, 22 ασθενείς (18.5%) ήταν CTC-θετικές μετά την 

ολοκλήρωση της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας και πριν την 

έναρξη της ταμοξιφαίνης. Η πλειοψηφία αυτών (68.2%) ήταν επίσης 

ανθεκτικές στην ταμοξιφαίνη (12.6% των 119 γυναικών παρέμειναν 

CTC-θετικές), ενώ 68 ασθενείς (57.1%) παρέμειναν συνεχώς CTC-
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αρνητικές σ’ όλο το διάστημα της παρακολούθησης. Η αποτυχία της 

ταμοξιφαίνης να εξαλείψει τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα ήταν 

ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για μειωμένη DFS και OS67.  

 Δεδομένης της ύπαρξης των αναστολέων αρωματάσης ως 

εναλλακτικής της ταμοξιφαίνης ορμονοθεραπείας για τις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ασθενείς που παραμένουν CTC-θετικές 

κατά τη λήψη ταμοξιφαίνης θα μπορούσαν να αλλάξουν σε αναστολέα 

αρωματάσης.  

Β5. Προγνωστική αξία των CTCs σε μοριακούς υποτύπους του  

πρώιμου καρκίνου του μαστού 

Στην πραγματικότητα, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μία νόσος 

με διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά μια ομάδα μοριακά 

ετερογενών νεοπλασιών68. Τέσσερα κύρια μοριακά πορτραίτα καρκίνου 

του μαστού έχουν αναγνωριστεί με βάση το προφίλ γονιδιακής 

έκφρασης69. Ο basal-like τύπος (αντιστοιχεί κυρίως στους ER, PR και 

HER2-αρνητικούς όγκους, δηλ. τους «τριπλά αρνητικούς»), ο luminal-A 

(ER-θετικοί, χαμηλού βαθμού κακοήθειας), ο luminal-B (ER-θετικοί αλλά 

με χαμηλή έκφραση ορμονικών υποδοχέων, υψηλού βαθμού 

ιστολογικής κακοήθειας) και ο HER2-θετικός, όγκοι με υπερέκφραση 

του Her2 γονιδίου. 

 Εκτός των διαφορών στο προφίλ γονιδιακής έκφρασης, οι ER-

αρνητικοί και ER-θετικοί όγκοι διαφέρουν τόσο στην ανταπόκρισή τους 

στη θεραπεία όσο και στη βιολογική τους συμπεριφορά65. Σύμφωνα με 

την τελευταία μετα-ανάλυση του 2000 από το Early Breast Cancer 

Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) που δημοσιεύτηκε το 2005, 
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γυναίκες με ER-αρνητικό πρώιμο καρκίνο του μαστού υποτροπιάζουν 

συχνότερα στη διάρκεια των 5 πρώτων χρόνων από τη διάγνωση σε 

σχέση με τις ER-θετικές γυναίκες. Επιπλέον, γυναίκες με ER-θετικούς 

όγκους συχνά υποτροπιάζουν μετά από 5-15 χρόνια65.  

 Οι Ignatiadis et al δημοσίευσαν την πρώτη μελέτη για την 

προγνωστική αξία των CTCs στους διαφορετικούς υποτύπους του 

πρώιμου καρκίνου του μαστού61. Συνολικά 444 ασθενείς ελέγχθηκαν 

για CK19mRNA-θετικά κύτταρα με real-time RT-PCR πριν την έναρξη της 

συμπληρωματικής χημειοθεραπείας και 181 (40.8%) ήταν CTC-θετικές. 

Αναλυτικά, CTCs ανιχνεύθηκαν σε 109 (41.9%) από 260 ER-θετικές 

ασθενείς, 71 (40.6%) από 175 ER-αρνητικές, 27 (35%) από 77 «τριπλά 

αρνητικές», 35 (39.8%) από 88 HER2-θετικές ασθενείς και 82 (44.1%) 

από 186 ασθενείς με ER-θετικούς/HER2-αρνητικούς όγκους. Μετά από 

διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 53.5 μηνών, η ανίχνευση CTCs 

σχετίσθηκε με μειωμένη DFS και OS στο σύνολο των ασθενών. Ωστόσο, 

στην ανάλυση των υποομάδων, η παρουσία CTCs ήταν δυσμενής 

προγνωστικός παράγοντας στις ER-αρνητικές αλλά όχι και στις ER-

θετικές γυναίκες, παρά το παρόμοιο ποσοστό ασθενών με 

κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα στις 2 υποομάδες. Επιπλέον, η 

παρουσία CTCs σχετίσθηκε με μειωμένη DFS και OS στις «τριπλά 

αρνητικές» και τις HER2-θετικές, αλλά όχι στις ER-θετικές/HER2-

αρνητικές γυναίκες. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ CTCs και ER υποδοχέων ήταν ο ισχυρότερος ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας για μειωμένη DFS και OS61.  

Η μελέτη έδειξε για πρώτη φορά τη διαφορετική προγνωστική 

σημασία της ανίχνευσης CTCs στους διαφορετικούς μοριακούς 
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υποτύπους του πρώιμου καρκίνου του μαστού61. Θα ήταν ενδιαφέρον, 

επομένως, να μελετηθεί προοπτικά ο συνδυασμός ανάλυσης του 

γονιδιακού προφίλ του πρωτοπαθούς όγκου και ανίχνευσης 

μικρομεταστατικών κυττάρων, με σκοπό την βελτίωση της πρόγνωσης 

στον πρώιμο καρκίνο του μαστού.  

Στην ίδια μελέτη61, κατά τη διάρκεια της 5-ετούς 

παρακολούθησης, ασθενείς με ER-αρνητικούς όγκους υποτροπίασαν 

συχνότερα σε σχέση με τις ER-θετικές ασθενείς (28% έναντι 16.5%, 

p=0.004), γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της EBCTCG 

μετα-ανάλυσης. Επομένως, τα CTCs σχετίσθηκαν με την «πρώιμη» 

ανάπτυξη μεταστάσεων στα 5 πρώτα χρόνια από τη διάγνωση, στους 

ER-αρνητικούς αλλά όχι και στους ER-θετικούς όγκους. Πιθανά το 

γεγονός ότι οι ER-αρνητικές ασθενείς λαμβάνουν μόνο χημειοθεραπεία 

ενώ οι ER-θετικές λαμβάνουν και ορμονοθεραπεία με σκοπό την 

εξάλειψη των μικρομεταστατικών κυττάρων, να είναι μια εξήγηση. 

Πράγματι, οι καμπύλες επιβίωσης στις ER-θετικές γυναίκες τείνουν να 

διαφοροποιηθούν μετά τα 5 χρόνια που διακόπτουν την 

ορμονοθεραπεία. Συνεπώς, η παρουσία CTCs αρχικά στις ER-θετικές 

ασθενείς θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάκριση εκείνων που μπορεί 

να ωφεληθούν από την παράταση της ορμονοθεραπείας και πέραν των 

5 ετών.  
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7. Προγνωστική αξία των μικρομεταστατικών κυττάρων στο 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού 

Στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού, η πλειοψηφία των μελετών 

αναφορικά με την προγνωστική σημασία των κυκλοφορούντων στο 

περιφερικό αίμα καρκινικών κυττάρων (CTCs) προέρχεται από την 

ομάδα των Cristofanilli et al. (University of Texas M.D. Anderson Cancer 

Center) με τη χρήση του CellSearch system. Ως κατώτατο όριο διάκρισης 

των ασθενών σε θετικούς και αρνητικούς ορίσθηκε η παρουσία 5 

CTCs/7.5ml αίματος (θετικοί: ≥ 5 CTCs/7.5ml, αρνητικοί < 5 CTCs/7.5ml). 

Αυτό το όριο έγινε αποδεκτό από τις περισσότερες ερευνητικές ομάδες. 

Σε 177 ασθενείς με μετρήσιμη νόσο από μεταστατικό καρκίνο του 

μαστού, ο αριθμός των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων πριν την 

έναρξη θεραπείας αποδείχθηκε ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 

για την επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (PFS) και την ολική επιβίωση 

(OS)70. Συγκεκριμένα, θετικοί ασθενείς με ≥ 5 CTCs/7.5ml αίματος είχαν 

μικρότερη διάμεση PFS (2.7 μήνες έναντι 7.0 μήνες, p<0.001) και 

μικρότερη OS (10.1 μήνες έναντι >18 μήνες, p<0.001) συγκριτικά με 

τους αρνητικούς (< 5 CTCs/7.5ml). Η διαφορά μεταξύ των ομάδων 

διατηρείται και στην πρώτη επίσκεψη, 3 εβδομάδες μετά την έναρξη 

της θεραπείας (PFS 2.1 μήνες έναντι 7.0 μήνες, p<0.001 και OS 8.2 

μήνες έναντι > 18 μήνες, p<0.001). Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ το 50% 

περίπου των ασθενών είχε αυξημένα CTCs πριν τη θεραπεία, μόνο στο 

30% αυτών παρέμειναν αυξημένα στην πρώτη επίσκεψη, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι το 40% περίπου των αρχικά θετικών ασθενών 

ωφελήθηκε από τη θεραπεία70. 
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Οι ίδιοι ερευνητές δημοσίευσαν ανάλυση της υποομάδας των 83 

από τους 177 ασθενείς, με πρόσφατα διαγνωσμένο μεταστατικό 

καρκίνο του μαστού που ήταν υποψήφιοι για έναρξη θεραπείας πρώτης 

γραμμής71. Πρόκειται για την υποομάδα που αναμένεται να έχει το 

μεγαλύτερο όφελος από το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της 

θεραπείας με βάση προγνωστικούς παράγοντες. Η ανίχνευση κατά τη 

διάγνωση και η παραμονή αυξημένων CTCs 3 με 4 εβδομάδες μετά την 

έναρξη της θεραπείας έχει σημαντική προγνωστική αξία, ιδιαίτερα για 

τις γυναίκες με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς που λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία71. Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας 

μπορούν να αναγνωρισθούν οι ανθεκτικές στη χημειοθεραπεία 

ασθενείς που ενδεχόμενα θα ωφεληθούν από την έγκαιρη αλλαγή 

θεραπευτικού χειρισμού.  

Είναι ενδιαφέρον ότι, όταν εκτός των απεικονιστικών εξετάσεων 

υπάρχει διαθέσιμη και η πληροφορία για την ανίχνευση των CTCs, οι 

ασθενείς μπορούν να σταδιοποιηθούν περαιτέρω σε υποομάδες 

διαφορετικής πρόγνωσης και ενδεχομένως διαφορετικής θεραπευτικής 

προσέγγισης. Επιπλέον, η παρακολούθηση των CTCs με το CellSearch 

προτείνεται ως ανώτερος δείκτης έκβασης της νόσου συγκριτικά με τις 

κλασικές απεικονιστικές μεθόδους72. Η πληροφορία από τα CTCs 

παρέχεται πιο πρώιμα, αναπαράγεται ευκολότερα και έχει ισχυρότερη 

προγνωστική αξία για την επιβίωση των ασθενών με μεταστατικό 

καρκίνο του μαστού. 

Στην ίδια σειρά των 177 ασθενών με μετρήσιμη νόσο από 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού, η ανίχνευση αυξημένων CTCs σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
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συσχετίσθηκε με χειρότερη πρόγνωση, ταχύτερη επιδείνωση της νόσου 

και μικρότερη επιβίωση73. Η εκτίμηση της PFS και OS από τους Hayes et 

al. έγινε σε 4 διαφορετικές ομάδες ασθενών με: (ομάδα 1) <5 

CTCs/7.5ml αίματος σε όλα τα δείγματα, (ομάδα 2) ≥ 5 CTCs στο αρχικό 

δείγμα πριν τη θεραπεία και < 5 CTCs στο τελευταίο, (ομάδα 3) < 5 CTCs 

στο αρχικό που αυξήθηκαν σε ≥ 5 CTCs στο τελευταίο δείγμα και 

(ομάδα 4) ≥ 5 CTCs σε όλα τα δείγματα. Οι ασθενείς της ομάδας 4 είχαν 

τη χειρότερη πρόγνωση με τη μικρότερη διάμεση PFS και OS από 

οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η διάμεση PFS στις άλλες ομάδες δεν 

διέφερε σημαντικά. Αναφορικά με την ολική επιβίωση, ήταν χειρότερη 

στην ομάδα 4 συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Οι ασθενείς της ομάδας 2 

που μείωσαν τα CTCs < 5 στη διάρκεια της θεραπείας, είχαν παρόμοια 

OS με αυτή των ασθενών που ποτέ δεν είχαν αυξημένα CTCs. Τέλος, η 

OS των ασθενών που αύξησαν τα CTCs κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

ήταν χειρότερη από αυτούς με < 5 CTCs αλλά καλύτερη από την ομάδα 

4 με συνεχώς ≥ 5 CTCs (σχήμα 1)73.  

Οι Cristofanilli et al. έδειξαν επίσης ότι η ύπαρξη ≥ 5 CTCs/7.5ml 

αίματος σχετίζεται με μικρότερη ολική επιβίωση σε ασθενείς με ER-

θετικό/HER2-αρνητικό και triple-negative μεταστατικό καρκίνο του 

μαστού, ενώ αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ανεξάρτητο της έκτασης 

της νόσου74. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και σε 

άλλες μελέτες που χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο75,76. 

Σε πολυκεντρική μελέτη όπου συμμετείχαν 3 διαφορετικά και 

ανεξάρτητα ερευνητικά εργαστήρια εκτιμήθηκε η αναλυτική ικανότητα 

και αξιοπιστία του CellSearch στην ανίχνευση των κυκλοφορούντων 

κυττάρων από μεταστατικό καρκίνο του μαστού77. Η ασυμφωνία μεταξύ 
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των αποτελεσμάτων ήταν σε ποσοστό 21.4%, και αφορούσε σε 

δείγματα αίματος με μικρό αριθμό CTCs. 

Εξάλλου με τη βοήθεια της ανοσοκυτταροχημείας οι Bidard et al.78 

μελέτησαν 138 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού για την 

παρουσία DTCs, ενώ σε 37 εξ’ αυτών έγινε παράλληλα έλεγχος για 

ανίχνευση CTCs. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η ανίχνευση 

CTCs και όχι DTCs συσχετίζεται με την επιβίωση των ασθενών αυτών 

(p=0,01), αποτελώντας τον πιο αξιόπιστο δείκτη πρόγνωσης των 

ασθενών αυτών.  

8. Προβλεπτική αξία των CTCs 

Η δυνατότητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης των ασθενών στους 

θεραπευτικούς χειρισμούς αποτελεί πιθανόν μια από τις πιο σημαντικές 

εφαρμογές της ανίχνευσης των CTCs. Διάφορες μελέτες υποδεικνύουν 

ότι η παρουσία CTCs μετά τη θεραπευτική αγωγή αποδεικνύει αποτυχία 

της συστηματικής θεραπείας79,80. Αποδεικνύοντας ότι η ανίχνευση CTCs 

αποτελεί ένδειξη προόδου νόσου κατά τη διάρκεια της 

χημειοθεραπείας, ακόμη και 7 έως 9 εβδομάδες πριν την αντίστοιχη 

ακτινολογική απόδειξη, οι Liu et al.81 έδωσαν για πρώτη φορά την 

ένδειξη ότι η ανίχνευση CTCs μπορεί να αντικαταστήσει στο μέλλον τις 

ατελείς απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

Η διατήρηση λιγότερων από 5 CTCs ή η μείωση του αριθμού των 

CTCs κατά τη διάρκεια της θεραπείας θεωρείται ένδειξη ανταπόκρισης 

στη θεραπεία71. Η ανίχνευση CK19mRNA θετικών CTCs με RT-PCR μετά 

τη συμπληρωματική θεραπεία σε πρώιμο καρκίνο του μαστού 

αναφέρθηκε ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου παρουσίας 
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ανθεκτικής υπολειπόμενης νόσου63.   Η ανίχνευση CTCs σε 115 ασθενείς 

με μη μεταστατικό καρκίνο του μαστού αποτέλεσε ανεξάρτητο 

προγνωστικό παράγοντα για μικρότερη ελεύθερη μεταστάσεων 

επιβίωση αλλά δεν συσχετίζετο με την πιθανότητα 

παθολογοανατομικής πλήρους ανταπόκρισης82,83. Στη μελέτη 

“GEPARQuattro”, η οποία συμπεριέλαβε 213 ασθενείς με μη 

μεταστατικό καρκίνο μαστού, το ποσοστό των θετικών για CTCs 

ασθενών διαμορφώθηκε από 22% σε 11% μετά την εισαγωγική 

θεραπεία, χωρίς πάλι να υπάρξει συσχέτιση με την ανταπόκριση του 

πρωτοπαθούς όγκου84. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανίχνευση των CTCs μπορεί να εξαρτάται 

από το είδος της θεραπείας. Για παράδειγμα η θεραπεία με συνδυασμό 

χημειοθεραπείας και bevacizumab, ενός μονοκλωνικού αντισώματος 

έναντι του αυξητικού παράγοντα Α του αγγειακού ενδοθηλίου, 

τροποποίησε την προβλεπτική αξία της παρουσίας CTCs σε ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού85. Αντίστοιχα οι Giuliano et al.86 

έδειξαν ότι σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού και 

υπερέκφραση/ενίσχυση του HER-2 που λαμβάνουν αγωγή με 

trastuzumab ή lapatinib, η ανίχνευση CTCs προ της θεραπείας δεν έχει 

προγνωστική σημασία, ενώ και σε ασθενείς χωρίς 

υπερέκφραση/ενίσχυση του HER-2 με ανίχνευση ≥ 5 CTCs το όφελος 

από ορμονοθεραπεία ή χημειοθεραπεία με ένα μόνο παράγοντα ήταν 

περιορισμένο ή ανύπαρκτο. 

Η πρώιμη αναγνώριση με βάση τα CTCs προόδου νόσου προσφέρει 

τη δυνατότητα άμεσης αλλαγής θεραπευτικού χειρισμού πριν την 

εμφάνιση κλινικο-απεικονιστικών ενδείξεων και ήδη διεξάγονται 
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μελέτες που φιλοδοξούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν η 

εξατομίκευση της θεραπευτικής στρατηγικής μπορεί να βασισθεί σε 

αυτή.   

9. Συσχέτιση μεταξύ CTCs και DTCs 

Ενώ υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον προγνωστικό ρόλο των CTCs, 

δεν είναι σαφές αν οι πληροφορίες που παρέχουν είναι παρόμοιες με 

αυτές των DTCs. Υπάρχουν λίγες μόνο μελέτες που συγκρίνουν 

δεδομένα αναλύσεων των CTCs και των DTCs. 

Από τους Wiedswang et al.87 έχει αναφερθεί ότι η ποσοτική έκφραση 

των CTCs είναι χαμηλότερη από αυτή των DTCs, αλλά αυτό εξαρτάται 

από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Ταυτόχρονη ανίχνευση CTCs 

και DTCs έχει γίνει σε κάποιες μελέτες και τα επίπεδα συμφωνίας 

κυμαίνονται από 55-94%79,80,88-92. Είναι ενδιαφέρον ότι σύμφωνα με 

τους Daskalaki et al., το μεγαλύτερο εύρος απόκλισης διεπιστώθη σε 

ασθενείς μετά το πέρας της συμπληρωματικής θεραπείας91, γεγονός 

που υποδεικνύει διαφορετική ευαισθησία των DTCs και των CTCs στη 

χημειοθεραπεία. 

Ασαφής επίσης παραμένει η κλινική σημασία των CTCs έναντι των 

DTCs. Κατά τους Wiedswang et al.87 και τους Benoy et al.93 η ανίχνευση 

των DTCs συσχετίζεται πλέον αξιόπιστα με την επιβίωση ασθενών είτε 

με μη μεταστατικό είτε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Αντίθετα 

για τους Bidard et al.78 η ανίχνευση CTCs και όχι DTCs είναι αυτή που 

μπορεί να δώσει προγνωστικές πληροφορίες για ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Τέλος, στη μελέτη των Pierga et al.94 η 

ανίχνευση των CTCs και των DTCs συσχετίζεται εξίσου ικανοποιητικά με 
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την ολική επιβίωση ασθενών με μη ή /και με μεταστατικό καρκίνο 

μαστού, όμως προγνωστικές πληροφορίες για το ελεύθερο νόσου 

διάστημα προέκυπταν μόνο από τα DTCs.  

Η ταυτόχρονη πάντως ανίχνευση CTCs και DTCs αποδείχθηκε ότι 

σχετίζεται με εξαιρετικά πτωχή πρόγνωση και αυξημένη πιθανότητα 

θανάτου από καρκίνο σε ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο 

μαστού87,91. Οι συγκρίσεις γίνονται ακόμη πιο περίπλοκες αν λάβουμε 

υπόψη τα δεδομένα των Peeters et al.95, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι 

ποσότητες των ανιχνεύσιμων καρκινικών κυττάρων διαφέρουν όχι μόνο 

μεταξύ μυελού των οστών και περιφερικού αίματος αλλά και στο 

περιφερικό αίμα ανάλογα με την προέλευση του δείγματος. Σημαντικά 

μεγαλύτερος αριθμός CTCs ανιχνεύθηκε σε δείγματα που ελήφθησαν 

από κεντρικές φλέβες σε σύγκριση με αυτά από περιφερικές.  

10.  Επιβίωση και πολλαπλασιασμός των CTCs - Χρήση πολλαπλών 

δεικτών 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών, μόνο το 30% των 

CK19mRNA-θετικών ασθενών θα υποτροπιάσει, ενώ 15% των 

αρνητικών ασθενών επίσης υποτροπιάζει και πεθαίνει από καρκίνο του 

μαστού μετά από διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 5 ετών61. Σ’ ότι 

αφορά στους ασθενείς με ανιχνεύσιμα DTCs ή CTCs που δεν 

υποτροπιάζουν, γεννιέται το ερώτημα αν τα κύτταρα αυτά είναι 

βιώσιμα ή αποπτωτικά και αν μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Η 

ικανότητα πολλαπλασιασμού των DTCs από ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού και άλλους επιθηλιακούς όγκους έχει τεκμηριωθεί δεδομένου 

ότι μπορούν να καλλιεργηθούν in vitro96. Στην περίπτωση των DTCs του 

μυελού των οστών, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αλληλεπιδράσεις 
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ανάμεσα στα κύτταρα αυτά και το στρώμα του μυελού που μπορεί να 

ευνοήσουν την ανάπτυξη ή όχι κλινικά εμφανών μεταστάσεων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε μία μελέτη τα CTCs εξέφραζαν δείκτες που 

υποδηλώνουν ότι είναι περισσότερο επιρρεπή στην απόπτωση και τον 

κυτταρικό θάνατο από τα DTCs97. Επιπλέον, οι Kallergi et al έδειξαν ότι 

μεμονωμένα CTCs παρουσιάζουν αυξημένη έκφραση ενεργοποιημένων 

κινασών, οι οποίες ρυθμίζουν «μεταναστευτικούς» μηχανισμούς, 

γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της μεταστατικής ικανότητας των 

κυττάρων αυτών98. 

Σ’ ότι αφορά στους DTCs ή CTCs-αρνητικούς ασθενείς που 

υποτροπιάζουν, αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε πρόβλημα κατά τη 

λήψη του δείγματος ή μπορεί να αποδοθεί στην μη ικανοποιητική 

ευαισθησία των κυτταροκερατινών ως δείκτη για την ανίχνευση 

μικρομεταστατικών κυττάρων. Πράγματι, η διασπορά των καρκινικών 

κυττάρων έχει συσχετισθεί με την απώλεια των επιθηλιακών δεικτών99. 

Συνεπώς η χρήση των κλασικών επιθηλιακών δεικτών όπως η EPCAM ή 

συγκεκριμένων κυτταροκερατινών μπορεί να μην είναι επαρκής για την 

ανίχνευση του συνολικού πληθυσμού των CTCs100. Μάλιστα οι Sieuwart 

et al.101 ανέφεραν ότι με την πιο καθιερωμένη μέθοδο CellSearch η 

οποία βασίζεται στην ανίχνευση του αντιγόνου EpCAM δεν 

αναγνωρίζονται τα προσομοιάζοντα προς το φυσιολογικό (normal-like) 

κύτταρα του καρκίνου του μαστού, τα οποία γενικά έχουν επιθετικά 

χαρακτηριστικά.   

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο καρκίνος του μαστού είναι μια γενετικά 

ετερογενής νόσος69,100. Επίσης, DTCs προερχόμενα από ένα 

συγκεκριμένο ασθενή με καρκίνο του μαστού χωρίς κλινικά εμφανή 
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μετάσταση (στάδιο Μ0), είναι γενετικά ετερογενή101ενώ με την κλινική 

εμφάνιση μεταστάσεων η ετερογένεια αυτή ελαττώνεται σημαντικά102. 

Στη μελέτη των Pantel et al103, αντισώματα εναντίον κυτταροκερατινών 

τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση DTCs έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αντισώματα εναντίον αντιγόνων 

καρκινικών κυττάρων, για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των 

μικρομεταστατικών κυττάρων. Όπως προκύπτει, τα DTCs εκφράζουν σε 

ποσοστό έως 10% αντιγόνα που σχετίζονται με τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, σε ποσοστό 35% το HLA-class 1 (Human leukocyte 

antigen-class 1), σε ποσοστό 70% το αντιγόνο ERBB2 και το uPAR 

(urokinase-type plasminogen activator receptor)103. 

Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ευαισθησία ανίχνευσης των CTCs 

και να αναγνωρισθούν υποπληθυσμοί CTCs με επιθετική βιολογική 

συμπεριφορά και ιδιαίτερη προγνωστική αξία, έχουν χρησιμοποιηθεί 

εκτός της CK19 και άλλοι δείκτες, όπως οι mucins, mammaglobin-

A(MGB1), maspin, καρκινοεμβρϋικό αντιγόνο (CEA), HER2, EGFRvIII, 

cathepsin D, survivin29,104-106.  

Οι Ignatiadis et al107 μελέτησαν την προγνωστική σημασία της 

ανάλυσης τριών δεικτών μικρομεταστατικής νόσου (CK19, 

mammaglobin-A και HER2) στο αίμα 175 γυναικών με καρκίνο μαστού 

σταδίου Ι-ΙΙΙ πριν την έναρξη συμπληρωματικής χημειοθεραπείας. Η 

ανάλυση έγινε με real-time (CK19) και nested (MGB1και HER2) RT-PCR. 

Ασθενείς με CK19mRNA-θετικά και MGB1mRNA-θετικά κύτταρα είχαν 

τη χειρότερη OS, ενώ ασθενείς με HER2mRNA-θετικά κύτταρα είχαν 

βραχύτερο DFS. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η ανίχνευση 

CK19mRNA-θετικών και MGB1mRNA-θετικών κυττάρων και το ER-
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αρνητικό status του όγκου ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες 

μικρότερου DFS107. 

Οι Muller et al.79 και Flores et al.108 μελέτησαν την έκφραση της 

πυρηνικής πρωτεΐνης Ki-67, η οποία σχετίζεται με τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, και ανέφεραν ότι είναι ανύπαρκτη ή ασθενής σε CTCs 

ασθενών με καρκίνο του μαστού, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο 

φαινότυπος αυτών των κυττάρων προσομοιάζει σε αυτόν ενός μη 

πολλαπλασιαζόμενου «εν υπνώσει» καρκινικού κυττάρου. Αυτά τα μη 

διαιρούμενα κύτταρα θα μπορούσαν να μην ανταποκρίνονται στα 

συνήθη χημειοθεραπευτικά, ερμηνεύοντας έτσι το γεγονός ότι 

υποπληθυσμοί των CTCs επιβιώνουν μετά χημειοθεραπεία.   

11.  Μερική μεσεγχυματική μετατροπή των CTCs 

Μια επιπλέον εξήγηση γιατί συγκεκριμένοι υποπληθυσμοί των CTCs 

δεν ανιχνεύονται με τις συνήθεις μεθόδους που βασίζονται σε 

επιθηλιακούς δείκτες μπορεί να είναι οι αλλαγές στο φαινότυπό τους 

που προκύπτουν λόγω της επιθηλιακής – μεσεγχυματικής μετατροπής 

(ΕΜΤ). Τα επιθηλιακά κύτταρα υπό την επίδραση εξωτερικών 

ερεθισμάτων ή λόγω ενδογενών ανωμαλιών μπορούν να μετατρέπονται 

σε κύτταρα με μεσεγχυματικό ή ημιμεσεγχυματικό φαινότυπο109,110. Η 

έκφραση επιθηλιακών δεικτών σε αυτά τα κύτταρα είναι περιορισμένη 

με αποτέλεσμα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα κατά την ανίχνευση 

των CTCs. 

Κυτταρικές σειρές από DTCs που απομονώθηκαν από το μυελό των 

οστών ασθενών με καρκίνο πράγματι ανέδειξαν στοιχεία ΕΜΤ, όπως 

χαμηλή έκφραση επιθηλιακών δεικτών (CK7, CK8, CK17, CK18 και CK19) 
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και αυξημένη έκφραση βιμεντίνης92. Οι Aktas et al.111 διαπίστωσαν την 

παρουσία τουλάχιστον ενός από επιλεγμένους ΕΜΤ-δείκτες (Twist 1, 

Akt 2, PI3Kalpha) σε 62% CTC-θετικών και 7% CTC-αρνητικών ασθενών 

με καρκίνο. Οι Raimondi et al.112 ανέφεραν την παρουσία δύο ΕΜΤ-

δεικτών, της βιμεντίνης και της φιμπρονεκτίνης, σε ασθενείς με CK-

θετικά και αρνητικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα σε ποσοστό 28% και 

38% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Gradilone et al.113 διεπίστωσαν ότι η 

φιμπρονεκτίνη και/ή η βιμεντίνη εκφράζονταν πιο συχνά σε CK-

αρνητικά παρά σε CK-θετικά δείγματα αίματος (55% έναντι 43% 

αντίστοιχα). Και οι δύο ομάδες δεν διαπίστωσαν έκφραση των 

παραπάνω πρωτεϊνών στο αίμα υγιών μαρτύρων. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε ασθενείς που έλαβαν εισαγωγική 

χημειοθεραπεία υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες να ανιχνευθούν 

ΕΜΤ-δείκτες σε σύγκριση με αυτούς που δεν έλαβαν114. Επίσης, στη 

μελέτη των Gradilone et al.113 η παρουσία ΕΜΤ-δεικτών συσχετίζετο με 

πτωχή πρόγνωση πιο αξιόπιστα απ’ ότι η παρουσία επιθηλιακών 

δεικτών, ενώ συσχετίζετο με αυτή σε βαθμό στατιστικά σημαντικό σε 

ασθενείς με CK-αρνητικά δείγματα αίματος. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα CTCs που υφίστανται ΕΜΤ 

ενδεχομένως αντιπροσωπεύουν ένα πληθυσμό κυττάρων ανθεκτικών 

στην εισαγωγική χημειοθεραπεία. Αποδεικνύουν επίσης ότι ΕΜΤ-

δείκτες, όπως η βιμεντίνη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

συμπληρωματικά για την ανίχνευση CTCs, όπως ήδη έχει δειχθεί στον 

καρκίνο του προστάτη115. Εν τούτοις, η βιμεντίνη εκφράζεται επίσης σε 

ένα υποπληθυσμό διαφοροποιημένων ή/και ενεργοποιημένων 

μονοπύρηνων116 και επομένως είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός ΕΜΤ-

δεικτών ειδικών για τα CTCs. 
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12.  CTCs με φαινότυπο βλαστικών κυττάρων 

Η ΕΜΤ φαίνεται να συνδέεται με χαρακτηριστικά βλαστικών 

κυττάρων17,117,118. Συνεπώς, υποπληθυσμοί των CTCs/DTCs μπορεί να 

εμφανίζουν φαινότυπο προσομοιάζοντα με αυτό των βλαστικών 

κυττάρων119. Χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους οι Raimondi et al.112 

και οι Aktas et al.111 ανέδειξαν υπερέκφραση του φερόμενου ως δείκτη 

βλαστικών κυττάρων ALDH1 σε CTC-θετικά δείγματα αίματος ασθενών 

με καρκίνο  του μαστού σε ποσοστά που κυμαίνονταν από 46% έως 

70%. Η υπερέκφραση της ALDH1 συσχετίζεται με την παρουσία ΕΜΤ 

δεικτών111,112 και με πλέον προχωρημένο στάδιο της νόσου112. Οι 

Theodoropoulos  et al.120 ανέλυσαν 1439 CTCs από ένα σύνολο 130 

ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού και προσδιόρισαν ότι το 

35.2% των CTCs παρουσίαζαν φαινότυπο CD44+/CD24-/low σε 20 

ασθενείς και 17.7% των CTCs παρουσίαζαν τον φαινότυπο 

ALDH1high/CD24-/low σε 7 ασθενείς.  

Λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο των βλαστικών κυττάρων, η 

δυνατότητά τους να ανανεώνονται και η ανθεκτικότητά τους σε 

διάφορους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες καθιστούν εξαιρετικά 

δυσχερή την προσπάθεια εξάλειψής τους. Έχει δειχθεί ότι ασθενείς με 

ALDH1-θετικά CTCs δεν ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία111. 

Πρόσφατα οι Gradilone et al.121 έδειξαν ότι τα CTCs σε 86% CTC-θετικών 

ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού εξέφραζαν μία ή 

περισσότερες πρωτεΐνες συνδεόμενες με την πολλαπλή ανθεκτικότητα 

στα φάρμακα (multi-drug resistance) [MRP1, MRP4, MRP5, MRP7]. Οι 

ασθενείς με MRP θετικά CTCs παρουσίαζαν σημαντικά ελαττωμένο 

διάστημα μέχρι την εμφάνιση προόδου νόσου.    
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13.  Διαφορές γενότυπου/φαινότυπου των CTCs από τον 

πρωτοπαθή όγκο 

Προς το παρόν η μοριακή ανάλυση για τους ασθενείς με καρκίνο 

εστιάζει στον πρωτοπαθή όγκο. Εν τούτοις, αυτός περιλαμβάνει 

διηθητικά και μη διηθητικά κύτταρα, ενώ κλινική σημασία θα είχε η 

ανάλυση μόνο των διηθητικών κυττάρων. Τα CTCs αντιπροσωπεύουν 

ένα κυτταρικό υποπληθυσμό που έχει ήδη διασπαρεί και μπορεί υπό 

προϋποθέσεις να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένα όργανα˙ επομένως 

αυτά είναι τα «επικίνδυνα» κύτταρα από κλινική άποψη. Διαφορές 

μεταξύ των CTCs και των κυττάρων του πρωτοπαθούς όγκου θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν την ανταπόκριση στη θεραπεία εφόσον 

αυτή έχει επιλεγεί μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς 

όγκου122,123. Πράγματι διαφορές μεταξύ του φαινότυπου των CTCs και 

του πρωτοπαθούς όγκου έχουν αναφερθεί συχνά σε διάφορες μελέτες. 

Παρουσία HER-2 θετικών CTCs έχει αναφερθεί συχνά σε ασθενείς με 

HER-2 αρνητικούς πρωτοπαθείς όγκους ενώ και το αντίστροφο έχει 

αναφερθεί, αν και με μικρότερη συχνότητα84,108,121,123-126. Παρόμοιες 

αποκλίσεις έχουν αναφερθεί για τον EGFR126, τον υποδοχέα των 

οιστρογόνων alpha (ERα)121,127 και τον υποδοχέα της προγεστερόνης 

(PR)127. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί από περιορισμούς στις 

μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης, για παράδειγμα την παράλειψη στην 

ανάλυση μικρών αλλά κλινικά σημαντικών κυτταρικών κλώνων του 

πρωτοπαθούς όγκου. Όμως επιπλέον τα CTCs ενδεχομένως υφίστανται 

ισχυρή πίεση επιλογής κατά τη διαδικασία διασποράς ή υπό την 

επίδραση της θεραπείας και η γενωμική τους αστάθεια μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων κλώνων καρκινικών κυττάρων με 

διαφορετικά φαινοτυπικά/γενοτυπικά χαρακτηριστικά από αυτά του 
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πρωτοπαθούς όγκου. Εξάλλου CTCs μπορεί να εισέλθουν στην 

κυκλοφορία από δευτεροπαθείς εστίες και επομένως τα 

φαινοτυπικά/γενοτυπικά χαρακτηριστικά τους να προσομοιάζουν 

περισσότερο με αυτά των δευτεροπαθών εστιών παρά με αυτά του 

πρωτοπαθούς όγκου18,20. Συμπερασματικά, η ανάλυση των CTCs για 

θεραπευτικούς στόχους ή ενδοκυττάρια μονοπάτια που σχετίζονται με 

τον τρόπο δράσης μιας συγκεκριμένης θεραπείας μπορεί να αποφέρει 

χρήσιμες πληροφορίες επιπροσθέτως αυτών που προκύπτουν από την 

ανάλυση του πρωτοπαθούς όγκου.  

14.  Παρεμβατικές μελέτες με τη χρήση των CTCs 

Καθώς έχει συσσωρευθεί ένα πλήθος δεδομένων από μη 

παρεμβατικές μελέτες, προκύπτει ανάγκη για μεγάλες παρεμβατικές 

μελέτες που θα μελετήσουν αν η χρήση της ανίχνευσης και 

παρακολούθησης των CTCs βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με 

καρκίνο του μαστού ή/και μειώνει το κόστος της θεραπείας. Πράγματι 

σημαντικές μελέτες φάσεως ΙΙΙ έχουν ήδη ξεκινήσει ή είναι έτοιμες να 

ξεκινήσουν, χρησιμοποιώντας κυρίως το σύστημα CellSearch από 

διάφορες ερευνητικές ομάδες προσπαθώντας να απαντήσουν σε 

παρόμοια ή/και συμπληρωματικά ερωτήματα128. Περιληπτικά 

ερευνάται ο ρόλος των CTCs: A) σαν προγνωστικών δεικτών στις μελέτες 

STIC CTC METABREAST (Γαλλία) και Endocrine Therapy Index (ETI, ΗΠΑ) 

(Επιλογή μεταξύ χημειοθεραπείας ή ορμονοθεραπείας σε ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο μαστού HR+, HER-2- με βάση κλινικά κριτήρια ή 

τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των CTCs). B) Σαν πρώιμων δεικτών 

ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία στις μελέτες SWOG0500 (ΗΠΑ) και 

CirCeo1 (Γαλλία) (Αλλαγή θεραπευτικού χειρισμού σε ασθενείς με 
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μεταστατικό καρκίνο μαστού στην πρώτη ή σε επόμενες γραμμές 

χημειοθεραπείας αντίστοιχα με βάση την παραμονή >5 CTCs μετά τον 

πρώτο κύκλο θεραπείας ή με βάση τα συνήθη απεικονιστικά κριτήρια). 

Γ) Σαν δείκτη της βιολογίας του όγκου στις μελέτες Treat CTC (EORTC, 

χορήγηση trastuzumab σε ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο μαστού 

HER2- με ≥1 CTCs μετά το πέρας της συμπληρωματικής 

χημειοθεραπείας), DETECT III (Γερμανία, προσθήκη lapatinib στην 

αγωγή ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού HER2- και HER2+ CTCs) 

και CirCeXXX1 (Γαλλία, χορήγηση μονοθεραπείας με anti-HER 

παράγοντα σε ασθενείς με HER2- μεταστατικό καρκίνο μαστού και 

HER2+ CTCs πριν την έναρξη 2ης γραμμής χημειοθεραπείας). 

Αυτές οι μελέτες αναμένεται να προσφέρουν πολλές πληροφορίες 

σχετικά με τη δυνατότητα και τη χρησιμότητα ενσωμάτωσης της 

ανίχνευσης των CTCs στην τρέχουσα κλινική πρακτική. 

15.  Στόχος της διατριβής 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος που προσβάλλει 

τις γυναίκες και η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο, 

μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει 

γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στη διάγνωση και τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση της νόσου, ο αριθμός των θανάτων από τη νόσο 

παγκοσμίως ξεπερνά τις 200.000 κάθε χρόνο. 

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία από τη χρήση της μοριακής 

μεθόδου RT-PCR για την ανίχνευση CTCs σε ασθενείς με πρώιμο 

καρκίνο του μαστού και τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τη σημασία της 

παρουσίας CTCs σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού, 
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διερευνήθηκε η ανίχνευση CTCs σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο 

μαστού και η κλινική σημασία της.  

Στόχος της παρούσης διατριβής ήταν να δείξει: α) τη δυνατότητα 

ανίχνευσης CTCs σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο RT-PCR, β) τη συσχέτιση της ανίχνευσης 

CTCs σε μια υποομάδα ασθενών με τη χρήση είτε RT-PCR είτε με τη 

μέθοδο CellSearch, γ) τη συσχέτιση της παρουσίας CTCs με τους 

καθιερωμένους κλινικο-παθολογοανατομικούς προγνωστικούς 

παράγοντες σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, δ) τη 

συσχέτιση της παρουσίας CTCs με την έκβαση της πορείας της νόσου 

των ασθενών. 
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1. Ασθενείς/κριτήρια ένταξης 

Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν 298 ασθενείς με 

υποτροπιάζοντα ή εξαρχής μεταστατικό καρκίνο μαστού πριν την 

έναρξη χημειοθεραπείας 1ης γραμμής, που αντιμετωπίσθηκαν στην 

Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Η από τον Φεβρουάριο 

1997 έως τον Ιούνιο 2009. Ασθενείς που έλαβαν ορμονοθεραπεία σαν 

1ης γραμμής συστηματική θεραπεία αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. Οι 

ασθενείς έπρεπε να έχουν μετρήσιμη ή εκτιμήσιμη νόσο και επίπεδο 

λειτουργικής ικανότητας (Performance Status, PS ECOG) 0-3. 

Προηγούμενη συμπληρωματική χημειοθεραπεία επιτρεπόταν, με την 

προϋπόθεση ότι είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον 12 μήνες προ της 

υποτροπής της νόσου.  

Η εκτίμηση για την παρουσία οιστρογονικών ή/και 

προγεστερονικών υποδοχέων (ER, PR) στον πρωτοπαθή όγκο έγινε με 

ανοσοϊστοχημεία. Η εκτίμηση της έκφρασης του HER-2 έγινε με το 

HercepTest (Dako, Glostrup, Denmark), χρησιμοποιώντας τις οδηγίες 

του DAKO-score και τα δείγματα με βαθμό 2+ αναλύθηκαν περαιτέρω 

με FISH. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διάφορα χημειοθεραπευτικά 

σχήματα που αποφασίσθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι 

δεν είχαν πρόσβαση στα αποτελέσματα ανίχνευσης κυκλοφορούντων 

καρκινικών κυττάρων.  

Προ της ένταξης στη μελέτη γινόταν ενημέρωση των ασθενών με 

έντυπο πληροφόρησης εγκεκριμένο από την Επιστημονική Επιτροπή 

του ΠΑ.Γ.Ν.Η. και δινόταν έγγραφη συγκατάθεση συμμετοχής. Η 

συλλογή των δειγμάτων αίματος και η παρακολούθηση των ασθενών 
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έγινε στα εξωτερικά ιατρεία της Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής του 

ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

2. Δείγματα/θεραπεία 

2.1 Λήψη δειγμάτων 

Οι συγκατατιθέμενοι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοληψία για 

ανίχνευση  κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTCs) στα πλαίσια 

του εργαστηριακού ελέγχου σταδιοποίησης της νόσου, προ της 

ενάρξεως της θεραπευτικής αγωγής.  

Δείγματα περιφερικού αίματος (20 ml σε EDTA) λαμβάνονταν στο 

μέσο της φλεβοκέντησης, αφού είχαν απορριφθεί τα πρώτα 5 ml 

αίματος. Η διαδικασία αυτή γινόταν προληπτικά για την αποφυγή 

επιμόλυνσης του δείγματος κατά τη λήψη του με επιθηλιακά κύτταρα 

της επιδερμίδας. Για τους ασθενείς που έγινε επιπλέον έλεγχος 

ανίχνευσης με το σύστημα CellSearch (Varidex Corporation, Warren, NJ, 

USA), συλλέγονταν επιπλέον 7.5 ml αίματος σε σωληνάρια CellSave.  

2.2 Θεραπεία  

Οι ασθενείς της μελέτης υπεβλήθησαν σε διάφορα κλασσικά 

χημειοθεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής, με απόφαση του θεράποντος 

ιατρού. 32(10.7%) των ασθενών έλαβαν θεραπεία με βάση τις 

ανθρακυκλίνες (FEC ή AC), 104(34.9%) συνδυασμό ταξανών με 

ανθρακυκλίνες, 125(41.9%) συνδυασμό που περιελάμβανε ταξάνες 

χωρίς ανθρακυκλίνες και 37(12.4%) άλλα σχήματα. 41(13.8%) ασθενείς 

έλαβαν συνδυασμό trastuzumab με χημειοθεραπεία (31 με συνδυασμό 

που περιείχε ταξάνη, 10 βινορελμπίνη). 
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2.3 Παρακολούθηση 

Πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας 1ης γραμμής, οι ασθενείς 

υποβάλλονταν σε πλήρη σταδιοποίηση με κλινικό, βιοχημικό και 

απεικονιστικό έλεγχο (συμπεριλαμβανομένων αξονικής τομογραφίας 

θώρακος και κοιλίας και ολόσωμου σπινθηρογραφήματος οστών) 

καθώς και προσδιορισμό των τιμών των κατάλληλων καρκινικών 

δεικτών στον ορό (CEA και Ca15-3). Η εκτίμηση της πορείας της νόσου 

γινόταν ανά 3 κύκλους θεραπείας με τις ίδιες μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική σταδιοποίηση. Για την εκτίμηση της 

ανταπόκρισης στη θεραπεία χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας129. 

3. Μέθοδοι 

3.1 Μοριακή ανίχνευση CK19mRNA+ κυττάρων στο περιφερικό 

αίμα 

Α. Απομόνωση μονοπύρηνων κυττάρων 

Το δείγμα αίματος (20 mL) ή μυελού των οστών (4 mL) μετά τη λήψη 

του τοποθετείται σε σωληνάριο γενικής αίματος που περιέχει EDTA και 

ακολούθως μεταφέρεται σε ένα σωληνάριο φυγοκέντρισης των 50 mL. 

Στη συνέχεια, το δείγμα αραιώνεται (1/1 όγκο PBS για το περιφερικό 

αίμα και 1/4-5 όγκους PBS για το μυελό των οστών) με στείρο διάλυμα 

PBS (8.0 g/L NaCl, 0.2g/L KCl, 1.15g/L Na2HPO4, 0.2g/L K2HPO4, pH 7.3). 

Το διάλυμα τοποθετείται σε σωληνάριο πολυπροπυλενίου τύπου Falcon 

των 50 mL, όπου έχει ήδη προστεθεί Ficoll με πυκνότητα 1,077g/mL 

(Ficoll-Histopaque 1077, Sigma) όγκου ίσου με το ½ του όγκου του 
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διαλύματος. Το αραιωμένο δείγμα τοποθετείται με προσοχή πάνω στην 

επιφάνεια της Ficoll, ώστε να μην αναμειχθούν τα δύο υγρά και τελικά 

να σχηματισθούν δύο στιβάδες με δείγμα και Ficoll. 

Πραγματοποιείται διαβαθμισμένη φυγοκέντριση του δείγματος (στα 

1.200g, για 30 min, στους 4 οC). Μετά τη φυγοκέντριση η στιβάδα των 

μονοπύρηνων κυττάρων βρίσκεται μεταξύ της στιβάδας της Ficoll και 

της στιβάδας ορού και PBS. Η Ficoll έχοντας ειδική πυκνότητα μεταξύ 

των λεμφοκυττάρων/ μονοπύρηνων και ερυθροκυττάρων/ 

κοκκιοκυττάρων διαχωρίζει τις δύο στιβάδες και γίνεται δυνατή η λήψη 

των μονοπύρηνων.  

Αφού συλλεχθεί ο δακτύλιος  των μονοπύρηνων σε ξεχωριστό 

αποστειρωμένο σωληνάριο φυγοκέντρου, με προσοχή ώστε να 

αναρροφηθεί η ελάχιστη δυνατή ποσότητα Ficoll η οποία είναι 

κυτταροτοξική, τα μονοπύρηνα κύτταρα πλένονται 2 φορές με PBS (50 

mL, φυγοκέντριση στα 1.600g για 10 min, στους 18 οC). Τέλος, 

απομακρύνεται το υπερκείμενο υγρό και το ίζημα των κυττάρων είτε 

χρησιμοποιείται αμέσως είτε φυλάσσεται στους -80 οC. 

Μεταξύ των 2 εκπλύσεων με PBS γίνεται η καταμέτρηση των 

ζωντανών κυττάρων. Αναμειγνύονται 10μL από το διαλυμένο ίζημα με 

90μL χρωστικής κυανού του τρυπανίου (Sigma) και γίνεται 

μικροσκόπηση σε πλάκα κυτταρομέτρησης. Τα αποπτωτικά κύτταρα 

προσλαμβάνουν χρωστική (μπλε) και εξαιρούνται από την 

καταμέτρηση, όπως επίσης και τα ερυθρά με βάση το μέγεθος και το 

σχήμα τους.  
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 Β. Απομόνωση ολικού RNA 

Η μέθοδος που ακολουθείται για την απομόνωση του RNA αποτελεί 

τροποποίηση της μεθόδου που αναπτύχθηκε από τους Chomczynski και 

Sacchi114. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να απομονωθεί το ολικό RNA από 

0.1 έως 15kb σε μήκος. Η εκχύλιση του RNA γίνεται χρησιμοποιώντας το 

αντιδραστήριο Trizol (Gibco, BRL). Η λύση των κυττάρων βασίζεται στην 

παρουσία ισοθειοκυανικής γουανιδίνης, ενός αποδιατακτικού 

παράγοντα, ο οποίος βοηθάει στην απομάκρυνση των πρωτεϊνών από 

τα σύμπλοκα τους με το RNA και επιπλέον αναστέλλει τις 

ριβονουκλεάσες (RNases) που ελευθερώνονται από οργανίδια, όπως ο 

πυρήνας και τα λυσοσώματα, κατά τη λύση των κυττάρων. Η αναστολή 

αυτή επιτρέπει την απομόνωση μη αποδομημένου RNA. Η όλη 

προετοιμασία και ολοκλήρωση της μεθόδου, εκτός των 

φυγοκεντρίσεων, γίνεται σε απαγωγό κάθετης νηματικής ροής για 

εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερων από μολύνσεις. 

Αρχικά 1Χ106  κύτταρα αναμιγνύονται με 1mL αντιδραστηρίου Trizol 

σε σωληνάρια από πολυπροπυλένιο και τα κύτταρα διασπώνται αφού 

αναδευτούν και διαπεραστούν επανειλημμένως από σύριγγα 

ινσουλίνης (26 gauge needle). Όταν το διάλυμα γίνει διαυγές, 

επωάζεται για 5 min στους 15-30 οC και στη συνέχεια, αφού 

προστεθούν 200μL χλωροφορμίου, το μίγμα αναδεύεται μηχανικά για 

15 sec. Το διάλυμα αφού επωαστεί για 10 min στους 15-30 οC, 

φυγοκεντρείται για 10 min στα 12.000g, στους 4οC. 

Το διάλυμα κατά τη φυγοκέντριση διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις: α) 

στην κατώτερη ερυθρωπή, οργανική φάση στην οποία παραμένουν οι 

πρωτεΐνες και όλα τα κυτταρικά υπολείμματα, β) στη λευκωπή 

μεσόφαση στην οποία παραμένει το DNA και γ) στην ανώτερη διαυγή, 
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υδάτινη φάση στην οποία βρίσκεται το ολικό RNA των κυττάρων. Η 

υδάτινη φάση μεταφέρεται σε ένα στείρο, RNase-free σωληνάριο 

πολυπροπυλενίου, προστίθεται ίση περίπου ποσότητα 100% 

ισοπροπανόλης (500μL) και το διάλυμα αναδεύεται ελαφρά. Ακολουθεί 

επώαση σε πάγο για 15 min και φυγοκέντριση για 10 min στα 12.000g, 

στους 4 οC, οπότε η ισοπροπυλική αλκοόλη προκαλεί κατακρήμνιση του 

RNA με τη μορφή ενός καθαρού πηκτώδους ιζήματος. 

Στη συνέχεια, γίνεται έκπλυση του ιζήματος με 1 mL 75% αιθανόλη 

σε δισαπεσταγμένο νερό (ddH2O) επεξεργασμένο με αναστολέα 

νουκλεασών DEPC (διεθυλπυροκαρβονικό άλας 97%, Sigma). Ακολουθεί 

ανάδευση του διαλύματος και φυγοκέντρισή του για 5 min στα 7.500g, 

στους 4 οC. Αν το ίζημα είναι έντονα λευκό, επαναλαμβάνουμε την 

έκπλυση άλλη μια φορά.   

Τέλος, αφού χυθεί το υπερκείμενο υγρό και στεγνώσει τελείως το ίζημα 

από την αιθανόλη (είτε εκτιθέμενο στον αέρα, είτε σε κενό αέρα για 5-

10 min), επαναδιαλύεται σε 20-30 μL DEPC-ddH2O, σε σωληνάριο τύπου 

eppendorf και τοποθετείται για 10 min στους 55-65 οC (είτε σε 

υδατόλουτρο, είτε σε κλίβανο), ώστε να ολοκληρωθεί η διαλυτοποίηση 

του RNA. Από το τελικό υδατικό διάλυμα χρησιμοποιείται 1μL για 

ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης του RNA στη συσκευή 

nanodrop, ενώ το υπόλοιπο φυλάσσεται στους -80οC, σε 2 κλάσματα 

εάν είναι >20μL, μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 

 

 Γ. Σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA) 

Η αντίστροφη μεταγραφή του αγγελιοφόρου RNA (mRNA) προς 

συμπληρωματικό DNA πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ενζύμου 

«ανάστροφη μεταγραφάση» και χρησιμοποιείται το σύστημα 
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Thermoscript RT-PCR (Gibco, BRL). Το ένζυμο για να ξεκινήσει τη 

σύνθεση του cDNA χρειάζεται ένα αρχικό τμήμα συμπληρωματικό της 

5΄-3΄-poly-(A) περιοχής του mRNA. Συνήθως, για το ρόλο αυτό 

χρησιμοποιείται μια αλληλουχία πολυθυμίνης (oligo-dT). Η σύνθεση 

γίνεται με την προσθήκη ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs). 

Αρχικά προετοιμάζεται σε ένα σωληνάριο τύπου eppendorf 

απαλλαγμένο από DNάσες (DNase-free), ένα μίγμα αντίδρασης που 

περιλαμβάνει: 

α) δείγμα ολικού RNA (1-5 μg RNA, ανάλογα με την περίπτωση) 

β) εκκινητή ( primer), που στην περίπτωση απλού πολυαδενυλικού RNA 

χρησιμοποιείται 1 μL Oligo (dT)20 (50μΜ) και 

γ) DEPC-H2O σε ποσότητα που να συμπληρώνεται συνολικός όγκος του 

μίγματος 10 μL. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται αποδιάταξη του RNA και του 

εκκινητή επωάζοντας το μίγμα για 5 min στους 65 οC σε θερμικό 

κυκλοποιητή και άμεση τοποθέτησή του σε πάγο. Με τη διαδικασία 

αυτή, θέρμανσης και ψύξης, καταστρέφονται τυχόν συσσωματώματα ή 

δευτεροταγείς δομές που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την έναρξη 

σχηματισμού του cDNA.  

Κατόπιν, αφού αναδευτεί το ρυθμιστικό διάλυμα της 

αντίστροφης μεταγραφής για 5 sec σε κυκλικό αναδευτήρα (vortex), 

προετοιμάζεται το κύριο μίγμα της αντίδρασης σε τελικό όγκο 10μL το 

οποίο περιλαμβάνει: 

α) 4 μL ρυθμιστικού διαλύματος για cDNA (5x) 

β) 1 μL διθειοθρεϊτόλης (DTT, 0.1 M) 

γ) 1 μL διαλύματος αναστολέα RNασών (RNaseOUT, 40U/μL) 

δ) 1 μL DEPC-H2O 
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ε) 2 μL μίγματος τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοζιτών (dNTP mix, 10 

mM) και 

στ) 1 μL αντίστροφης μεταγραφάσης (ThermοScript RT, 5 U/μL). 

 Το παραπάνω μίγμα προστίθεται στο αρχικό και στη συνέχεια 

πραγματοποιείται επώαση του δείγματος για 60 min στους 50 οC, όπου 

υβριδοποιείται ο εκκινητής Oligo (dT)20 και δρα η αντίστροφη 

μεταγραφάση, σε προθερμασμένο θερμικό κυκλοποιητή. Η αντίδραση 

τερματίζεται με επώαση του δείγματος για 5 min στους 85 οC, όπου 

αποδιατάσσονται τα υβρίδια RNA-cDNA και απενεργοποιείται η 

αντίστροφη μεταγραφάση, ενώ τελικά στο διάλυμα προστίθεται 1 μL 

RNase H για την αποδόμηση του συμπληρωματικού RNA και ακολουθεί 

επώαση για 20 min στους 37 οC. Το cDNA είτε χρησιμοποιείται αμέσως 

στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), είτε φυλάσσεται στους 

-20 οC.   

 Δ. Έλεγχος της ποιότητας των RNA δειγμάτων της RT-PCR 

Ο έλεγχος της ποιότητας των RNA δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με 

RT-PCR αντίδραση ενίσχυσης ενός γονιδίου βασικής λειτουργίας 

(housekeeping gene) της β-ακτίνης. Τα δείγματα με θετική ανίχνευση 

κατά την ηλεκτροφόρηση σε agarose gel 2%, θεωρούνται ότι βρίσκονται 

σε καλά διατηρημένη κατάσταση. 

 Ε. Ανίχνευση του CK19mRNA με RT-PCR 

Για την πραγματοποίηση της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε ο 

θερμικός κυκλοποιητής Thermoscript RT-PCR system (Gibco, BRL). Η 

μονάδα αυτή διαθέτει υποδοχές για σωληνάρια PCR των 0.5 mL αλλά 

και των 0.2 mL. Μπορεί να υποβάλλει τα δείγματα σε κύκλους αλλαγής 

θερμοκρασίας μεταξύ των 4o C και 99o C, χωρίς τη χρήση εξωτερικών 
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παροχών εκτός του βασικού ενισχυτή. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του 

μοντέλου αυτού είναι το θερμαινόμενο κάλυμμα που διαθέτει, το οποίο 

συγχρονίζεται άριστα με την κυρίως βάση, αποφεύγοντας έτσι μια 

ενδεχόμενη εξάτμιση των δειγμάτων στις υψηλές θερμοκρασίες. 

Για κάθε δείγμα διενεργήθηκαν παράλληλα 2 διαφορετικές PCR για 

την ενίσχυση της CK-19 και της β-ακτίνης, με τους αντίστοιχους 

αρνητικούς μάρτυρες. Ο πολλαπλασιασμός του cDNA ολοκληρώνεται σε 

δύο στάδια (two steps PCR). 

Στο πρώτο στάδιο (πρώτη RT-PCR) για την ενίσχυση του γονιδίου-

στόχου, το cDNA επωάζεται παρουσία των ειδικών εξωτερικών 

εκκινητών (P1 και P2, Genset, Paris, France), μίγματος dNTPs 

(Invitrogen, US), διαλύματος MgCl2, Platinum Taq πολυμεράσης 

(Invitrogen, US) και ρυθμιστικού διαλύματος PCR (Invitrogen, US). Η 

επώαση του μίγματος πραγματοποιείται στη συσκευή PCR για 35 

κύκλους. 

Στο δεύτερο στάδιο (nested RT-PCR) για την ενίσχυση του αρχικού 

σήματος, ποσότητα του προϊόντος του πρώτου σταδίου επωάζεται 

παρουσία των ειδικών εσωτερικών εκκινητών (P3 και P4) και μίγματος 

dNTPs, διαλύματος MgCl2, Taq πολυμεράσης και ρυθμιστικού 

διαλύματος PCR.  

Ως θετικός μάρτυρας κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας του 

προσδιορισμού του CK19mRNA, χρησιμοποιήθηκε η ανθρώπινη 

κυτταρική σειρά καρκίνου του μαστού MCF-7, στην οποία εκφράζεται 

το γονίδιο της CK-19. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε μονοστιβάδες, σε 

φιάλες καλλιέργειας (επιφάνειας 25 ή 75 cm2) και σε επωαστήρα 

κυττάρων ατμόσφαιρας 5% (ν/ν) CO2 σε αέρα και θερμοκρασία 37 oC. Ως 
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αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε η ανθρώπινη κυτταρική σειρά 

πλασματοκυτταρικής λευχαιμίας ARH-77, η οποία δεν εκφράζει CK-19. 

Η ανίχνευση και ταυτοποίηση του προϊόντος της PCR 

πραγματοποιήθηκε με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. Η 

τεχνική στηρίζεται στο γεγονός ότι το DNA σε ουδέτερο pH είναι 

αρνητικά φορτισμένο, λόγω των φωσφορικών ομάδων του. Έτσι, τα 

διάφορα μόρια DNA μετακινούνται κατά την ηλεκτροφόρηση προς το 

θετικό ηλεκτρόδιο, με ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη του λογαρίθμου 

(log10) του αριθμού των βάσεών τους. Επειδή η πηκτή εμποδίζει την 

τυχαία διάχυση των μορίων, τα μόρια διαφορετικού μήκους 

διαχωρίζονται σε ζώνες (bands). Οι ζώνες αυτές καθίστανται ορατές 

κατόπιν σύνδεσης του DNA με ειδικά μόρια, όπως το βρωμιούχο αιθίδιο 

(ethidium bromide) που έχει την ικανότητα να παρεμβάλλεται στη 

διπλή έλικα και να σχηματίζει φθορίζον σύμπλοκο με το DNA. Με τον 

τρόπο αυτό μπορούν να ανιχνευθούν ακόμα και ελάχιστες ποσότητες 

DNA (έως 1 ng) με άμεση εξέταση του πηκτώματος κατόπιν διέγερσης 

με ακτινοβολία UV. Οι ζώνες του DNA μπορούν να ανακτηθούν από το 

πήκτωμα και να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς.  

Η ευαισθησία της ανίχνευσης του CK19mRNA με τη μέθοδο της 

nested RT-PCR εκτιμήθηκε σε μελέτη των Stathopoulou et al59 Βρέθηκε 

ότι η μέθοδος μπορεί να ανιχνεύσει 1 MCF-7 κύτταρο ανάμεσα σε 106 

φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα. Στην ίδια μελέτη, η ειδικότητα της 

ανίχνευσης εκτιμήθηκε με μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος 

από 54 υγιείς γυναίκες δότριες και βρέθηκε ότι μόνο 2 (3.7%) δείγματα 

ήταν θετικά, ενώ 52 (96.3%) δείγματα ήταν αρνητικά59.  
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Στους Πίνακες 1-5 περιγράφονται οι αλληλουχίες των 4 εκκινητών, 

τα αντιδραστήρια και οι συνθήκες της PCR για την ενίσχυση του cDNA 

της CK-19 και της β-ακτίνης (Stathopoulou A et al., Datta YH et al. 

1994)59,23.   

   

Πίνακας 1. Αλληλουχίες εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 

για την CK-19 και τη β-ακτίνη 

 

Πίνακας 2. Συνθήκες PCR για την ενίσχυση του γονιδίου της β-ακτίνης 

Στάδιο PCR Συνθήκες 

Αρχικός διαχωρισμός των κλώνων του DNA 

Διαχωρισμός των κλώνων του DNA 

Υβριδισμός εκκινητών στο DNA 

Επέκταση εκκινητών 

Τελική επέκταση των εκκινητών 

94oC – 2 min 

94oC – 30 sec 

60oC – 30 sec 

72oC – 45 sec 

72oC – 4 min 

Αριθμός κύκλων 35 

 

Δείκτης Μέθοδος Εκκινητές Αλληλουχία 5΄-3΄ Προιόν 
(bp) 

CK-19 Nested 

RT-PCR 

Πρόσθιος (P1) 

Ανάστροφος (P2) 

Πρόσθιος (P3) 

Ανάστροφος (P4) 

AAGCTAACCATGCAGAACCTCAACGACCGC 

TTATTGGCAGGTCAGGAGAAGAGCC 

TCCCGCGACTACAGCCACTACTACACGACC 

CGCGACTTGATGTCCATGAGCCGCTGGTAC 

745 

Β-ακτίνη Nested 

RT-PCR 

Πρόσθιος (Α1) 

Ανάστροφος (Α2) 

CATCCTGTCGGCAATGCCAGG 

CTTCTTGGGCATGGAGTCCTG 

154 
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Πίνακας 3. Συστατικά της αντίδρασης PCR για τη ενίσχυση του γονιδίου 

της β-ακτίνης 

Διαλύματα Προστιθέμενος όγκος (μL) 

Πρόσθιος εκκινητής, (10 μM) 

Ανάστροφος εκκινητής, (10 μM) 

dNTPs, (5 μΜ) 

MgCl2, 50 mM 

PCR ρυθμιστικό διάλυμα (χωρίς MgCl2), (10X) 

cDNA 

Taq πολυμεράση, 5 U/μL 

DEPC-treated H2O 

1 

1 

2 

1.5 

5 

1 

0.2 

36.3 

Συνολικός όγκος 50 

 

Πίνακας 4. Συνθήκες της PCR για την ενίσχυση του γονιδίου της CK-19 

Στάδιο PCR 1η PCR 2η PCR 

Αρχικός διαχωρισμός των κλώνων του DNA 94 oC-6min 94 oC-2min 

Διαχωρισμός των κλώνων του DNA 94 oC-50sec 94 oC-50sec 

Υβριδισμός εκκινητών στο DNA 72 oC 

2:30min 

72 oC 

2min Επέκταση εκκινητών 

Τελική επέκταση των εκκινητών 72 oC-10min 72 oC-10min 

Αριθμός κύκλων 35 35 
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Πίνακας 5. Συστατικά των αντιδράσεων PCR για την ενίσχυση του 

γονιδίου της CK-19 

Διαλύματα Προστιθέμενος όγκος (μL) 

 

Πρόσθιος εκκινητής, (10 μM) 

Ανάστροφος εκκινητής, (10 μM) 

dNTPs, (5 μΜ) 

MgCl2, 50 mM 

PCR ρυθμιστικό διάλυμα (χωρίς MgCl2), (10X) 

cDNA 

Προϊόν 1ης PCR  

Taq πολυμεράση, 5 U/μL 

DEPC-treated H2O 

1η PCR 

1 

1 

2 

1.5 

5 

5 

- 

0.2 

34.3 

2η PCR 

1 

1 

2 

1.5 

5 

- 

3 

0.2 

36.3 

Συνολικός όγκος, μL 50 50 

 

ΣΤ. Ανίχνευση του CK19mRNA με real-time RT-PCR 

Επιπλέον της nested RT-PCR, στην παρούσα μελέτη έγινε και 

ποσοτικός προσδιορισμός του CK19mRNA με τη μέθοδο της real-time 

RT-PCR, στα διαθέσιμα δείγματα. 

Η real-time RT-PCR μέθοδος για την ανίχνευση CK19mRNA+ 

κυττάρων αναπτύχθηκε από τους Stathopoulou et al60 Με βάση το 

αναλυτικό όριο ανίχνευσης της μεθόδου, η παρουσία ≥ 0.6 MCF-7 

ισοδυνάμων κυττάρων/5μg ολικού RNA θεωρήθηκε θετικό αποτέλεσμα 

(εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Χαρακτηριστικές καμπύλες real-time RT-PCR για τη CK19 χρησιμοποιώντας cDNA 

από διαδοχικές αραιώσεις RNA που αντιστοιχεί σε 1, 10, 102, 103, 104 MCF-7 κύτταρα, 

αντίστοιχα (Stathopoulou A, et al. Clin Cancer Res 2003). 

 

Χρησιμοποιώντας το ανωτέρω cut-off, μόνο 2 από τις 89 υγιείς 

γυναίκες ήταν θετικές (2.2%)60. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την 

παραπάνω μέθοδο καμία από τις 9 γυναίκες με καλοήθη νόσο του 

μαστού δεν είχε θετικό δείγμα αίματος. 

Για την πραγματοποίηση της real-time PCR, αρχικά παρασκευάζεται 

το μίγμα της αντίδρασης ανάλογα με τον αριθμό των προς εξέταση 

δειγμάτων, αναμιγνύοντας τις ποσότητες των αντιδραστηρίων τα οποία 

μοιράζονται άμεσα στα τριχοειδή και προσθέτοντας τέλος το cDNA κάθε 

δείγματος. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των τριχοειδών και η εκτέλεση 

του πειράματος της PCR πραγματικού χρόνου στο όργανο LightCycler 
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system (Roche Diagnostics) με την επιλογή του κατάλληλου 

προγράμματος. 

Ο σχεδιασμός και η σύνθεση των εκκινητών πραγματοποιήθηκε στα 

εργαστήρια της εταιρίας TIB MOLBIOL (Berlin, Germany). Για τον έλεγχο 

της ποιότητας των cDNA δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με real-time RT-

PCR ενίσχυση δύο γονιδίων βασικής λειτουργίας (housekeeping genes), 

της glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) και της 

porphobilinogen deaminase (PBGD). Οι εκκινητές και οι ανιχνευτές για 

την GAPDH σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από την εταιρία TIB 

MOLBIOL, ενώ για την PBGD χρησιμοποιήθηκε το PBGD LightCycler-h-

PBGD housekeeping gene set (Roche, Switzerland).  

Στους Πίνακες 7,8 και 9 περιγράφονται οι αλληλουχίες των 

εκκινητών , οι συνθήκες και τα αντιδραστήρια της real-time RT-PCR για 

την ενίσχυση του CK19mRNA (Stathopoulou A, et al)60.  

 

Πίνακας 7. Αλληλουχίες των 4 εκκινητών της real-time RT-PCR 

 

 

Δείκτης Μέθοδος Εκκινητές Αλληλουχία 5΄-3΄ Προϊόν 

CK-19 Real-time 

RT-PCR 

Πρόσθιος 1 

Ανάστροφος 1 

Ανιχνευτής υβριδισμού FL 

Ανιχνευτής υβριδισμού LC 

GCACTACAGCCACTACTACACGA 

CTCATGCGCAGAGCCTGTT 

TGTCCTGCAGATCGACAACGCCC-FL 

LCRed640-CTGGCTGCAGATGACTTCCGAACC 

159 bp 
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Πίνακας 8. Συνθήκες real-time PCR για την ενίσχυση του CK19mRNA60 

Στάδιο PCR 1η PCR 

Αρχικός διαχωρισμός των κλώνων του DNA 

Διαχωρισμός των κλώνων του DNA 

Υβριδισμός εκκινητών στο DNA 

Επέκταση εκκινητών 

95oC/5min 

95oC/10sec 

60oC/10sec 

72oC/20sec 

Αριθμός κύκλων 50 

 

Πίνακας 9. Συστατικά των αντιδράσεων real-time PCR για την ενίσχυση 

του CK19mRNA60  

Διαλύματα Όγκος (μL) 

 

Πρόσθιος εκκινητής, (3 μΜ) 

Ανάστροφος εκκινητής, (3 μΜ) 

Ανιχνευτής υβριδισμού CK19-FL 

Ανιχνευτής υβριδισμού CK19-LC 

BSA (10μg/μl) 

dNTPs (10μΜ) 

MgCl2, 50mM 

PCR ρυθμιστικό διάλυμα (χωρίς MgCl2), (10X) 

cDNA 

Taq πολυμεράση, 5 U/μL 

DEPC-treated H2O 

PCR 

1 

1 

1 

1 

0.3 

0.4 

1 

2 

1 

0.2 

11.1 

Συνολικός όγκος, μL 20.0 
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3.2 Ανίχνευση CTCs με τη μέθοδο CellSearch 

Τα δείγματα αίματος μετά τη λήψη τους ετοποθετούντο σε 

σωληνάρια περιέχοντα EDTA και διετηρούντο σε θερμοκρασία 

δωματίου. Η επεξεργασία τους ελάμβανε χώρα εντός 24 ωρών από της 

συλλογή τους. Η όλη διαδικασία γινόταν χωρίς γνώση της κλινικής 

κατάστασης των ασθενών. Η τεχνική CellSearch για την ανίχνευση CTCs 

στο ολικό αίμα έχει περιγραφεί από τους Cristofanilli et al70. Συνοπτικά, 

το δείγμα εμπλουτίζετο με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων 

επικαλυμμένων με αντίσωμα έναντι του EpCAM (epithelial cell adhesion 

molecule). Ακολουθούσε χρώση των EpCAM θετικών κυττάρων με 4΄6-

diamidino-2-phenylindole-2 (DAPI) και αντισώματα ειδικά για τις 

κυτταροκερατίνες 8, 18, 19 και το CD45, προκειμένου να διαχωριστούν 

τα επιθηλιακά κύτταρα από τα λευκοκύτταρα. Η αναγνώριση και η 

αρίθμηση των CTCs γινόταν με τη χρήση του CellSpotter Analyzer, ενός 

ημιαυτοματοποιημένου συστήματος βασισμένου στον ανοσοφθορισμό 

που επιτρέπει την ανασύσταση της κυτταρικής εικόνας. Ως CTCs 

εχαρακτηρίζοντο κύτταρα θετικά για κυτταροκερατίνες και DAPI και 

αρνητικά για CD45. Τα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα εξεφράζοντο 

σαν αριθμός των CTCs ανά 7.5 ml αίματος. 

 

4. Στατιστική ανάλυση 

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί αναδρομική ανάλυση με σκοπό 

να διερευνήσει την κλινική σημασία της ανίχνευσης CK19mRNA θετικών 

CTCs, η οποία διερευνήθηκε προοπτικά, κατά τον χρόνο της διάγνωσης 

της μεταστατικής νόσου, πριν την έναρξη συστηματικής θεραπείας. 
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Συνεπώς, λόγω της φύσης της σαν μελέτη παρατήρησης, δεν απαιτείτο 

συγκεκριμένος αριθμός ασθενών. 

Η ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (PFS) προσδιορίστηκε ως ο 

χρόνος μεταξύ της πρώτης χορήγησης χημειοθεραπείας και της 

ημερομηνίας διαπίστωσης κλινικά ή απεικονιστικά προόδου νόσου ή 

θανάτου ή τελευταίας επίσκεψης παρακολούθησης. Για τον 

προσδιορισμό σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις καμπύλες 

επιβίωσης χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια Log-rank ή Breslow. Το 

αναλογικό μοντέλο κινδύνου Cox χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση 

του κινδύνου για κάθε σημαντική μεταβλητή, καθώς και για τη 

δημιουργία πολυπαραγοντικού μοντέλου ερμηνείας της σχετικής 

επίδρασης των διαφόρων μεταβλητών στα αποτελέσματα. Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ της προγνωστικής αξίας της ανίχνευσης 

CK19mRNA και γνωστών κλινικο-παθολογικών προγνωστικών 

παραγόντων διερευνήθηκε με τη χρήση κριτηρίων ετερογένειας για την 

ολική και την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση. Όλες οι στατιστικές 

δοκιμασίες έγιναν με βάση το επίπεδο σημαντικότητας 5%, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό στατιστικής SPSS έκδοση 13.0 (SPSS Inc. 

Chicago, IL, USA).  
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1. Δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου διεξαγωγής της μελέτης, 298 

ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενο μεταστατικό καρκίνο μαστού 

εκτιμήθηκαν για ανίχνευση CK-19mRNA θετικών κυκλοφορούντων 

καρκινικών κυττάρων, πριν τη χορήγηση συστηματικής θεραπείας. Η 

διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 59 έτη (εύρος 27-83) και 218 (73.2%) 

ασθενείς ήταν μετεμμηνοπαυσιακές. 166 (55.7%) ασθενείς είχαν 

σπλαχνική νόσο. 136 (45.6%) ασθενείς είχαν όγκο με θετικούς 

ορμονικούς υποδοχείς (ER και/ή PR) και αρνητικό HER-2, 61 (20.5%) 

HER-2 θετικό όγκο (IHC 3+ ή FISH+) και 66 (22.1%) τριπλά αρνητικό 

όγκο. 129 (43.3%) ασθενείς είχαν λάβει συμπληρωματική θεραπεία, οι 

περισσότερες στα πλαίσια ερευνητικών πρωτοκόλλων της Ελληνικής 

Ογκολογικής Ερευνητικής Ομάδας, ενώ 169 (56.7%) ασθενείς 

διεγνώσθησαν με εξαρχής μεταστατική νόσο. Δεν διαπιστώθηκε 

διαφορά όσον αφορά στα κύρια κλινικο-παθολογοανατομικά 

χαρακτηριστικά μεταξύ των ασθενών στις οποίες ανιχνεύθηκαν CTCs σε 

σύγκριση με αυτές στις οποίες δεν ανιχνεύθηκαν (Πίνακας 10). Κατά το 

χρόνο της ανάλυσης, σε 16 (5.4%) ασθενείς διατηρείτο η ύφεση της 

νόσου ενώ 58 (19.5%) ήταν εν ζωή. 
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Πίνακας 10. Δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
N=298 

CK-19 (+) 
N=199 (66.8%) 

CK-19 (-) 
N=99 (33.2%) 

p-value 
(X2 test) 

Ηλικία 
 
Διάμεση (εύρος) 

 
 

59.0 (27-83) 

 
 

59.0 (27-83) 

 
 

60.0 (29-81) 

 
 

p=0.426 

Εμμηνοπαυσιακή κατάσταση 
 
Προεμμηνοπαυσιακές 
Μετεμμηνοπαυσιακές 

 
 

80 (26.8%) 
218 (73.2%) 

 
 

55 (27.6%) 
144 (72.4%) 

 
 

25 (25.3%) 
74 (74.7%) 

 
 
 

p=0.680 

Λειτουργική κατάσταση (ECOG PS) 
 
0-1 
2-3 
Άγνωστο 

 
 

265 (88.9%) 
25 (8.4%) 
8 (2.7%) 

 
 

176 (88.4%) 
18 (9.0%) 
5 (2.5%) 

 
 

89 (89.9%) 
7 (7.1%) 
3 (3.0%) 

 
 
 
 

p=0.661 

Μοριακό προφίλ 
 
ER και/ή PR-θετικές, HER2-αρνητικές 
ER και/ή PR-θετικές, HER2-θετικές 
ER και/ή PR-θετικές, HER2-θετικές 
Τριπλά αρνητικές 
Άγνωστο 

 
 

136 (45.6%) 
25 (8.4%) 

36 (12.1%) 
66 (22.1%) 
35 (11.7%) 

 
 

84 (42.2%) 
13 (6.5%) 

29 (14.6%) 
49 (24.6%) 
24 (12.1%) 

 
 

52 (52.5%) 
12 (12.1%) 

7 (7.1%) 
17 (17.2%) 
11 (11.1%) 

 
 
 
 
 
 

p=0.034 

Εντόπιση νόσου 
 
Α) Σπλαχνική 
     Μη σπλαχνική 
     Άγνωστο 
 
Β) Οστική 
     Μη οστική 
     Άγνωστο 

 
 

166 (55.7%) 
114 (38.3%) 

18 (6.0%) 
 

108 (36.2%) 
182 (57.7%) 

18 (6.0%) 

 
 

107 (53.8%) 
79 (39.7%) 
13 (6.5%) 

 
72 (36.2%) 

114 (57.3%) 
13 (6.5%) 

 
 

59 (59.6%) 
35 (35.4%) 

5 (5.1%) 
 

36 (36.4%) 
58 (58.6%) 

5 (5.1%) 

 
 
 
 

p=0.441 
 
 
 

p=0.999 

Συμπληρωματική ΧΜΘ 
 
ΟΧΙ 
ΝΑΙ 

 
 

169 (56.7%) 
129 (43.3%) 

 
 

105 (52.8%) 
94 (47.2%) 

 
 

64 (64.6%) 
35 (35.4%) 

 
 
 

p=0.063 

1ης γραμμής ΧΜΘ 
 
Με ταξάνη 
Με ανθρακυκλίνη 
Με ταξάνη/ανθρακυκλίνη 
Άλλη 

 
 

125 (41.9%) 
32 (10.7%) 

104 (34.9%) 
37 (12.4%) 

 
 

78 (39.2%) 
20 (10.1%) 
72 (36.2%) 
29 (14.6%) 

 
 

47 (47.5%) 
12 (12.1%) 
32 (32.3%) 

8 (8.1%) 

 
 
 
 
 

p=0.276 

Κατάσταση ζωής 
 
Εν ζωή 
Θάνατος 

 
 

58 (19.5%) 
240 (80.5%) 

 
 

29 (14.6%) 
170 (85.4%) 

 
 

29 (29.3%) 
70 (70.7%) 

 
 
 

p=0.003 
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2. Παράλληλη ανίχνευση CTCs με RT-PCR και CellSearch 

Σε 44 ασθενείς στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2007 έως τον 

Μάϊο 2009, η ανίχνευση των CTCs έγινε με παράλληλη χρήση και των 

δύο μεθόδων. Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα ανιχνεύτηκαν σε 17 

(38.6%) ασθενείς χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CellSearch (όριο ≥5 

CTCs/7.5 ml) και σε 24 (54.6%) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο RT-PCR 

(p=0.001). Με την RT-PCR δεν έγινε δυνατόν να ανιχνευθούν CTCs σε 2 

(4.5%) ασθενείς στις οποίες με τη μέθοδο CellSearch ανιχνεύθηκαν, ενώ 

αντίστροφα με τη μέθοδο CellSearch δεν ανιχνεύθηκαν CTCs σε 9 

(20.5%) ασθενείς στις οποίες η RT-PCR έδωσε θετικό αποτέλεσμα 

(Πίνακας 11). Εν τούτοις, διεπιστώθη στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

στην ανίχνευση CTCs μεταξύ των δύο μεθόδων (r=0.373, p=0.0001). Η 

συσχέτιση παρέμεινε σημαντική και όταν το όριο θετικότητας για τη 

μέθοδο CellSearch προσδιορίστηκε σε ≥1 και ≥2 CTCs/7.5 ml (Πίνακας 

11). 
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 Πίνακας 11. Σύγκριση ανίχνευσης CTCs με CellSearch και RT-PCR 

Cell Search 

 ≥1 CTC/7.5ml   ≥2CTCs/7.5ml   ≥5CTCs/7.5ml  

 Negative 

(n= 17) 

Positive 

(n= 27) 

p-value  Negative  

(n= 20) 

Positive 

 (n= 24) 

p-value  Negative  

(n= 27) 

Positive 

 (n= 17) 

p-value 

RT-PCR 

Negative 

12 (27.3%) 8 (18.8%) 0.008  14 (31.8%) 6 (13.6%) 0.003  18 (40.9%) 2 (4.5%) 0.001 

RT-PCR 

Positive 

5 (11.4%) 19 (43.2%)   6 (13.6%) 18 (40.9%)   9 (20.5%) 15 (34.1%)  

Spearman test: R= 0.385, p= 0.01  R= 0.373, p= 0.0001  R= 0.373, p= 0.0001 
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3. Ανίχνευση CTCs 

CK-19mRNA θετικά κύτταρα ανιχνεύθηκαν σε 199 (66.8%) 

ασθενείς. Δεν διεπιστώθη συσχέτιση μεταξύ της ανίχνευσης CK-

19mRNA θετικών CTCs και της εμμηνοπαυσιακής κατάστασης , του 

επιπέδου λειτουργικής ικανότητας (PS), της θετικότητας ορμονικών 

υποδοχέων ή/και HER-2 και του είδους της χορηγηθείσας θεραπείας 

(Πίνακας 10). Δεν διεπιστώθη σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

ανίχνευσης CTCs και της παρουσίας σπλαχνικής (53.8% έναντι 59.6% σε 

CK19mRNA θετικές και CK19mRNA αρνητικές ασθενείς αντίστοιχα, 

p=0,441) ή οστικής (36.2% και 36.4% αντίστοιχα, p=0.999) νόσου. 

Ο διάμεσος αριθμός των ανιχνευθέντων CK-19mRNA θετικών 

CTCs ήταν 1.0 MCF-7 ισοδύναμα κύτταρα/5 μg RNA (εύρος 0.0-1221.0). 

Η πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία είχε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη 

αντικειμενικής ανταπόκρισης (πλήρεις και μερικές ανταποκρίσεις) σε 95 

(48.2%) εκ των 199 ασθενών, στις οποίες ανιχνεύτηκαν CTCs και σε 58 

(58.6%) εκ των 99 ασθενών στις οποίες δεν ανιχνεύθηκαν CTCs 

(p=0.109). 

 

4. Κλινική έκβαση σε συνάρτηση με την ανίχνευση CTCs 

Κατά το χρόνο της ανάλυσης, 240 (80.5%) ασθενείς είχαν 

αποβιώσει. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 83.3 μήνες 

(εύρος 2.2-119.6 μήνες). Η διάμεση ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση 

(PFS) ήταν σημαντικά κατώτερη σε ασθενείς με ανιχνεύσιμα CTCs σε 

σύγκριση με τις ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιμα CTCs (9.2 έναντι 11.9 

μηνών αντίστοιχα, p=0.003, εικόνα 2). Η διάμεση ολική επιβίωση (OS) 

ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιμα CTCs σε 
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σύγκριση με αυτών με ανιχνεύσιμα CTCs (38.9 έναντι 29.7 μήνες, 

p=0.016, εικόνα 3).Ο δυσμενής προγνωστικός ρόλος της ανίχνευσης 

CTCs αφορούσε όλες τις υποομάδες των ασθενών, τόσο σε σχέση με την 

PFS όσο και με την OS, ανεξαρτήτως του κλινικοπαθολογοανατομικού 

κριτηρίου διαχωρισμού των (εικόνες 4 και 5, αντίστοιχα). 

 

 

Εικόνα 2. Ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (PFS) ασθενών με ή  

χωρίς CK19mRNA-θετικά CTCs πριν την έναρξη 1ης γραμμής ΧΜΘ. 
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Εικόνα 3. Συνολική επιβίωση (OS) ασθενών με ή χωρίς CK19mRNA-θετικά CTCs 

πριν την έναρξη 1ης γραμμής ΧΜΘ. 
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Εικόνα 4. Forest plot: PFS για CK-19 προ χημειοθεραπείας 
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Εικόνα 5. Forest plot: OS για CK-19 προ χημειοθεραπείας 
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5. Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση 

Η μονοπαραγοντική ανάλυση με τη χρήση της εμμηνοπαυσιακής 

κατάστασης, της κατάστασης ορμονικών υποδοχέων (ER και PR), της 

κατάστασης HER-2, του επιπέδου λειτουργικής ικανότητας (PS), της 

εντόπισης της νόσου (οστική ή σπλαχνική), της χορήγησης 

συμπληρωματικής χημειοθεραπείας και της ανίχνευσης CK-19mRNA 

θετικών CTCs απεκάλυψε ότι το PS, η κατάσταση ER/PR/HER-2, η 

συμπληρωματική χημειοθεραπεία και η ανίχνευση CTCs συσχετίζονταν 

σημαντικά με την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (Πίνακας 12). 

 

Πίνακας 12. Μονοπαραγοντική ανάλυση για PFS και OS 

Variables 
PFS OS 

HR 95%CI p HR 95%CI p 

Menopausal Status (pre vs post) 1.110 0.853-1.446 0.437 1.197 0.903-1.587 0.210 

ER status (-vs+) 1.677 1.308-2.150 <0.001 1.433 1.098-1.869 0.008 

PR status (-vs+) 1.442 1.118-1.859 0.005 1.334 1.019-1.747 0.036 

HR status (ER(-)/PR(-) vs other) 1.641 1.272-2.117 <0.001 1.385 1.058-1.815 0.018 

HER/2 status (+ vs -) 1.420 1.061-1.900 0.019 1.140 0.831-1.563 0.418 

HR/HER-2 (Triple Negative vs Other) 1.302 0.983-1.724 0.065 1.345 0.996-1.816 0.053 

Adjuvant Chemotherapy (yes vs no) 1.293 1.019-1.639 0.034 1.254 0.972-1.619 0.082 

Bone disease (yes vs no) 0.985 0.769-1.262 0.908 1.210 0.927-1.579 0.161 

Visceral disease (yes vs no)  1.093 0.855-1.396 0.478 1.049 0.806-1.365 0.724 

CK-19 pre chemo (+ vs -)  1.456 1.132-1.875 0.003 1.406 1.064-1.858 0.016 

Performance Status (2-3 vs 0-1) 1.667 1.100-2.525 0.016 2.184 1.425-3.347 <0.001 

 

Στην πολυπαραγοντική ανάλυση μόνο η αρνητικότητα για ER 

(HR:1.627; 95% CI: 1.267-2.090) και η ανίχνευση CK-19mRNA θετικών 

CTCs (HR:1.424; 95% CI: 1.092-1.857) ανεδείχθησαν ανεξάρτητοι 

παράγοντες σχετιζόμενοι με μειωμένη ελεύθερη προόδου νόσου 

επιβίωση (Πίνακας 13). Παρομοίως, στην μονοπαραγοντική ανάλυση 
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για την ολική επιβίωση (OS) χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραμέτρους , οι 

ίδιοι παράγοντες (PS, ER, PR, CTCs) συσχετίσθηκαν σημαντικά με την 

ολική επιβίωση (Πίνακας 12). Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο ιστολογικός 

τύπος του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού (TNBC) δεν 

συσχετίζεται με χειρότερη έκβαση , όταν αναλύθηκε η προγνωστική 

σημασία του σε συνάρτηση με την ανίχνευση CTCs, διεφάνη ότι 

ασθενείς με TNBC και ανιχνεύσιμα CTCs είχαν χειρότερη πρόγνωση από 

ασθενείς με ανιχνεύσιμα CTCs και νόσο άλλου ιστολογικού τύπου 

(διάμεση OS 26.6 έναντι 32.9 μήνες, αντίστοιχα). Στην πολυπαραγοντική 

ανάλυση η αρνητικότητα για ER (HR: 1.480; 95% CI: 1.129-1.940), το 

επιδεινωμένο PS (HR: 1.957; 95% CI: 1.199-3.193) και η ανίχνευση CTCs 

(HR: 1.371; CI: 1.019-1.845) ανεδείχθησαν ανεξάρτητοι παράγοντες 

σχετιζόμενοι με μειωμένη ολική επιβίωση (Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13. Πολυπαραγοντική ανάλυση για PFS και OS 

Variables 

PFS OS 

HR 95%CI p HR 95%CI p 

ER status (-vs+) 1.627 1.267-2.090 <0.001 1.480 1.129-1.940 0.005 

PS (2-3 vs 0-1)    1.957 1.199-3.193 0.007 

CK-19 pre chemo (+ vs -)  1.424 1.092-1.857 0.009 1.371 1.019-1.845 0.037 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της 

προγνωστικής αξίας της ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών 

κυττάρων (CTCs) στο αίμα γυναικών ασθενών με νεοδιαγνωσθέντα 

μεταστατικό καρκίνο μαστού (υποτροπιάζοντα ή εξαρχής μεταστατικό), 

πριν την έναρξη συστηματικής χημειοθεραπείας. 

Ως δείκτης για την ανίχνευση των μικρομεταστατικών κυττάρων 

στο αίμα και το μυελό των οστών χρησιμοποιήθηκε η κυτταροκερατίνη-

19 (CK-19), η οποία έχει μελετηθεί εκτενώς τόσο από τη δική μας όσο 

και από άλλες ερευνητικές ομάδες28,29,41,130,131. Πιστεύεται ότι η CK-19 

είναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο δείκτης με το συνδυασμό 

μεγαλύτερης ευαισθησίας και ειδικότητας στην ανίχνευση καρκινικών 

κυττάρων στο αίμα και το μυελό των οστών ασθενών με καρκίνο του 

μαστού29,130. Ωστόσο, από ορισμένους ερευνητές έχουν αναφερθεί 

«ψευδώς θετικά» αποτελέσματα σε δείγματα αίματος ή μυελού των 

οστών από υγιείς γυναίκες δότριες ή από ασθενείς με αιματολογικές 

κακοήθειες ή μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο29. Πιθανές εξηγήσεις για 

τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να είναι η ύπαρξη των 

ψευδογονιδίων a και b132 της CK-19, η επιμόλυνση των δειγμάτων από 

επιθηλιακά κύτταρα της επιδερμίδας κατά τη φλεβοκέντηση133 ή η 

έκτοπη έκφραση του CK-19 γονιδίου στα φυσιολογικά ή αιμοποιητικά 

κύτταρα40,134, στα πλαίσια της εν δυνάμει έκφρασης οποιουδήποτε 

γονιδίου από οποιοδήποτε κύτταρο135. 

Σαν μέθοδος ανίχνευσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος RT-PCR, 

που ήδη είχε χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί σε ασθενείς με πρώιμο 

καρκίνο του μαστού59,60,63. 

Τα αποτελέσματα της αναδρομικής αυτής μελέτης αποδεικνύουν 

ότι η παρουσία CK-19mRNA θετικών CTCs πριν την έναρξη 
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συστηματικής θεραπείας αποτελεί παράγοντα πτωχής προγνώσεως και 

συσχετίζεται ανεξάρτητα με σημαντικά μειωμένη ελεύθερη προόδου 

νόσου επιβίωση (PFS) και συνολική επιβίωση (OS). 

Αρκετές άλλες πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει την 

προγνωστική αξία της ανίχνευσης CTCs πριν την έναρξη θεραπείας σε 

ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Στην αρχική μελέτη των 

Cristofanilli et al.70 αποδείχθηκε ότι η ανίχνευση ≥ 5 CTCs ανά 7.5 ml 

αίματος σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού συσχετίζετο 

με μειωμένη PFS και OS, και είχε ανώτερη και ανεξάρτητη προγνωστική 

σημασία απ’ ότι η έκταση και ο φαινότυπος της νόσου. Αυτό το εύρημα 

επιβεβαιώθηκε ακολούθως από την ίδια ερευνητική ομάδα σε μη 

προθεραπευμένες ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού, 

περιορίζοντας έτσι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα (π.χ. γραμμή θεραπείας, έκταση νόσου, διαφορές μεταξύ 

προηγηθέντων θεραπειών κλπ.). Στη συγκεκριμένη μελέτη η μέτρηση 

των CTCs πριν την έναρξη θεραπείας αναδείχθηκε σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας μειωμένης PFS και OS71. 

Σε μελέτη με παρόμοιο σχεδιασμό, οι Dawood et al.75 

επιβεβαίωσαν ότι η ανίχνευση < 5 CTCs/7.5 ml αίματος σε ασθενείς με 

νεοδιαγνωσθέντα μεταστατικό καρκίνο μαστού σχετίζεται με σημαντικά 

βελτιωμένη OS σε σύγκριση με αυτή των ασθενών στο αίμα των οποίων 

ανιχνεύτηκαν ≥ 5 CTCs/7.5 ml, ανεξαρτήτως της θετικότητας ή μη 

ορμονικών υποδοχέων και HER-2 στον αρχικό όγκο, της εντόπισης της 

πρώτης μετάστασης και του εάν επρόκειτο για υποτροπή της νόσου ή 

εξαρχής μεταστατική νόσο. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν 

ανακοινωθεί και από άλλους ερευνητές που χρησιμοποίησαν για την 
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ανίχνευση των CTCs είτε τη μέθοδο CellSearch82,136,137, είτε άλλες 

μεθόδους93,138. 

Παρά το γεγονός όμως ότι πλέον έχει συσσωρευτεί επαρκής 

όγκος βιβλιογραφικών δεδομένων που συγκλίνουν στη ίδια 

κατεύθυνση, ερωτηματικά ανακύπτουν σχετικά με την πραγματική 

προγνωστική αξία της ανίχνευσης CTCs με την έλευση των στοχευμένων 

θεραπειών. Σε πρόσφατη δημοσίευση, η ομάδα από το MD Anderson, 

ενώ επιβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος θανάτου αυξανόταν γραμμικά με την 

αύξηση του αριθμού των CTCs σε όλους τους μοριακούς υπότυπους του 

καρκίνου του μαστού, παρατήρησε ότι αυτή η συσχέτιση αφορούσε 

κυρίως τους ER+ και τριπλά αρνητικούς όγκους και λιγότερο τους HER-

2+ σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή με trastuzumab139. Σε επόμενες 

δημοσιεύσεις, η ίδια αλλά και άλλες ερευνητικές ομάδες, διαπίστωσαν 

περιορισμένη προγνωστική αξία της μέτρησης CTCs σε ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο μαστού που έλαβαν αγωγή με αντι-

αγγειογενετικούς παράγοντες85,136,88 ή σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή 

με αντι-HER2 παράγοντες88,140. Είναι πιθανόν ότι με τη χρήση 

βιολογικών παραγόντων η θεραπεία επιδρά άμεσα στα καρκινικά 

κύτταρα (trastuzumab) ή τροποποιεί το μικροπεριβάλλον του όγκου 

(bevacizumab) και έτσι επηρεάζει διαδικασίες όπως την είσοδο των 

CTCs στην κυκλοφορία, την εξαγγείωση ή την αποβολή τους από αυτήν.  

Στην παρούσα μελέτη το ποσοστό των ασθενών στις οποίες 

ανιχνεύθηκαν CTCs ανήλθε σε 67%. Χρησιμοποιώντας την ίδια RT-PCR 

μέθοδο, CK19mRNA-θετικά CTCs ανιχνεύθηκαν σε 181 (40.8%) από 444 

ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού141. Οι Van der Auwera et al.142, 

χρησιμοποιώντας επίσης μέθοδο RT-PCR για CK19mRNA διαπίστωσαν 

θετικότητα για CTCs στο 26% ασθενών με MKM, ενώ οι Reinholz et al.143 
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ανέφεραν την ανίχνευση CTCs σε 56-75% των δειγμάτων 86 ασθενών με 

μεταστατική νόσο. Με τη μέθοδο RT-PCR με τη χρήση πολλαπλών 

δεικτών, συμπεριλαμβανομένης της CK-19144, CTCs ανιχνεύθηκαν στο 

31% ασθενών με ΜΚΜ145, ενώ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο AdnaTest 

Breast Cancer οι Tewes et al.146 ανέφεραν ότι 52% των ασθενών με 

μεταστατική νόσο παρουσίαζαν θετικότητα για CTCs.  

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η χρήση διαφορετικών 

μεθόδων εμπλουτισμού των δειγμάτων, η διαφορά στην ποσότητα του 

αίματος που λαμβάνεται και αναλύεται και τα διαφορετικά κριτήρια 

αξιολόγησης της ευαισθησίας και ειδικότητας των μεθόδων, δεν 

επιτρέπουν την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων σχετικά με την 

πραγματική συχνότητα ανίχνευσης CTCs. Πολύ περισσότερο, καθώς στις 

προαναφερθείσες μελέτες ποικίλοι αριθμοί ασθενών έχουν μελετηθεί 

σε διάφορα στάδια της μεταστατικής νόσου. Στην παρούσα μελέτη 20 

ml περιφερικού αίματος χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση CTCs σε 

μη προθεραπευμένες ασθενείς. Στις περισσότερες από τις άλλες 

μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί μικρότερες ποσότητες αίματος και αυτό 

θα μπορούσε να εξηγήσει, τουλάχιστον εν μέρει, το σχετικά υψηλότερο 

ποσοστό ανίχνευσης CTCs στην παρούσα μελέτη.  

Και στην παρούσα μελέτη, η ανίχνευση CK-19mRNA θετικών 

κυττάρων σε ασθενείς με μεταστατική νόσο συσχετιζόταν με τρόπο 

σημαντικό και ανεξάρτητο με χειρότερη πρόγνωση. Η προγνωστική αξία 

ανίχνευσης CTCs με τη συγκεκριμένη μέθοδο ήταν ανεξάρτητη του 

ποσοτικού προσδιορισμού των CTCs, καθώς οι ασθενείς διαχωρίζονταν 

αναλόγως της παρουσίας ή απουσίας CK-19mRNA αντιγράφων. Το όριο 

των ≥ 0.6 MCF-7 ισοδυνάμων κυττάρων/5μg RNA των μονοπύρηνων 

κυττάρων περιφερικού αίματος των ασθενών, το οποίο είχε 
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προσδιοριστεί σε προηγούμενη αναλυτική μελέτη60 και είχε 

επαληθευτεί σαν κατάλληλο για το διαχωρισμό των ασθενών με πρώιμο 

καρκίνο του μαστού σε αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και θανάτου 

σχετιζόμενο με τον καρκίνο66,141, αποδείχθηκε εξίσου κατάλληλο για το 

διαχωρισμό των ασθενών με νεοδιαγνωσθέντα μεταστατικό καρκίνο 

μαστού και πτωχή πρόγνωση. Πρόδρομη ανάλυση των αποτελεσμάτων 

δεν ανέδειξε υπεροχή του ποσοτικού προσδιορισμού των CTCs έναντι 

του ποιοτικού. Αυτό συνιστά μια σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί με τη χρήση της μεθόδου 

CellSearch139. Σε μια μικρή ομάδα ασθενών της μελέτης η ανίχνευση των 

CTCs έγινε παράλληλα με τη χρήση και της μεθόδου CellSearch και της 

μεθόδου RT-PCR. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των δύο μεθόδων αναφορικά με την ανίχνευση των 

CTCs, υποδηλώνοντας ότι πιθανόν αναγνωρίζουν τους ίδιους 

υποπληθυσμούς CTCs. Προφανώς, ο μικρός αριθμός ασθενών 

περιορίζει τη στατιστική ισχύ της σύγκρισης, καθιστώντας αναγκαία τη 

διενέργεια μιας μελέτης σύγκρισης των δύο αυτών μεθόδων, που να 

περιλαμβάνει ικανό αριθμό ασθενών. Παρά ταύτα, η συσχέτιση που 

διεφάνη, θα μπορούσε να ερμηνεύσει, τουλάχιστον εν μέρει, το 

γεγονός ότι τα αποτελέσματα της μελέτης συμφωνούν με αυτά της 

βιβλιογραφίας όσον αφορά στην ανεξάρτητη προγνωστική αξία της 

ανίχνευσης CTCs πριν την έναρξη συστηματικής θεραπείας.  

Στην παρούσα μελέτη αντιπροσωπεύεται η συσσωρευμένη 

εμπειρία ενασχόλησης της ομάδας μας για περισσότερο από μια 

δεκαετία στη μελέτη των CK-19mRNA θετικών CTCs σε ασθενείς με 

πρώιμο ή/και μεταστατικό καρκίνο μαστού. Η συγκεκριμένη μελέτη 

απέδειξε για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο αριθμό μη προθεραπευμένων 
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ασθενών με μεταστατική νόσο ότι η ανίχνευση CK-19mRNA θετικών 

ασθενών, με τη χρήση μιας ήδη καλά δοκιμασμένης μεθόδου RT-PCR 

έχει κλινική σημασία, καθώς συσχετίσθηκε σημαντικά με αυξημένο 

κίνδυνο υποτροπής και θανάτου εξαιτίας της νόσου. Η προγνωστική 

σημασία της ανίχνευσης CK-19mRNA θετικών κυττάρων ήταν 

ανεξάρτητη του εάν επρόκειτο για υποτροπιάζουσα ή εξαρχής 

μεταστατική νόσο και ανεξάρτητη των διαφόρων γνωστών κλινικο-

παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών. Με παρόμοια μέθοδο, οι 

Reinholz et al.143 κατέληξαν σε ανάλογα συμπεράσματα σε ένα 

σημαντικά μικρότερο αριθμό ασθενών. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας σε συνδυασμό με αυτά της 

βιβλιογραφίας, υποδηλώνουν σαφώς ότι η ανίχνευση CTCs 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό δείκτη ενδεικτικό της βιολογίας της 

νόσου και πιθανόν να μπορεί να διακρίνει ομάδες ασθενών με 

διαφορετική πρόγνωση. Επί τη βάσει αυτών των δεδομένων, η πρόταση 

των Dawood et al.75 για χρησιμοποίηση της ανίχνευσης CTCs σαν 

παράγοντα διαστρωμάτωσης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα 

μεταστατικό καρκίνο μαστού είναι αξιοσημείωτη. Πάντως μέχρι σήμερα 

η ανίχνευση CTCs προ της ενάρξεως θεραπείας δεν έχει ενσωματωθεί 

στα πρωτόκολλα σταδιοποίησης ούτε θεωρείται απαραίτητο κλινικό 

μέσον. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας Κλινικής 

Ογκολογίας (ASCO) το 200715 δεν συνιστάται η χρήση της στην 

καθ’ημέρα κλινική πρακτική λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Οι 

Dawood et al.75 παρά ταύτα προτείνουν το διαχωρισμό δύο ομάδων 

ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού διαφορετικής προγνώσεως 

επί τη βάσει μιας βιολογικής και όχι στενά ανατομικής διάκρισης (της 

ανίχνευσης CTCs), με τη χρήση μιας αξιόπιστης και αναπαραγώγιμης 
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μεθόδου (π.χ. στάδιο IVa και IVb). Αυτό θα καθιστούσε δυνατή την 

ένταξη των ασθενών με πιο επιθετική ή σταδίου IVb νόσο σε κλινικές 

μελέτες σχεδιασμένες ειδικά για να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά 

με τη χορήγηση επιλεγμένων και στοχευμένων θεραπειών με στόχο την 

εξαφάνιση των CTCs και μέσω αυτής, ενδεχομένως τη βελτίωση της 

επιβίωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού. Εντούτοις, 

περιοριστικοί παράγοντες, όπως η ποικίλη έκφραση επιθηλιακών 

αντιγόνων σε όγκους χαμηλής διαφοροποίησης, η διαφορετική 

ευαισθησία και ειδικότητα των διαφόρων μεθόδων ανίχνευσης, και η 

έλλειψη άμεσης σύγκρισης των διαφορετικών μεθόδων επιβάλλει 

επιφυλάξεις ως προς τη χρήση της ανίχνευσης των CTCs στην καθ’ 

ημέρα κλινική πράξη.   

Σε κάθε περίπτωση, πραγματική πρόκληση παραμένει η 

ενσωμάτωση των CTCs στην κλινική πρακτική με τη συμβολή τους στην 

καθοδήγηση της θεραπευτικής απόφασης και στη διαμόρφωση 

εξατομικευμένης αντιμετώπισης. Στην κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα 

βιβλιογραφικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι μπορεί να συμβάλλουν 

τόσο η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των CTCs όσο και οι 

διακυμάνσεις τους στη διάρκεια της θεραπείας και κυρίως ο μοριακός 

χαρακτηρισμός τους.  

Σε πρόσφατη δημοσίευση οι Giuliano et al.88 έδειξαν ότι ασθενείς 

με υψηλό αριθμό CTCs αποκομίζουν πολύ μικρό όφελος από τη 

χορήγηση ορμονοθεραπείας, ακόμη και αν φαίνονται ιδανικές 

υποψήφιες γι’ αυτήν με βάση τον προσδιορισμό ορμονικών υποδοχέων 

του αρχικού όγκου. Η ίδια ομάδα ασθενών, εφόσον αντιμετωπιζόταν με 

χημειοθεραπεία, δεν ωφελείτο ιδιαίτερα από μονοθεραπεία, αντίθετα 

αντλούσε το μέγιστο όφελος από μια πιο επιθετική αντιμετώπιση που 
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περιλάμβανε συνδυασμό χημειοθεραπευτικών ή συνδυασμό 

χημειοθεραπείας με bevacizumab.  

Ήδη από την πρώτη δημοσίευση των Cristofanilli et al.70 είχε 

επισημανθεί ότι εκτός από την ανίχνευση των CTCs πριν την έναρξη της 

θεραπείας και οι αλλαγές στον αριθμό των CTCs μετά την έναρξή της 

συσχετίζονταν με την ελεύθερη προόδου νόσου και την ολική επιβίωση. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε επόμενες δημοσιεύσεις της ίδιας 

ομάδας71,73. Ακόμη περισσότερο η μέτρηση των μεταβολών των CTCs 

μπορούσε να προβλέπει πρωϊμότερα και με περισσότερη ακρίβεια την 

ανταπόκριση στη θεραπεία σε σύγκριση με τις κλασικές κλινικές και 

απεικονιστικές μεθόδους72,147. Στην ίδια κατεύθυνση Γάλλοι 

ερευνητές136 έδειξαν ότι αυξημένος αριθμός CTCs πριν τον 2ο κύκλο 

θεραπείας αποτελεί πρώιμο προβλεπτικό παράγοντα μειωμένης PFS και 

OS και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του 

θεραπευτικού οφέλους. Βέβαια σε επόμενη δημοσίευση η ίδια ομάδα 

ανέφερε ότι οι μεταβολές των CTCs δεν υπερείχαν των μεταβολών των 

τιμών των συνήθων καρκινικών δεικτών στο αίμα, όσον αφορά την 

πρόβλεψη για την PFS128. Οριστική απάντηση όσον αφορά τη χρήση των 

διακυμάνσεων των CTCs για την τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής 

αναμένεται από τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών 

τυχαιοποιημένων μελετών, της Southwestern Oncology Group στην 

πρώτη γραμμή θεραπείας και της Circe01 σε επόμενες γραμμές.  

Πέρα από την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

CTCs, ακόμη περισσότεροι ορίζοντες ανοίγονται με τη δυνατότητα 

μοριακού χαρακτηρισμού τους, καθώς δίνεται η δυνατότητα ερμηνείας 

της αντίστασης των καρκινικών κυττάρων σε διάφορους 

αντινεοπλασματικούς παράγοντες και προσδιορισμού μοριακών στόχων 
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για την εξαφάνισή τους. Οι Aktas et al.127 έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική 

δυσαρμονία στην έκφραση ER, PR και HER-2 μεταξύ του πρωτοπαθούς 

όγκου και των CTCs, και ότι αναφορικά με τον ανοσοϊστοχημικό 

υπότυπο, η πλειοψηφία των CTCs είναι HER-2 θετικά ή τριπλά αρνητικά. 

Η ομάδα μας έδειξε ότι η χορήγηση trastuzumab μπορεί να εξαλείψει 

CK-19mRNA θετικά κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα που παρέμεναν 

στο αίμα ασθενών παρά τη χορήγηση χημειοθεραπείας148. Όπως 

ανέφεραν οι Bozionellou et al., η χορήγηση trastuzumab σε ομάδα 30 

ασθενών στις οποίες ανιχνεύονταν CTCs ή/και DTCs μετά την 

ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας οδήγησε σε αδυναμία ανίχνευσής 

τους στο 93% και 67% των ασθενών, ανάλογα με τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε (nested και real-time RT-PCR αντίστοιχα)148. Ακόμη 

περισσότερο, σε πρόσφατη μελέτη φάσης ΙΙ149 δείξαμε ότι η εξάλειψη 

των χημειοανθεκτικών CTCs με τη χορήγηση trastuzumab συνοδεύεται 

από μείωση του κινδύνου υποτροπής και αύξηση του DFS. 

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι Georgoulias et al., σε 75 ασθενείς με 

ανιχνεύσιμα CTCs πριν και μετά τη συμπληρωματική χημειοθεραπεία, 

που τυχαιοποιήθηκαν για λήψη ή όχι trastuzumab, η χορήγηση του 

αντισώματος οδήγησε σε αδυναμία ανίχνευσης CTCs στο 75% των 

ασθενών, ενώ η ομάδα που έλαβε trastuzumab παρουσίασε σημαντικά 

μικρότερο ποσοστό υποτροπών (11% έναντι 38%, p=0,008) και 

σημαντικά υψηλότερο DFS (p=0,008)149. Σε άλλες μελέτες της ομάδας 

μας, η χορήγηση gefitinib σε 17 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο 

μαστού και ανιχνεύσιμα CTCs μετά την ολοκλήρωση της 

χημειοθεραπείας, οδήγησε σε πρώιμη και σημαντική μείωση του 

αριθμού των CTCs σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ασθενών, 

ανεξάρτητα από την έκφραση του EGFR. Επίσης, η χορήγηση lapatinib 
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σε ομάδα 22 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και 

ανιχνεύσιμα CTCs που παρουσίαζαν υπερέκφραση του HER-2 μετά το 

πέρας της χημειοθεραπείας, οδήγησε σε μείωση του αριθμού των CTCs 

στο 85.7% των ασθενών (αδημοσίευτα δεδομένα). Αρκετές μελέτες στις 

οποίες η θεραπευτική επιλογή καθορίζεται με βάση τους δείκτες των 

CTCs είναι σε εξέλιξη.  

Πάντως η κατάσταση καθίσταται περισσότερο περίπλοκη, καθώς 

πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα CTCs αποτελούν ετερογενή 

πληθυσμό με ένα σημαντικό υποπληθυσμό να είναι αποπτωτικά97 και 

έναν άλλο να εκφράζει δείκτες προδρόμων κυττάρων ή/και 

επιθηλιακής-μεσεγχυματικής μετάβασης111,150,120, διευκολύνοντας έτσι 

την εξάπλωση της νόσου. Αυτοί οι υποπληθυσμοί δεν ανιχνεύονται 

εύκολα με τις υπάρχουσες μεθόδους. Επομένως, σε μελλοντικές 

αναλύσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα βιολογικά 

χαρακτηριστικά εκτός από την ανίχνευση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των CTCs. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης 

έδειξαν ότι η ανίχνευση των CK-19mRNA θετικών CTCs σε ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο μαστού προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για 

την πρόγνωση της πορείας της νόσου. Χρειάζονται περισσότερες 

προοπτικές μελέτες, που θα εξετάσουν αν η ανίχνευση και ο μοριακός 

χαρακτηρισμός των CTCs θα δώσουν τη δυνατότητα μιας πιο 

αποτελεσματικής και εκλογικευμένης θεραπείας των ασθενών με 

μεταστατικό καρκίνο μαστού, συνεισφέροντας στην αύξηση της 

επιβίωσής τους.   
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Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες:  

1. Τακτικό μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος. 

2. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας. 

3. Μέλος της American Society of Clinical Oncology. 

 

ΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 Κατά την χρονική περίοδο 1989-1994 υπηρέτησα σαν ειδικευόμενος ιατρός 

στην Γ’ Παθολογική Κλινική του Βενιζελείου Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου για απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Παθολογίας.  

Από τον 6/1995 άρχισα να εργάζομαι στην Παθολογική-Ογκολογική Κλινική 

του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου αρχικά σαν έμμισθος 

Επιστημονικός Συνεργάτης και από τον 5/1996 σαν έμμισθος ιατρός της Μονάδας 

Ειδικών Λοιμώξεων του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας που λειτουργούσε εκείνη την περίοδο στο πλαίσιο της Κλινικής. 

Από την αρχή της παρουσίας μου στην Κλινική ανέλαβα καθήκοντα Επιμελητού Β’ 

συμμετέχοντας ενεργά στην περίθαλψή και νοσηλεία των ασθενών με νεοπλασματική 

νόσο, στην χάραξη της θεραπευτικής στρατηγικής, στην διάγνωση και αντιμετώπιση 

των νεοπλασιών και των επιπλοκών τους, στην αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων 

ενεργειών της θεραπευτικής αγωγής, στην υποστηρικτική αγωγή των ασθενών 

τελικού σταδίου. Κατά το διάστημα της εργασίας μου στην Μονάδα Ειδικών 

Λοιμώξεων επιπλέον των ανωτέρω ασχολήθηκα με την διάγνωση, θεραπεία και 
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υποστήριξη των πασχόντων από AIDS ενώ συμμετείχα και στο πρόγραμμα 

εφημεριών της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.       

Τον 7/1997 διορίσθηκα Επιμελητής Β’ στο Ογκολογικό Τμήμα του 

Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου του οποίου η λειτουργία είχε 

ανασταλεί λόγω της ασθένειας του αειμνήστου Δ/ντού του κου Ι. Μεσσαριτάκη. 

Παρά το γεγονός ότι ήμουν ο μόνος ιατρός του Τμήματος επανήρχισα την λειτουργία 

του συμβάλλοντας στην περίθαλψή των ασθενών με νεοπλασία στα πλαίσια του 

Νοσοκομείου. 

Από την 31/10/1997 διορίσθηκα σε θέση Επιμελητή Β’ Παθολογίας-

Ογκολογίας στην Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα της Κλινικής ανέλαβα σταδιακά ολοένα και πιο υπεύθυνο ρόλο στην 

καθημερινή περίθαλψη των νοσηλευομένων (38 κλίνες) ασθενών και στη 

διεκπεραίωση της διακίνησης των ασθενών στη Μονάδα Ημερήσιας 

Χημειοθεραπείας ( 30 ασθενείς ημερησίως). Σημαντική ώθηση στην κλινική μου 

εμπειρία στην Ογκολογία έδωσε η ετήσια μετεκπαίδευση μου στο Institute Gustave-

Roussy στη Γαλλία (Δ/ντές J.P. Armand – T. Le Chevalier) ένα από τα πλέον 

αναγνωρισμένα αντικαρκινικά κέντρα παγκοσμίως, όπου πέραν της συμμετοχής μου 

στο γενικό κλινικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εργάσθηκα ιδιαίτερα στα τμήματα 

αντιμετώπισης νεοπλασιών του ουροποιητικού (Υπεύθυνος: Dr. C. Theodore) και 

γαστρεντερικού (Υπεύθυνος: Dr. M. Ducreux) συστήματος. Μετά την επιστροφή μου 

από την Γαλλία (10/2000) συνέχισα να ασκώ τα κλινικά μου καθήκοντα στα οποία 

προσετέθησαν η λειτουργία άπαξ εβδομαδιαίως αυτόνομου εξωτερικού ιατρείου όπου 

παρακολουθούνται ασθενείς με νεοπλασματική νόσο και διαμορφώνεται η 

θεραπευτική στρατηγική και η άσκηση Συμβουλευτικής Ογκολογίας στις διάφορες 

Κλινικές του ΠΑΓΝΗ. Από την 1/3/02 διορίσθηκα σε θέση Επιμελητή Α’ 

Παθολογίας-Ογκολογίας στην Παθολογική-Ογκολογική Κλινική. Στα πλαίσια των 

καθηκόντων μου ανέλαβα περισσότερο υπεύθυνο ρόλο στη λειτουργία της κλινικής, 

έτσι ώστε καθώς ήμουν ο αρχαιότερος επιμελητής, είχα τη συνολική ευθύνη 

λειτουργίας της και σημαντικό τμήμα της ευθύνης εκπαίδευσης των ειδικευόμενων 

ιατρών στην Παθολογική-Ογκολογία. Την 31/12/10 απέκτησα με εξέλιξη το βαθμό 

του Διευθυντή. Από 13/9/10 μετακινήθηκα με απόφαση της 7
ης

 ΥΠΕ στο Ογκολογικό 

τμήμα του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» όπου με απόφαση του Διοικητή 

του Νοσοκομείου ορίσθηκα διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνος του Τμήματος. 
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Έκτοτε ανέλαβα την προσπάθεια αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης της λειτουργίας 

του τμήματος. 

 

IΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Α. Ως εκπαιδευόμενος 

1. 31/10/1999-10/10/2000: Ετήσια Εκπαιδευτική Άδεια. Εκπαίδευση στην Κλινική 

Ογκολογία , στο Αντικαρκινικό Κέντρο Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France 

με ιδιαίτερο αντικείμενο την αντιμετώπιση νεοπλασιών του ουροποιητικού και 

γαστρεντερικού συστήματος. Παράλληλη παρακολούθηση του ετήσιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος του Diplome de Carcinologie Clinique. 

2. 16/1/2006-20/1/2006, 14/3/2006-17/3/2006, 3/72006-7/7/2006: Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα European Universitary Diploma με θέμα «Hepatic-Pancreatic-Biliary 

cancers: Oncosurgical strategies». 

 Paul Brousse Hospital, Villejuif, France. 

3. Έχω παρακολουθήσει 110 ελληνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια από τα οποία θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω: 

 11/1/1999-22/1-1999: "XIVeme cours de chimiotherapie antitumorale et 

traitement medical du cancer" Paris, France. Σεμινάριο του Ινστιτούτου 

Gustave-Roussy με αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στην αντικαρκινική 

θεραπεία. 

 22/6/1999-27/6/1999: FECS/AACR/ASCO workshop "Methods in Clinical 

cancer research" Flims, Switzerland. Σεμινάριο των Ευρωπαϊκών (FECS) και 

Αμερικανικών (AACR-ASCO) Αντικαρκινικών Εταιρειών με αντικείμενο την 

μεθοδολογία των κλινικών ερευνών στην Ογκολογία. 

4. Κατέχω τον τίτλο της ειδικότητας της Παθολογίας. 

 

Β. Ως εκπαιδευτής 

α. Διδασκαλία των μαθημάτων Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας και Γεροντολογίας 

στην Μέση τεχνική και Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή του Βενιζελείου 

Νοσοκομείου τα έτη 1992-1995. 

β. Από το 1995 και μέχρι σήμερα συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της 

Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής του ΠΕΠΑΓΝΗ ως εξής: 
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(1) Παραδόσεις στο μάθημα «Στρατηγική αντιμετώπισης νεοπλασματικών νόσων 

στους φοιτητές του Δ’ έτους (μαθήματα από αμφιθεάτρου). 

(2)  Εκπαίδευση των φοιτητών Γ’ έτους στην Κλινική Σημειολογία (κλινική 

άσκηση). 

(3) Εκπαίδευση ειδικευομένων Παθολογίας και Παθολογικής Ογκολογίας στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Κλινικής.  

(4) Συμμετοχή στο μετεκπαδευτικό πρόγραμμα των ιατρών της Ουρολογικής και 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του 

ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

γ. Συμμετοχή στην εκπαίδευση νοσηλευτριών/των του ΠΑΓΝΗ στο πλαίσιο του 

προγράμματος απόκτησης Νοσηλευτικής ειδικότητας στην Παθολογία και 

Χειρουργική. 

δ. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στα μαθήματα του Κέντρου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης στο ΠΕΠΑΓΝΗ με αντικείμενο «Αρχές αντινεοπλασματικής 

θεραπείας» Νοέμβριος 1998 

ε.  Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΠΑΓΝΗ με αντικείμενο «Αντινεοπλασματική Χημειοθεραπεία», Οκτώβριος 

2003. 

στ. Συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης κοινού  

(1) Εκδήλωση για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Ηράκλειο 5/11/2008. Όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑγκαλιάΖω». 

(2) Εκδήλωση για την έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και της 

ουροδόχου κύστης. 15/7/2009, Δήμος Νέας Αλικαρνασού. 

(3) Ημερίδα «Ανακουφιστική παρηγορητική φροντίδα ασθενών με καρκίνο». Διάλεξη 

με θέμα: «Θεραπευτικές ανάγκες ασθενών με καρκίνο». Ηράκλειο 9/4/2011. 

Σύλλογος στήριξης ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο «ΕΥ ΖΩ με 

τον καρκίνο».   
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ΙV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Α. Τον 11/1999 το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέκρινε την αίτηση 

μου για εκπόνηση διδακτορικής με θέμα: «Μελέτη του mRNA της 

κυτταροκερατίνης 19 (Κ-19) στο αίμα και στο μυελό των οστών ασθενών με 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού, συσχετίσεις με την πορεία της νόσου και την 

ευαισθησία της στην χημειοθεραπεία».  

 

Β. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 

α. Ελληνικά Περιοδικά 

1.  Γωνιανάκης Μ., Ανδρουλάκης Ν., Αστρακιανάκης Α., Πλακαντωνάκη Κ., 

Γκουτζούλη Δ., Καλικάκης Γ:"Άτυπη μορφή υπερθυρεοειδισμού που 

εκδηλώθηκε με κλινική εικόνα οξείας κοιλίας"  

Ιατρική, τόμος 70, τεύχος 4, σελ. 351-353, Οκτώβριος 1996. 

 

β. Ξενόγλωσσα περιοδικά 

1. G. Fountzilas, S. Vasilaros, K. Koukouras, N. Malamos, D. Pectasides, A. 

Adamou, E. Nenopoulou, K. Kiriakou, I. Zouvani, K. Katsohis, A. Kappas, C. 

Skopa, T. Economopoulos, H. Bacoyiannis, D. Bafaloukos, E. Razi, A. 

Polichronis, N. Androulakis, T. Papaioannou, N. Pavlides, D. Skarlos, P. 

Kosmidis: Prognostic Variables in Greek Patients with stage II Breast Cancer: 

A Hellenic Cooperative Oncology Group Study. Anticancer Research 17: 

4681-4690 (1997). 

2. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, N. Androulakis, MA. 

Dimopoulos, E. Papadakis, Th. Kotsakis, N. Vardakis, K. Kalbakis, N. 

Merambeliotakis, D. Hatzidaki: Second-line treatment of advanced non-small 

cell lung cancer with Paclitaxel and Gemcitabine: A preliminary report on an 

active regimen. Semin. Oncol. 24(suppl 12): 61, 1997. 

3. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, M-A. 

Dimopoulos, Ch. Papadimitriou, K. Hatzakis, P. Heras, K. Kalbakis, Th. 

Kotsakis, N. Vardakis, N. Merambeliotakis, D. Hatzidaki: Docetaxel 

(Taxotere) and Gemcitabine (Gemsar) in the treatment of non-small cell lung 

cancer (NSCLC): Preliminary results. Semin. Oncol. 24 (suppl 14): 22-25, 

1997. 
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4. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, E. Papadakis, 

D. Bouros, F. Apostolopoulou, Th. Georgopoulou, M. Agelidou, D. Bouros, J. 

Souglakos, G. Halkiadakis, D. Hatzidaki: Docetaxel (Taxotere) and 

Vinorelbine (Navelbine) in the treatment of non-small cell lung cancer 

(NSCLC). Semin. Oncol. 24 (suppl 14): 9-14, 1997. 

5. S. Kakolyris, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, A. Kotsakis, J. Souglakos, D. 

Hatzidaki, D. Beri, G. Samonis, V. Georgoulias: Vinorelbine and tamoxifen as 

first-and second-line treatment in elderly patients with advanced breast cancer: 

A preliminary analysis. J. BUON 3: 219-226, 1997. 

6. M.I. Koukourakis, C. Kouroussis, M. Kamilakis, S. Koukouraki, A. 

Giatromanolaki, S. Kakolyris, A. Kotsakis, N. Androulakis, N. 

Bachlitzanakis, V. Georgoulias: Weekly docetaxel and concomitant boost 

radiotherapy for non-small-cell lung cancer: A phase I/II dose escalation trial. 

Eur. J. Cancer 34 (6): 838-844, 1998. 

7. Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, N. Androulakis, P. Heras, J. Vlachonikolis, L. 

Vamvakas, M. Vlata, D. Hatzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: Salvage 

chemotherapy with paclitaxel, vinorelbine and cisplatin (PVC) in 

anthracycline-resistant advanced breast cancer.  Am. J. Clin. Oncol. 21 (3): 

226-232, 1998. 

8. V. Georgoulias, N. Androulakis, AM. Dimopoulos, Ch. Kouroussis, S. 

Kakolyris, E. Papadakis, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, A. Vossos, 

M. Agelidou, P. Heras, S. Tzannes, J. Vlachonikolis, E. Mavromanolakis, D. 

Hatzidaki: First-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer with 

docetaxel and cisplatin: A multicenter phase II study. Ann. Oncol. 9: 331-334, 

1998. 

9. Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, P. Heras, J. Souglakos, G. 

Metaxaris, G. Maltezakis, G. Halkiadakis, D. Hatzidaki, J. Vlachonikolis, V. 

Georgoulias: First-line treatment of advanced non-small cell lung cancer with 

docetaxel and vinorelbine. Cancer, 83: 2083-2090, 1998. 

10. V. Georgoulias, N. Androulakis, D. Bouros, Ch. Kouroussis, K. Chatzakis, E. 

Papadakis, F. Apostolopoulou, Th. Georgopoulou, A. Kotsakis, J. Souglakos, 

D. Hatzidaki, J. Vlachonikolis, G. Panagos: Combination chemotherapy with 

docetaxel, vinorelbine and cisplatin as first-line treatment of advanced non-
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small cell lung cancer: A multicenter phase II study of the Greek Cooperative 

Group for Lung Cancer. Lung Cancer 21: 213-220, 1998. 

11. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Tzannes, E. Papadakis, Ch. 

Papadimitriou, A. Geroyianni, Th. Georgopoulou., I. Dimopoulou, J. 

Souglakos, A. Kotsakis, N. Vardakis, D. Hadzidaki, V. Georgoulias: Salvage 

treatment with paclitaxel and gemcitabine for patients with non-small-cell lung 

cancer after cisplatin-or-docetaxel-based chemotherapy: A multicenter phase 

II study. Ann. Oncol. 9: 1127-1130, 1998. 

12. K. Alexopoulos, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, E. Papadakis, M. 

Valsamatzis, S. Kakolyris, G. Samelis, E. Patila, A. Vossos, E. Samantas, V. 

Georgoulias: Docetaxel and granulocyte colony-stimulating factor in patients 

with advanced non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-

based chemotherapy: A multicenter phase II trial. Cancer Chemoth. 

Pharmacol. 43: 257-262, 1999. 

13. Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, J. Souglakos, A. Kotsakis, D. 

Mavroudis, K. Katsogridakis, N. Vardakis, D. Hatzidaki, G. Samonis, J. 

Vlachonikolis, V. Georgoulias: Dose-escalation study of docetaxel in 

combination with mitoxantrone as first line treatment in patients with 

metastatic breast cancer. J. Clin. Oncol. 17 (3): 862-869, 1999. 

14. V. Georgoulias, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Kakolyris, AM. 

Dimopoulos, E. Papadakis, D. Bouros, F. Apostolopoulou, Ch. Papadimitriou, 

A. Agelidou, K. Hatzakis, K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Vardakis, J. 

Vlachonikolis: Front line treatment of advanced non-small cell lung cancer 

with docetaxel and gemcitabine: A multicenter phase II trial. J. Clin. Oncol. 17 

(3): 914-920, 1999. 

15. N. Androulakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, AM Dimopoulos, G. Samelis, 

N. Tsavaris, K. Genetas, G. Panagos, G. Aravandinos, Ch. Papadimitriou, S. 

Karabekios, G. Stathopoulos, V. Georgoulias: Treatment of pancreatic cancer 

with docetaxel and granulocyte-colony stimulating factor: A multicenter phase 

II study. J. Clin. Oncol. 17 (6): 1779-1785, 1999. 

16. S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, M. Koukourakis, N. Androulakis, L. 

Vamvakas, S. Agelaki, D. Hatzidaki, G. Samonis, D. Tsiftis, V. Georgoulias: 

First line treatment of metastatic breast cancer with mitoxantrone, vinorelbine, 

and carboplatin. Am. J. Clin. Oncol. 22(6): 568-572, 1999. 
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17. D. Mavroudis, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, K. Kalbakis, S. Agelaki, S. 

Kakolyris, J. Souglakos, E. Sarra, N. Vardakis, D. Hatzidaki, G. Samonis, V. 

Georgoulias: Front-line treatment of advanced gastric cancer with docetaxel 

and granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF): A phase II trial. Am J 

Clin Oncol 23(4): 341-344, 2000. 

18. Ch. Kouroussis, G. Samonis, N. Androulakis, J. Souglakos, A. Voloudaki, 

A.M. Dimopoulos, A. Kotsakis, S. Kakolyris, K. Kalbakis, V. Georgoulias: 

Successful conservative treatment of neutropenic enterocolitis complicating 

taxane based chemotherapy: a report of five cases. Am J Clin Oncol 23(3): 

309-313, 2000. 

19. D. Mavroudis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Agelaki, K. Kalbakis, N. 

Androulakis, J. Souglakos, N. Vardakis, G. Samonis, V. Georgoulias: Phase I 

study of the gemcitabine/oxaliplatin combination in patients with advanced 

solid tumors: A preliminary report. Semin Oncol 27(1): 25-30, 2000. 

20. T. Giannakakis, N. Ziras, S. Kakolyris, D. Mavroudis, N. Androulakis, S. 

Agelaki, M. Parashos, E. Sarra, Th. Dimou, D. Hatzidaki, J. Vlachonikolis, V. 

Georgoulias: Docetaxel in combination with carboplatin for the treatment of 

advanced non-small cell lung cancer: A multicenter phase I study. Eur J 

Cancer 36: 742-747, 2000.  

21. S. Kakolyris, D. Mavroudis, N. Tsavaris, J. Souglakos, P. Tsiafaki, K. 

Kalbakis, S. Agelaki, N. Androulakis, V. Georgoulias: Paclitaxel in 

combination with carboplatin as salvage treatment in small cell lung cancer 

(SCLC). A multicenter phase II study. Annals of Oncology 12: 193-197, 2001. 

22. Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, D. Mavroudis, N. Androulakis, K. Kalbakis, S. 

Agelaki, E. Sarra, J. Souglakos, M. Christodoulakis, G. Samonis, V. 

Georgoulias: A dose-finding study of the weekly administration of paclitaxel 

in patients with advanced solid tumors. Am J Clin Oncology 24(4): 404-407, 

2001. 

23. S. Kakolyris, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, D. Mavroudis, 

K. Kalbakis, A. Kotsakis, N. Vardakis, M. Koukourakis, J. Romanos, V. 

Georgoulias: A dose-finding study of irinotecan (CPT-11) plus 4-day 

continuous 5-fluorouracil (5-FU) infusion in advanced colorectal cancer. 
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Γ. Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια 

α. Ελληνικά Συνέδρια 
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β. Διεθνή Συνέδρια 

Περιλήψεις (abstracts) ανακοινώσεων που έχουν δημοσιευθεί στους τόμους 

πρακτικών των συνεδρίων και στα ιατρικά περιοδικά των επιστημονικών 

εταιρειών που οργανώνουν τα αντίστοιχα συνέδρια, σύνολο: 146 
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Δ. Συγγραφή επιστημονικών βιβλίων 

Ν. Ανδρουλάκης: «Συστηματική θεραπεία του κακοήθους μελανώματος» σε Α. 

Πολύζος και συν. «Προεγχειρητική, μετεγχειρητική και υποστηρικτική θεραπεία σε 

ασθενείς με συμπαγείς όγκους», σελ. 145-153 υπό Ιατρ. Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, 

2008. 

 

 

Ε. Διαλέξεις – Στρογγυλά Τραπέζια 

(1)      10/10/1997: Στρογγυλό Τραπέζι με αντικείμενο «Ερευνητικές δραστηριότητες 

στον καρκίνο του πεπτικού στην Ελλάδα» σαν εισηγητής του θέματος 

«Μελέτη φάσης ΙΙ του συνδυασμού Docetaxel/Gemcitabine σε μη 

χειρουργήσιμο καρκίνο του παγκρέατος. 5
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο 

Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 15-19/10/1997 

(2)      1/10/1998: Στρογγυλό Τραπέζι με αντικείμενο «Εξελίξεις στον καρκίνο του 

μαστού» σαν εισηγητής του θέματος «Νεότεροι συνδυασμοί με βάση την 

Navelbine». 6
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 

30/9-4/10/1998 

(3)      23/11/2000: Διάλεξη με θέμα «αναστολείς της topoisomerase I στην θεραπεία 

των νεοπλασμάτων του ανώτερου πεπτικού». 8
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο 

Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 22-26/11/2000 

(4)      20/11/2001: Στρογγυλό Τραπέζι με αντικείμενο «Πρόληψη στην Ογκολογία» 

σαν εισηγητής του θέματος «Πρόληψη στον καρκίνο του μαστού» 10ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής Αθήνα 19-21/1/2001. 

(5)      16/11/2001: Διάλεξη με θέμα «Συμπληρωματική θεραπεία στο χειρουργήσιμο 

καρκίνο του προστάτη» 9
ο
 Μετεκπαιδευτικο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 

Ηράκλειο 14-17/11/2001. 

(6)      05/04/2002: Εκπαιδευτικό Συμπόσιο με αντικείμενο «Νεώτερες εξελίξεις στον 

καρκίνο του στομάχου» σαν εισηγητής του θέματος «Νεώτερα φάρμακα» 11
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη 4-6/4/2002. 

(7)      01/06/2002: Διάλεξη με θέμα «Εξελίξεις στη χημειοθεραπεία του καρκίνου 

του πνεύμονα» 1
ο
 Πανελλήνιο Forum Ογκολογίας, Χανιά 31/5-2/6/2002. 

(8)      16/11/2002: Διάλεξη με θέμα «Νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική των GIST: 

stage of the art» 10
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 

Ηράκλειο 13-17/11/2002. 
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(9)       22/03/2003: Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Βιολογικοί παράγοντες σαν 

εισηγητής του θέματος «EGFR». 1
ο
 Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 

Αθήνα 20-23/03/2003. 

(10) 14/06/2003: Διάλεξη με θέμα:  «Quality of life and treatment of elderly 

patients». 2
nd

 Postgraduate Workshop Anticancer Institute “Theagenio”. 

Topic: Colorectal cancer, the global approach. 14/06/03 Thessaloniki, Greece.  

(11) 13/11/2003: Διάλεξη με θέμα « O ρόλος της adjuvant  ορμονοθεραπείας στον 

εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη»  11
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής 

Ογκολογίας, Ηράκλειο 12-16/11/2003. 

(12) 15/5/04: Ημερίδα με θέμα: «Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση Νοσημέτων 

εσωτερικής Παθολογίας» σαν εισηγητής του θέματος ¨Νεοπλασματικά 

Νοσήματα». Ημερίδα Γενικής Παθλογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 

15/5/2004. 

(13) 11/11/04: Διάλεξη με θέμα: «Εξελιξεις στη θεραπεία του ορμονοάντοχου 

καρκίνου του προστάτη». 12
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής 

Ογκολογίας, Ηράκλειο 10-13/11/2004.  

(14) 27/11/04: Συμπόσιο με αντικέιμενο “New developments in antineoplastic 

chemotherapy and supportive treatment” σαν εισηγητής του θέματος “Progress 

in chemotherapy of non small cell lung cancer” 14
th

 Mediterranean Congress 

of Chemotherapy and 3
rd

 Pancyprian congress of Chemotherapy and Infectious 

Diseases 25-28/11/2004, Lemasol, Cyprus. 

(15) 16/9/05: Στρογγυλό Τραπεζα με αντικείμενο «Καρκίνος παχέος εντέρου και 

ορθού» σαν εισηγητής του θέματος «μετεγχειρητική επικουρική θεραπεία». 

Ημερίδα: Καρκινοπαθής ασθενής. Τριτοβάθμια αντιμετώπιση σε νοσοκομείο 

δευτεροβάθμιας φροντίδας. Σητεία 16/9/2005. 

(16) 10/11/2005: Στρογγυλό Τραπέζι με αντικείμενο: «Καρκίνος ουροποιητικού 

συστήματος» σας εισηγητής του θέματος «Νεότερα δεδομένα 

χημειοθεραπείας και βιολογικών παραγόντων στην αντιμετώπιση του 

ορμονοάντοχου καρκίνου του προστάτου». 13
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο 

Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο 9-12/11/2005. 

(17) 10/12/2005: Στρογγυλό Τραπέζι με αντικείμενο «Γενικές αρχές γηριατρικής 

ογκολογίας» σαν εισηγητής του θέματος «Επιδημιολογία γήρατος και 

καρκίνου» 2
η
 Χειμερινή Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής 

Ογκολογίας. Αθήνα 10-11/12/2005. 
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(18) 10/2/2006: Στρογγυλό Τραπέζι με αντικείμενο «Καρκίνος παχέος εντέρου-

συμπληρωματικές θεραπείες» σαν εισηγητής του θέματος: «Ενδείξεις-

σχήματα-αποτελέσματα μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας». Μετεκπαιδευτικά 

Μαθήματα Χειρουργικής Παθολογίας Παχέος Εντέρου, 1
ος 

κύκλος, Ηράκλειο 

9-10/2/2006. 

(19) 5/10/2006: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Colon cancer: new therapeutic 

consepts» σαν εισηγητής του θέματος «Adjuvant chemotherapy: established 

and new schemes». 

2
nd

 International Symposium: “Colorectal games”, Heraklion, Crete, Greece 

October 5-7/2006. 

(20) 5/10/2006: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Management of recurrent colorectal      

cancer» σαν εισηγητής του θέματος «Adjuvant therapeutic schemes». 

2
nd

 International Symposium: “Colorectal games”, Heraklion, Crete, Greece 

October 5-7/2006. 

(21) 6/10/2006: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Colorectal cancer: the round table of 

the oncologists» σαν εισηγητής του θέματος: «Irinotecan or Oxaliplatin in the 

chemotherapeutic schemes». 

2
nd

 International Symposium: “Colorectal games”, Heraklion, Crete, Greece 

October 5-7/2006. 

(22) 28/10/2006: Διάλεξη με θέμα: «Θεραπευτική στρατηγική στο μεταστατικό 

καρκίνο του στομάχου». 

 14
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 25-28 

Οκτωβρίου 2006. 

(23) 9/11/2006: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία του 

καρκίνου» σαν εισηγητής του θέματος: «Εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου 

του παχέος εντέρου». 

13
ο
 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο 9-12 Νοεμβρίου 2006. 

(24)  22/2/2007: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Άλλοι όγκοι του παχέος εντέρου και  

του ορθού» σαν εισηγητής του θέματος: «Καρκινοειδή: αντιμετώπιση 

πρωτοπαθούς και μεταστατικής βλάβης». 

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Παθολογίας Παχέος Εντέρου, 

Δελφοί 22-24 Φεβρουαρίου 2007. 
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(25)   11/5/2007: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Εξελίξεις στον κολοορθικό καρκίνο» 

σαν εισηγητής του θέματος: «Ο ρόλος των μεταστασεκτομών στη θεραπευτική 

του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου». 

Πανελλήνιο Ογκολογικό και Πνευμονολογικό Συνέδριο: «Σύγχρονη 

Αντιμετώπιση Κακοήθων Όγκων και Μελλοντικές Προοπτικές», Κως 10-13 

Μαϊου 2007. 

(26)  5/10/2007: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Νεοπλάσματα πρωκτού» σαν 

εισηγητής του θέματος: «Χημειο-Ακτινο-Θεραπευτική προσέγγιση». 

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Παθολογίας Παχέος Εντέρου, 

Ναύπλιο 4-6 Οκτωβρίου 2007. 

(27) 7/12/2007: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Neuroendocrine Tumors» σαν   

εισηγητής του θέματος: «Medullary thyroid cancer».  

Turkish- Hellenic 3
rd

 ESMO Advanced Course “Orphan Tumors”, Istanbul – 

Turkey, December 6-9, 2007. 

(28)  14/12/2007: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Καρκίνος Νεφρού» σαν εισηγητής 

του θέματος: «Αντιμετώπιση Χειρουργήσιμης και Μεταστατικής Νόσου: 

Μελλοντικές Προοπτικές». 

 Η ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ Κατευθυντήριες Οδηγίες 

(guide-lines) για την Καθ΄ Ημέρα Πράξη και Μελλοντικές Προοπτικές.  

Αθήνα 14-15 Δεκεμβρίου 2007. 

(29) 8/5/2008: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Καρκίνος γαστρεντερικού. 

Αντιπαραθέσεις και προβληματισμοί» σαν εισηγητής του θέματος: 

«Προβληματισμοί στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος». 

14
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα 8-10 Μαϊου 2008. 

(30)  15/6/2008: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Καρκίνος παχέος εντέρου ΙΙ» σαν 

εισηγητής του θέματος: «Η βέλτιστη περιεγχειρητική αντιμετώπιση του 

μεταστατικού καρκίνου παχέος εντέρου». 

Νεότερες Εξελίξεις στην Ογκολογία του Πεπτικού Συστήματος. Σκιάθος 13-16 

Ιουνίου 2008. 

(31) 24/7/2008: Διάλεξη με θέμα: «Καρκίνος νεφρού: Βιολογία και νεότερες 

θεραπευτικές εξελίξεις». 2
ο
 Διαπανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

Ογκολογίας, 21-25 Ιουλίου 2008, Κολυμπάρι Χανίων. 
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(32)  18/10/2008: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Καρκίνος παχέος εντέρου» σαν 

εισηγητής του θέματος: «Στρατηγική αντιμετώπιση των ηπατικών 

μεταστάσεων». 

 Θέματα αιχμής στη σύγχρονη ογκολογία. Σημερινές απαντήσεις και 

μελλοντικές προοπτικές. Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 2008. 

(33) 14/11/2008: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Καρκίνος παχέος εντέρου» σαν 

εισηγητής του θέματος: «Εξατομικευμένη θεραπεία ηπατικών μεταστάσεων». 

 16
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο Κρήτης, 12-15 

Νοεμβρίου 2008. 

(34) 5/12/2008:  Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Management of Hepatic Metastases. 

A sprint or a marathon? » σαν εισηγητής του θέματος: «Current dilemmas in the 

treatment of liver metastases. The Oncologist’s perspective». 

 Greek-Austrian exchange experiences meeting on metastatic liver disease from 

colorectal cancer. Vienna, 5-6 December 2008. 

(35) 28/3/2009: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Επαναπροσδιορισμός κριτηρίων 

ανταπόκρισης συμπαγών όγκων» σαν εισηγητής του θέματος: «Κριτήρια 

CHOI». 

 15
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα, 26-28 Μαρτίου 2009. 

(36) 11/4/2009: Διάλεξη με θέμα: «Προεγχειρητική θεραπεία στις αρχικά 

εξαιρέσιμες ηπατικές μεταστάσεις. Υπάρχει ρόλος;». 

 1
ο
 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Στρατηγική αντιμετώπισης των ηπατικών 

μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου. Καστοριά, 10-12 Απριλίου 2009. 

(37) 20/6/2009: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Άλλες θωρακικές κακοήθειες» σαν 

εισηγητής του θέματος «Όγκοι θύμου».  

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Χαλκιδική 

19-21 Ιουνίου 2009. 

(38) 10/10/2009: Διάλεξη με θέμα: «Στρατηγική αντιμετώπισης των ηπατικών 

μεταστάσεων από καρκίνο του παχέος εντέρου» 

Θέματα αιχμής στη σύγχρονη Ογκολογία. Σημερινές Απαντήσεις και 

Μελλοντικές Προοπτικές. Αθήνα 9-10 Οκτωβρίου 2009. 

(39) 28/11/2009: Διάλεξη με θέμα: «Χημειο-ανοσοθεραπεία πέραν της πρώτης 

γραμμής στον προχωρημένο καρκίνο παχέος εντέρου». 

1
ο
 Κλινικό Φροντιστήριο για Ειδικευόμενους Ογκολογίας «Καρκίνος παχέος 

εντέρου». Ιωάννινα 27-29 Νοεμβρίου 2009. 
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(40) 5/12/2009: Διάλεξη με θέμα: «Διφωσφονικά και νεότεροι παράγοντες στην 

πρώιμη και μεταστατική φάση» 

Καρκίνος Μαστού: Από την  άναρχη συσσώρευση πληροφορίας στη σύνθεση; 

Αθήνα 4-5 Δεκεμβρίου 2009. 

(41) 15/1/2010: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Μη εξαιρέσιμη μεταστατική νόσος» 

σαν εισηγητής του θέματος «Χημειοθεραπεία – Ο ρόλος των βιολογικών 

παραγόντων» 

1
ο
 Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης της Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος. 

Αθήνα 15-16 Ιανουαρίου 2010. 

(42) 19/6/2010: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Αντιμετώπιση κολο-ορθικού 

καρκίνου με ηπατικές μεταστάσεις» σαν εισηγητής του θέματος: «Προ-, μετα-, 

ή περιεγχειρητική χημειοθεραπεία σε εξαιρέσιμες ηπατικές μεταστάσεις;» 

Νεότερες Εξελίξεις στην Ογκολογία του Πεπτικού Συστήματος. Χαλκιδική 18-

19 Ιουνίου 2010.  

(43) 19/2/2011: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Ηπατικές μεταστάσεις από 

κολοορθικό καρκίνο» σαν εισηγητής του θέματος: «Χημειοθεραπεία και 

στοχευμένες θεραπείες στη μεταστατική νόσο».  

4
ο
 Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου 

του Ήπατος. Βόλος 18-19 Φεβρουαρίου 2011. 

(44)  11/6/2011: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Καρκίνος προστάτη» σαν εισηγητής   

του θέματος: « Θα συνεχίσει το PSA-screening να αποτελεί gold-standard στην 

ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη;». 

Τι αλλάζει στην κλινική ογκολογική πρακτική; Χαλκιδική 10-12 Ιουνίου 2011. 

(45) 23/3/2012: Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Ηπατικές μεταστάσεις από κολο-

ορθικό καρκίνο» σαν εισηγητής του θέματος: «Ο ρόλος της χημειοθεραπείας 

και των στοχευμένων θεραπειών στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου». 

 5
ο
 Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης της Μεταστατικής 

Νόσου του Ήπατος. Λίμνη Πλαστήρα 23-25 Μαρτίου 2012. 

(46) 23/6/2012: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος του κόλου» σαν εισηγητής 

του θέματος: «Στάδιο ΙΙ- Μοριακός χαρακτηρισμός και προβλεπτική εκτίμηση 

στη διαμόρφωση θεραπευτικής αποφάσεως». 

 Εξελίξεις και Διλήμματα στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. Λάρισα 22-23 

Ιουνίου 2012. 

(47) 27/7/2012: Διάλεξη με θέμα: «Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Αντιμετώπιση». 
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 5
ο
 Summer School Ογκολογίας. Ηράκλειο 23-29 Ιουλίου 2012. 

(48) 19/10/2012: Διάλεξη με θέμα: «Θεραπευτική αντιμετώπιση NETs». 

 3
ο
 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ε.ΑΚ.Ο: Κακοήθη Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού 

Συστήματος. Αθήνα, 19-21 Οκτωβρίου 2012. 

(49) 10/11/2012: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Ευνουχο-ανθεκτικός καρκίνος 

προστάτη» σαν εισηγητής του θέματος: «Η βέλτιστη σειρά χορήγησης των 

συστηματικών θεραπειών». 

 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση: Καρκίνος νεφρού- Καρκίνος προστάτη. 

Θεσσαλονίκη, 9-10 Νοεμβρίου 2012.  

 

ΣΤ. Προεδρείο-Συντονιστής σε Στρογγυλά Τραπέζια-Συμπόσια-Διαλέξεις 

(1)  3/5/03: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «New Frontiers of chemotherapy». 

 1
st
 Mediterranean Melanoma Meeting, Mediterranean Sea-Aegean, 2-

5/5/2003 

(2)  14/11/03: Διάλεξη με θέμα: «Τι νεότερο για τους αναστολείς αρωματάσης».  

11
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 12-

16/11/2003 

(3)  22/4/04: Συμπόσιο Ελλήνων Νέων Ογκολόγων με θέμα «Γενετική 

Συμβουλευτική Παρέμβαση στην Ογκολογία». 

 12
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 22-24/4/2004. 

(4) 5/10/06: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Colorectal Neoplasms: Genetics and 

Pathology». 

2
nd

 International Symposium: “Colorectal games”, Heraklion, Crete, Greece 

October 5-7/2006. 

(5) 25/10/06: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος Ουροποιητικού 

συστήματος». 

14
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 25-28 

Οκτωβρίου 2006. 

(6) 29/4/07: Διάλεξη με θέμα: «Geriatric Oncology-Opportunities and challenges» 

με ομιλητή τον Prof. Jean-Pierre Droz. 

3o Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, Αθήνα 26-29 Απριλίου 

2007. 

(7)       9/11/07: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Ουρολογικός καρκίνος». 
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15
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 7-11 

Νοεμβρίου 2007. 

(8)     14/11/2008: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος Ουροποιητικού 

συστήματος». 

16
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 12-15 

Νοεμβρίου 2008. 

(9)       6/11/2009: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος ουροποιογεννητικού» 

      17
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 4-8 

Νοεμβρίου     2009. 

(10)  24/4/2010: Συνάντηση με τον Ειδικό: Exploring New Horizons in Renal Cell    

Cancer. Ομιλητής Prof. R. Hawkins. 

16o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 22-25 Απριλίου 

2010. 

(11) 29/4/2010: Διάλεξη με θέμα: «Ποια είναι η θέση της ορμονικής θεραπείας 

 στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού, υποθέσεις και δεδομένα» 

Σύγχρονα θέματα Ογκολογίας, Αλεξανδρούπολη 29 Απριλίου – 2 Μαίου 

2010. 

(12) 30/10/2010: Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Σύγχρονα θεραπευτικά   

προβλήματα σε συχνούς καρκίνους». 

  15
ο
 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά 29-31 Οκτωβρίου 2010. 

(13) 5/11/2010: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος Ουρογεννητικού». 

18
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 4-6    

Νοεμβρίου 2010. 

(14) 18/11/2010: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος Ουροδόχου κύστεως». 

Ουρολογικό Συμπόσιο «Εξελίξεις και Διλήμματα στη Θεραπεία του 

Ουρολογικού καρκίνου». Αθήνα 18-20 Νοεμβρίου 2010. 

(15) 19/11/10: Meet the expert session: «Castrate resistant prostate cancer:      

management and interactive discussions». Ομιλητής prof. J.P. Machiels. 

Ουρολογικό Συμπόσιο «Εξελίξεις και Διλήμματα στη Θεραπεία του 

Ουρολογικού καρκίνου». Αθήνα 18-20 Νοεμβρίου 2010. 

(16) 4/12/10: Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Μοριακή στόχευση στον προχωρημένο  

καρκίνο του μαστού: Σενάρια που πληθαίνουν». 

Καρκίνος του Μαστού. Το ουσιώδες μένει αθέατο; Αθήνα 3-4 Δεκεμβρίου 

2010. 
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(17) 16/4/11: Συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων: «Καρκίνος πεπτικού». 

 17
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 14-16 Απριλίου 2011. 

(18) 27/10/11: Επιστημονική αντιπαράθεση: Εντοπισμένος καρκίνος προστάτη ( 

Αρχική ριζική θεραπεία έναντι αρχικής παρακολούθησης). 

 19
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 27-29 

Οκτωβρίου 2011.   

(19) 3/12/11: Διάλεξη με θέμα: «Διαχείριση της Επιτήρησης (Follow up) μετά τον 

αρχικό θεραπευτικό χειρισμό· είναι εφικτός ο συγκερασμός χρήσιμης 

«ελαχιστοποίησης» και συγκράτησης των «δευτερογενών ωφελημάτων» από 

τον έλεγχο για μεταστατική νόσο;» 

 Καρκίνος του μαστού. Η έρευνα αφηγείται· η πράξει μπορεί και πρέπει να 

ανταποκριθεί; Αθήνα 2-4 Δεκεμβρίου 2011. 

(20) Ημερίδα Ακτινολογικής Εταιρείας Κρήτης με θέμα: «Πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού». Ηράκλειο, 

17/10/2012.  

(21) 2/11/2012: Επιστημονική αντιπαράθεση: Screening για Ca προστάτη. 

 20
ο
 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 

Νοεμβρίου 2012. 

(22) 17/11/2012: Κλινικό Συμπόσιο «Καρκίνος ουροδόχου κύστης-καρκίνος 

πέους». 3
η
 Πειραϊκή Ογκολογική Διημερίδα-Καρκίνος ουροποιογεννητικού 

συστήματος: Πολύπλευρη προσέγγιση για εξατομικευμένη αντιμετώπιση. 

Αθήνα 16-17 Νοεμβρίου 2012. 

(23) 8/12/2012: Διάλεξη με θέμα: «Παλαιότερα φάρμακα σε νέες μορφές: 

αναβίωση ή παράταση ζωής;» 

 Νεοπλασίες του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού στη γυναίκα. 

Αθήνα, 7-8 Δεκεμβρίου 2012. 

(24) 1/3/2013: Round table: Metastatic Sarcoma. Winter school “The 

multidisciplinary Therapeutic Approach of Rare Tumors”. Βόλος, 28 

Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου 2013. 

 

Ζ. Ερευνητικά προγράμματα  

α. Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα της Ελληνικής Ογκολογικής 

Ερευνητικής Ομάδας (συμμετέχουν 23 Ογκολογικές και Πνευμονολογικές 
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Κλινικές) με αντικείμενο την θεραπευτική πρόοδο στην αντιμετώπιση των 

νεοπλασματικών ασθενειών.  

β. Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα της Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής 

(συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών της Κλινικής σε Διεθνή ερευνητικά 

Προγράμματα) αποτέλεσμα των οποίων είναι οι παραπάνω αναφερόμενες 

δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

 
 


