
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ microRNAs (miRNAs) ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ 

ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

 

Μιχαήλ Στρατηγός 

Παθολόγος - Ογκολόγος 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ microRNAs (miRNAs) ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ 

ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

 

Μιχαήλ Στρατηγός 

Παθολόγος - Ογκολόγος 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2022 



ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ microRNAs (miRNAs) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ 

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής 

Δημήτριος Μαυρουδής, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας 

 

 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή 

Δημήτριος Μαυρουδής, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας 

Σοφία Αγγελάκη, Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας 

Χρήστος Τσατσάνης, Καθηγητής Κλινικής Χημείας 

Eelco de Bree, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής - Χειρουργικής Ογκολογίας 

Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Καθηγητής Βιοχημείας 

Μαρία Τζαρδή, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής 

Μαρία Τόλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ευχαριστίες 

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή κ. Δημήτριο Μαυρουδή για την 

ανάθεση και την καθοδήγηση για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. Παράλληλα ευχαριστώ την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Σοφία 

Αγγελάκη και τη βιολόγο κ. Χαρά Παπαδάκη για τη συνεργασία σχετικά με το 

σχεδιασμό και την εκτέλεση του ερευνητικού σκέλους της διατριβής. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Εργαστηρίου Μεταφραστικής 

Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη συμβολή τους 

στην περαίωση της διατριβής, αλλά και όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και 

γραμματειακό προσωπικό της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής και της Μονάδας 

Χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για την πολυετή 

συνεργασία. 

Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής: το συνεπιβλέποντα καθηγητή κ. Χρήστο Τσατσάνη, τον καθηγητή κ. 

Eelco de Bree, τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, την καθηγήτρια κ. 

Μαρία Τζαρδή και την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Μαρία Τόλη για τη συμμετοχή 

τους. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ασθενείς που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, 

καθώς και τις οικογένειές τους. Ως ελάχιστη αναγνώριση αφιερώνω σε αυτούς τη 

διατριβή μου. 

Η εκπόνηση της παρούσας διατριβής χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων 

Ελλάδος και την Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας. 

 



Πίνακας περιεχομένων 

Περίληψη          1 

Summary          6 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Επιδημιολογία του καρκίνου του μαστού      12 

2. Προγνωστικοί παράγοντες στον πρώιμο καρκίνο του μαστού   17 

3. Θεραπεία πρώιμης νόσου        21 

4. Μικρομεταστατική νόσος, κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα  

και κατάσταση καρκινικού λήθαργου      23 

4.1 Μικρομεταστατική νόσος και κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα 23 

4.2 Κατάσταση καρκινικού λήθαργου (tumor dormancy)   26 

4.2.1 Μοντέλα ανάπτυξης καρκινικών όγκων   26 

4.2.2 Μοντέλο καρκινικού λήθαργου    27 

4.3 Επιθηλιομεσεγχυματική μετατροπή     29 

5. microRNAs          32 

5.1 Γενικά στοιχεία        32 

5.2 Βιολογική δράση των miRNAs      36 

5.3 Ρόλος των miRNAs στον καρκίνο και ειδικότερα στον καρκίνο μαστού 37 

5.4 miR-21         39 

5.5 miR-23b         42 

5.6 miR-190         43 

5.7 Οικογένεια miR-200       43 

6. Ερευνητικό ερώτημα        47 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Α. Μεθοδολογία         49 

1. Χαρακτηριστικά ασθενών και συλλογή δειγμάτων     49 

2. Απομόνωση RNA         49 

3. Ποσοτική real-time qPCR και έκφραση miRNA     50 

4. Στατιστική ανάλυση        51 



Β. Αποτελέσματα         53 

1. Χαρακτηριστικά ασθενών        53 

2. Έκφραση miRNA και στατιστικές συσχετίσεις     58 

3. Έκφραση miRNA και κλινική έκβαση      59 

4. ‘Εκφραση miRNA ανάλογα με το χρόνο υποτροπής    65 

5. Έκφραση miRNA και κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά  

σε ένα μοντέλο πρόβλεψης υποτροπής νόσου     68 

Γ. Συζήτηση          72 

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές        83 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου διδάκτορα    99 

Κατάλογος δημοσιεύσεων υποψήφιου διδάκτορα     101 

Δημοσίευση στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής    102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Περίληψη 

Προβλεπτική αξία των microRNAs που σχετίζονται με την κατάσταση του 

καρκινικού λήθαργου για την όψιμη υποτροπή στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. 

 

1. Εισαγωγή 

Ο καρκίνος του μαστού είναι το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα (εξαιρουμένου του 

καρκίνου του δέρματος) και η δεύτερη αιτία θανάτου από κακοήθεια στις γυναίκες 

μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Παρά τη σημαντική πρόοδο σε όλες τις διαθέσιμες 

θεραπευτικές μεθόδους (χειρουργική θεραπεία, ακτινοθεραπεία, συστηματικές 

θεραπείες), ένα ποσοστό ασθενών υποτροπιάζει και τελικώς καταλήγει από τη 

νόσο. Για τα πρώτα 5 έτη από τη διάγνωση, ο κίνδυνος υποτροπής είναι 

υψηλότερος σε όγκους με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς.  

Η διαδικασία της μετάστασης αποτελείται από πολλαπλά βήματα που 

περιλαμβάνουν την τοπική διήθηση, την ενδαγγειακή διασπορά καρκινικών 

κυττάρων, την εξαγγείωσή τους στον ιστό-στόχο και τον πολλαπλασιασμό τους. 

Σημαντική θέση στη βιολογία του καρκίνου και στη μεταστατική εξέλιξη κατέχει η 

έννοια του καρκινικού λήθαργου και της επιθηλιομεσεγχυματικής μετατροπής. Ένας 

αυξανόμενος αριθμός πειραματικών και κλινικών δεδομένων έχει δείξει ότι οι 

διαδικασίες αυτές ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και από τα miRNA (μη 

κωδικοποιητικές μονόκλωνες αλληλουχίες περίπου 22 νουκλεοτιδίων που ασκούν 

μεταμεταγραφικό έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης). 
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Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της έκφρασης κυκλοφορούντων 

miRNAs (miR-21, miR-23b, miR-190, miR-200b και miR-200c) σε ασθενείς με πρώιμο 

καρκίνο του μαστού και της σχέσης τους με την κλινική έκβαση, με τελικό στόχο την 

ανάδειξη ομάδων ασθενών με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, που ενδεχομένως θα 

ωφελούνταν από επιπρόσθετους θεραπευτικούς χειρισμούς. 

 

2. Ασθενείς και μέθοδοι 

Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν 209 ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού που 

υπεβλήθηκαν σε μετεγχειρητική συμπληρωματική χημειοθεραπεία στο τμήμα 

Παθολογικής Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταξύ 

των ετών 2003 και 2010. 23 υγιή άτομα συμμετείχαν ως ομάδα ελέγχου. 

Η συλλογή πλάσματος γινόταν μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου και πριν 

την έναρξη της χημειοθεραπείας. Η απομόνωση του ολικού RNA έγινε με τη χρήση 

Trizol LS (Ambion Life Technologies). Ακολούθως πραγματοποιούνταν ποσοτική real-

time PCR, χρησιμοποιώντας το TaqMan miRNA Reverse Transcription kit και 

ειδικούς για miRNA stem-loop εκκινητές (primers). 

Το μέσα επίπεδα έκφρασης για κάθε miRNA υπολογίσθηκαν με την 2-ΔCt μέθοδο 

σχετικά με τα μέσα επίπεδα του miR-23a. Ασθενείς με έκφραση miRNA ίση ή πάνω 

από τη διάμεση τιμή χαρακτηρίζονταν ως έχοντες υψηλή έκφραση, ενώ ασθενείς με 

έκφραση miRNA κάτω από τη διάμεση τιμή ως έχοντες χαμηλή έκφραση. 

Η σχέση μεταξύ των επιπέδων έκφρασης των κυκλοφορούντων miRNA και της 

επιβίωσης ελεύθερης νόσου (DFS) ή της συνολικής επιβίωσης (OS) αξιολογήθηκε με 
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τη μέθοδο Kaplan-Meier, το log rank test (Mantel-Cox) και τα μοντέλα Cox 

proportional hazard regression. Για την εκτίμηση της αξίας των κυκλοφορούντων 

miRNAs στην πρόβλεψη της υποτροπής κατασκευάσθηκαν καμπύλες ROC (receiver 

operating characteristics) και υπολογίσθηκε η περιοχή κάτω από την καμπύλη (area 

under the curve, AUC). 

 

3. Αποτελέσματα 

Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν δείγματα πλάσματος από 155 ασθενείς με 

πρώιμο καρκίνο του μαστού και από 23 υγιείς γυναίκες. Μετά από μια διάμεση 

περίοδο παρακολούθησης 94,3 μηνών, 84 από τις 133 ασθενείς δεν είχαν 

υποτροπιάσει και 49 είχαν υποτροπιάσει. Τα δημογραφικά και τα κλινικά 

χαρακτηριστικά ήταν παρόμοια μεταξύ των ασθενών που δεν υποτροπίασαν και 

αυτών που υποτροπίασαν, με εξαίρεση την αναλογία των ασθενών με όγκους > 5 

εκ. (Τ3) και 4 ή περισσότερους διηθημένους μασχαλιαίους λεμφαδένες, που ήταν 

υψηλότερη σε ασθενείς με υποτροπή (p=0.015 και p=0.003 αντιστοίχως). 

Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες σύμφωνα με την κλινική έκβαση: (i) 

ασθενείς που παρέμειναν ελεύθεροι υποτροπής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 

περιόδου παρακολούθησης (n=84), (ii) ασθενείς με πρώιμη υποτροπή, που 

ορίσθηκε ως υποτροπή εντός 3 ετών μετά το χειρουργείο (n=23) και (iii) ασθενείς με 

όψιμη υποτροπή, που ορίσθηκε ως υποτροπή τουλάχιστον 5 έτη μετά το 

χειρουργείο (n=20). Τέλος, 6 ασθενείς παρουσίασαν υποτροπή μεταξύ 3 και 5 ετών. 
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Η έκφραση miR-21 (p < 0,001), miR-23b (p=0,028) και miR-200c (p < 0,001) ήταν 

υψηλότερη και η έκφραση miR-190 ήταν χαμηλότερη (p=0,013) σε ασθενείς με 

υποτροπή (n = 49), σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς υποτροπή (n = 84). Η έκφραση 

miR-190 ήταν χαμηλότερη (p=0,0032) σε ασθενείς με πρώιμη υποτροπή (εντός 3 

ετών, n = 23) σε σύγκριση με αυτών χωρίς πρώιμη υποτροπή (n = 110). Από την 

άλλη πλευρά, η έκφραση των miR-21 και miR-200c ήταν υψηλότερη (p=0,015 και p 

< 0,001 αντίστοιχα) σε ασθενείς με όψιμη υποτροπή (μετά από τουλάχιστον 5 έτη, n 

= 20) σε σύγκριση με ασθενείς που δεν είχαν υποτροπιάσει. Η υψηλή έκφραση miR-

200c συσχετίστηκε με βραχύτερη επιβίωση ελεύθερη νόσου (DFS) (p=0,005) και η 

υψηλή έκφραση miR-21 με βραχύτερο DFS και με βραχύτερη συνολική επιβίωση 

(OS) (p < 0,001 και p=0,033, αντίστοιχα) σε σύγκριση με τη χαμηλή έκφραση. Η 

ανάλυση καμπύλης ROC αποκάλυψε ότι τα miR-21, miR-23b, miR-190 και miR-200c 

διέκριναν ασθενείς που υποτροπίασαν από ασθενείς χωρίς υποτροπή. Ο 

συνδυασμός των miR-21, miR-23b και miR-190 έδειξε υψηλότερη ευαισθησία και 

ειδικότητα στις αναλύσεις ROC σε σύγκριση με κάθε miRNA ξεχωριστά. Η 

προγνωστική ακρίβεια βελτιώθηκε περαιτέρω με την προσθήκη της λεμφαδενικής 

διήθησης και του βαθμού διαφοροποίησης (grading) του όγκου στο πάνελ των 

τριών miRNA (AUC 0,873). Επιπλέον, ο συνδυασμός των miR-200c, της 

λεμφαδενικής διήθησης, του βαθμού διαφοροποίησης και της κατάστασης των 

οιστρογονικών υποδοχέων προέβλεπε την όψιμη υποτροπή (AUC 0,890). 
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4. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι ορισμένα miRNAs που σχετίζονται 

με την κατάσταση καρκινικού λήθαργου και μετάστασης εκφράζονται διαφορετικά 

σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού που τελικά υποτροπιάζουν συγκριτικά με 

αυτών που δεν υποτροπιάζουν. Η μελέτη μας είναι μεταξύ των πρώτων που 

αναδεικνύουν την ενδεχόμενη χρησιμότητα αυτών των miRNAs ως 

κυκλοφορούντων προβλεπτικών παραγόντων στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, 

καθώς παρείχε τη δυνατότητα πρόβλεψης υποτροπής έως και έτη πριν την 

ανάπτυξη μεταστάσεων, ενώ ανέδειξε αυτά τα miRNAs ως ανεξάρτητους 

προγνωστικούς παράγοντες παράλληλα με τις συνήθεις κλινικοπαθολογικές 

παραμέτρους. Είναι σημαντικό ότι η υψηλή έκφραση των miR-21 και miR-200c 

σχετιζόταν με βραχύτερο DFS συγκριτικά με ασθενείς με χαμηλή έκφραση, ενώ η 

υψηλή έκφραση miR-21 σχετιζόταν και με βραχύτερη συνολική επιβίωση. Τέλος, η 

μελέτη μας ενισχύει τη γνώση που αφορά τις διεργασίες και τα μονοπάτια που 

ενέχονται στη ρύθμιση του καρκινικού λήθαργου και της μετάστασης στον καρκίνο 

του μαστού. 

Η μελέτη μας όμως παρουσιάζει και περιορισμούς, καθώς τα αποτελέσματα 

αφορούν μια σχετικά μικρή ομάδα ασθενών και χρήζουν επικύρωσης σε 

ανεξάρτητη ομάδα ασθενών. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να 

θεωρηθούν προκαταρκτικά και να χρησιμοποιηθούν ως βάση για προοπτική 

αξιολόγηση σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών με πρώιμο καρκίνο μαστού. 
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Summary 

Circulating microRNAs in the early prediction of disease recurrence in primary 

breast cancer 

 

1. Introduction  

Breast cancer is the most common malignancy (excluding skin cancer) and the 

second leading cause of death from malignancy in women after lung cancer. Despite 

significant advances in all available treatments (surgery, radiotherapy, systemic 

treatments), some patients still relapse and eventually die. During the first 5 years 

after diagnosis, the risk of recurrence is higher in hormone receptor negative 

tumors. 

The metastatic process consists of multiple steps that include local infiltration, 

intravascular dissemination of cancer cells, extravasation in target tissues and their 

proliferation. The concept of cancer dormancy and epithelial-to-mesenchymal 

transformation plays an important role in cancer biology and metastatic 

development. An increasing number of experimental and clinical data have shown 

that, among other things, these processes are regulated by miRNAs (non-coding 

monoclonal sequences of approximately 22 nucleotides that exercise post-

transcriptional control of gene expression). 

The aim of this study was to investigate the expression of specific circulating miRNAs 

(miR-21, miR-23b, miR-190, miR-200b and miR-200c) in patients with early breast 

cancer, as well as their relationship with clinical outcomes. The results could identify 
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groups of patients at increased risk of recurrence who may benefit from additional 

treatment. 

 

2. Patients and methods  

This study included 209 patients with early breast cancer who underwent adjuvant 

chemotherapy in the Department of Medical Oncology, University General Hospital 

of Heraklion between 2003 and 2010. 23 healthy individuals were recruited as a 

control group. 

After surgery, plasma was collected before chemotherapy was initiated. Total RNA 

was isolated using Trizol LS (Ambion Life Technologies). Quantitative real-time PCR 

was then performed using the TaqMan miRNA Reverse Transcription kit and specific 

miRNA stem-loop primers. 

The mean expression levels for each miRNA were calculated by the 2-ΔCt method 

relative to the mean miR-23a levels. Patients with miRNA expression levels equal to 

or above the median value were characterized as having high expression, while 

patients with miRNA expression levels below the median value were characterized as 

having low expression.  

The relationship between circulating miRNA expression levels and disease-free 

survival (DFS) or overall survival (OS) was assessed using the Kaplan-Meier method, 

the log rank test (Mantel-Cox) and Cox proportional hazard regression models. To 

estimate the value of circulating miRNAs in predicting recurrence, ROC (receiver 
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operating characteristics) curves were constructed and the area under the curve 

(AUC) was calculated. 

 

3. Results 

For this analysis, plasma samples were collected from 155 patients with early breast 

cancer and 23 healthy women. After a median follow-up of 94.3 months, 49 patients 

relapsed, whereas 84 did not. Demographic and clinical characteristics were similar 

between patients who did not relapse and those who relapsed, except for the 

percentage of patients with tumors larger than 5 cm (T3) or at least 4 positive 

axillary lymph nodes, which was higher in patients with relapse (p = 0.015 and p = 

0.003 respectively).  

Patients were classified into three groups according to clinical outcome: (i) patients 

who remained free of relapse during the entire follow-up period (n = 84), (ii) patients 

with early relapse, defined as relapse within 3 years after surgery (n = 23) and (iii) 

patients with late relapse, defined as relapse at least 5 years after surgery (n = 20). 

Finally, six patients experienced relapse between 3 and 5 years after surgery. 

miR-21 (p < 0.001), miR-23b (p = 0.028) and miR-200c (p < 0.001) expression were 

higher and miR-190 was lower (p = 0.013) in relapsed (n = 49), compared to non-

relapsed patients (n = 84). Interestingly, miR-190 was lower (p = 0.0032) in patients 

with early relapse (at < 3 years; n = 23) compared to those without early relapse (n = 

110). On the other hand, miR-21 and miR-200c were higher (p = 0.015 and p < 0.001, 

respectively) in patients with late relapse (relapse at ≥ 5 years; n = 20) as compared 



 

9 

to non-relapsed patients. High miR-200c was associated with shorter disease-free 

survival (DFS) (p = 0.005) and high miR-21 with both shorter DFS and overall survival 

(OS) (p < 0.001 and p = 0.033, respectively) compared to low expression. ROC curve 

analysis revealed that miR-21, miR-23b, miR-190 and miR-200c discriminated 

relapsed from non-relapsed patients. A combination of of miR-21, miR-23b and miR-

190 showed higher sensitivity and specificity in ROC analyses compared to each 

miRNA alone; accuracy was further improved by adding lymph node infiltration and 

tumor grade to the panel of three miRs (AUC 0.873). Furthermore, the combination 

of miR-200c, lymph node infiltration, tumor grade and estrogen receptor predicted 

late relapse (AUC 0.890). 

 

4. Conclusions  

The results of our study indicate that some miRNAs associated with dormancy and 

metastasis are differentially expressed in early breast cancer patients who eventually 

relapse compared with those who do not. Our study is among the first to highlight 

the potential utility of these miRNAs as circulating predictive biomarkers in early 

breast cancer, as it provided the ability to predict recurrence up to years before 

development of clinically evident metastases, and evaluated their predictive value 

besides common clinicopathological parameters. 

Importantly, high expression of miR-21 and miR-200c was associated with shorter 

DFS compared with patients with low expression, while high expression of miR-21 

was associated with shorter overall survival as well. Finally, our study provides 
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potential insights into the procedures and pathways involved in the regulation of 

dormancy and metastasis in breast cancer. 

Our study has some limitations, as the results are derived from a relatively small 

group of patients and require validation in an independent cohort. Therefore, these 

results should be considered preliminary and warrant prospective validation in a 

larger cohort of patients with early disease. 
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1. Επιδημιολογία του καρκίνου του μαστού 

Ο καρκίνος του μαστού είναι το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα (εξαιρουμένου του 

καρκίνου του δέρματος) και η δεύτερη αιτία θανάτου από κακοήθεια στις γυναίκες 

μετά τον καρκίνο του πνεύμονα (1). Η νόσος μπορεί να προσβάλει και άνδρες, 

παρουσιάζοντας κοινά αλλά και αποκλίνοντα χαρακτηριστικά, όμως η συχνότητα 

του ανδρικού καρκίνου μαστού είναι 100 φορές μικρότερη (2). 

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ενδεικτικά 

στις ΗΠΑ, ο αριθμός νέων διαγνώσεων της νόσου το 2019 υπολογίζεται σε περίπου 

268.600 ασθενείς, ενώ περίπου 41.760 γυναίκες πέθαναν από αυτήν. Στην ίδια 

χώρα, στην αρχή του 2019, ζούσαν περίπου 3,8 εκατομμύρια γυναίκες με διάγνωση 

καρκίνου του μαστού σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Εξ’ αυτών περισσότερες από 

150.000 έπασχαν από μεταστατική νόσο, η οποία στο 75% των περιπτώσεων 

αποτελούσε υποτροπή πρώιμης νόσου (3). Ο ισόβιος κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου 

του μαστού είναι περίπου 12% (1 στις 8 γυναίκες). 

Η επίπτωση του διηθητικού καρκίνου του μαστού παρουσιάζει μια μικρή αυξητική 

τάση (0,3% ανά έτος), κατά κύριο λόγο εξαιτίας αύξησης της επίπτωσης της τοπικής 

νόσου (ως αποτέλεσμα πρωιμότερης διάγνωσης) κατά 1,1% (4). Η επίπτωση της de 

novo μεταστατικής νόσου παρουσίαζε αύξηση 2,5% από το 2001 έως το 2011, 

έκτοτε όμως παραμένει σταθερή. 

Η επίπτωση και η θνητότητα από καρκίνο του μαστού παρουσιάζει γεωγραφικές και 

φυλετικές διαφοροποιήσεις (5), η εκτενής περιγραφή των οποίων ξεφεύγει από τα 

όρια της παρούσας διατριβής. 
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Ο καρκίνος του μαστού είναι σποραδική νόσος. Μόνο ένα 10% των περιπτώσεων 

μπορεί να οφείλεται σε κληρονομική προδιάθεση. Στους παράγοντες κινδύνου που 

σχετίζονται με αύξηση της πιθανότητας νόσησης περιλαμβάνεται η αυξανόμενη 

ηλικία, σωματομετρικά χαρακτηριστικά (6), διάφορες καλοήθεις παθήσεις του 

μαστού, η αυξημένη πυκνότητα των μαστών (7), η αυξημένη έκθεση σε οιστρογόνα 

(πρώιμη εμμηναρχή, όψιμη εμμηνόπαυση ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης), 

το κάπνισμα (8,9), η κατανάλωση αλκοόλ (10), η ύπαρξη ατομικού ή οικογενειακού 

ιστορικού, η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία (11) και η εργασία σε βραδινή 

βάρδια (12, 13, 14). 

Ο καρκίνος του μαστού ταξινομείται σε υποομάδες με βάση συγκεκριμένα 

ιστολογικά, βιολογικά ή μοριακά χαρακτηριστικά. Οι υποομάδες αυτές έχουν 

διαφορετική βιολογική συμπεριφορά, χαρακτηρίζονται από διαφορετική πρόγνωση 

και διαφορετική ανταπόκριση σε θεραπευτικούς χειρισμούς (βλ. 2. Προγνωστικοί 

παράγοντες στον πρώιμο καρκίνο του μαστού). 

Εκτός από τον προσδιορισμό των βιολογικών χαρακτηριστικών του καρκίνου του 

μαστού, εξαιρετικά σημαντική για τον καθορισμό της πρόγνωσης είναι και η 

σταδιοποίηση της νόσου. Αυτή γίνεται με βάση το διεθνές σύστημα σταδιοποίησης 

από την American Joint Committee on Cancer (AJCC) και δύναται να παρουσιασθεί 

με διαφορετικό τρόπο, κλινικό ή ιστολογικό, ανάλογα με το πώς αξιολογήθηκε η 

προσβολή λεμφαδενικών ομάδων. Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται η 

σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού βάσει της 8ης έκδοσης του συστήματος 

AJCC/TNM (15).  
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Πρωτοπαθής όγκος (Τ) 

Tx  
T0  
Tis (DCIS) 
Tis (Paget) 

Ο πρωτοπαθής όγκος δε μπορεί να αξιολογηθεί 
Χωρίς ενδείξεις πρωτοπαθούς όγκου 
Ductal carcinoma in situ 
Νόσος Paget της θηλής που δε σχετίζεται με  διηθητικό καρκίνωμα ή 
DCIS του υποκείμενου παρεγχύματος 

Τ1  
 Τ1mi 
 T1a 
 T1b 
 T1c 

Όγκος ≤20 mm κατά τη μέγιστη διάμετρο 
Όγκος ≤1 mm κατά τη μέγιστη διάμετρο 
Όγκος >1 mm αλλά ≤5 mm κατά τη μέγιστη διάμετρο 
Όγκος >5 mm αλλά ≤10 mm κατά τη μέγιστη διάμετρο 
Όγκος >10 mm αλλά ≤20 mm κατά τη μέγιστη διάμετρο 

Τ2 Όγκος >20 mm αλλά ≤50 mm κατά τη μέγιστη διάμετρο 

Τ3 Όγκος >50 mm κατά τη μέγιστη διάμετρο 

Τ4  
 
 T4a 
 T4b 
 
 T4c 
 T4d 

Όγκος οποιουδήποτε μεγέθους με διήθηση του θωρακικού τοιχώμα- 
τος ή του δέρματος 
Διήθηση του θωρακικού τοιχώματος 
Εξέλκωση ή ομόπλευρα δορυφόρα οζίδια ή/και οίδημα (συμπεριλαμ- 
βανομένου peau d’ orange) 
Παρουσία T4a και T4b 
Φλεγμονώδες καρκίνωμα 

 

Περιοχικοί λεμφαδένες (Ν) - κλινική ταξινόμηση 

cNx Οι περιοχικοί λεμφαδένες δε μπορούν να αξιολογηθούν 

cN0 Χωρίς διήθηση περιοχικών λεμφαδένων (με κλινική εξέταση ή 
απεικόνιση) 

cN1  
 
 cN1mi 

Μετάσταση κινητών ομόπλευρων μασχαλιαίων λεμφαδένων 
επιπέδου Ι/ΙΙ 
Μικρομετάσταση (περίπου 200 κύτταρα, μεγαλύτερη από 0.2 mm, 
αλλά όχι μεγαλύτερη από 2 mm) (σπάνια χρήση, σε περιπτώσεις 
βιοψίας λεμφαδένα φρουρού προεγχειρητικά) 

cN2 
 
 
cN2a 

 
 cN2b 

Μετάσταση σε καθηλωμένους ομόπλευρους μασχαλιαίους 
λεμφαδένες ή σε ομόπλευρο έσω μαστικό λεμφαδένα, απουσία  
διήθησης μασχαλιαίου λεμφαδένα 
Μετάσταση σε καθηλωμένους ομόπλευρους μασχαλιαίους 
λεμφαδένες 
Μετάσταση σε ομόπλευρο έσω μαστικό λεμφαδένα, απουσία 
διήθησης μασχαλιαίου λεμφαδένα 

cN3  
 
 
 
 
  
 cN3a
  

Μετάσταση σε ετερόπλευρο υποκλείδιο λεμφαδένα (μασχαλιαίος 
λεμφαδένας επιπέδου ΙΙΙ), με ή χωρίς διήθηση επιπέδου Ι ή ΙΙ, ή 
μετάσταση σε ομόπλευρο έσω μαστικό λεμφαδένα με διήθηση 
μασχαλιαίου λεμφαδένα επιπέδου Ι/ΙΙ ή μετάσταση σε ομόπλευρο 
υπερκλείδιο λεμφαδένα, με ή χωρίς διήθηση μασχαλιαίου ή έσω 
μαστικού λεμφαδένα 
Μετάσταση σε ετερόπλευρο υποκλείδιο λεμφαδένα (μασχαλιαίος 
λεμφαδένας επιπέδου ΙΙΙ), με ή χωρίς διήθηση επιπέδου Ι ή ΙΙ 
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 cN3b
  
 cN3c 

Μετάσταση σε ομόπλευρο έσω μαστικό λεμφαδένα με διήθηση 
μασχαλιαίου λεμφαδένα επιπέδου Ι/ΙΙ 
Mετάσταση σε ομόπλευρο υπερκλείδιο λεμφαδένα, με ή χωρίς 
διήθηση μασχαλιαίου ή έσω μαστικού λεμφαδένα 

 

 

Περιοχικοί λεμφαδένες (Ν) - ιστολογική ταξινόμηση 

pNx 
 

Οι περιοχικοί λεμφαδένες δε μπορούν να αξιολογηθούν 

pN0  
 
           pN0(i+) 
     pN0(mol+) 

Χωρίς διήθηση περιοχικών λεμφαδένων ή μόνο μεμονωμένα 
καρκινικά κύτταρα (isolated tumor cells, ITCs) 
Μόνο ITCs σε περιοχικούς λεμφαδένες (εναποθέσεις έως 0.2 mm) 
Θετικά μοριακά ευρήματα με RT-PCR, όχι ITCs. 

pN1   
 
 
            pN1mi  
 
 pN1a 
 
 pN1b 
 
 pN1c 

Μικρομεταστάσεις ή μετάσταση σε 1-3 μασχαλιαίους λεμφαδένες 
και/ή κλινικά αρνητικοί έσω μαστικοί λεμφαδένες με μικρο- ή 
μακροσκοπική μετάσταση σε βιοψία λεμφαδένα φρουρού 
Μικρομετάσταση (περίπου 200 κύτταρα, μεγαλύτερη από 0.2 mm, 
αλλά όχι μεγαλύτερη από 2 mm) 
Μετάσταση σε 1-3 μασχαλιαίους λεμφαδένες, τουλάχιστον μία 
μεγαλύτερη από 2.0 mm 
Μετάσταση σε ομόπλευρους έσω μαστικούς λεμφαδένες, 
εξαιρουμένων ITCs 
Συνδυασμός pN1a και pN1b 

pN2   
 
 
 pN2a 
 
 pN2b  
 

Μετάσταση σε 4-9 μασχαλιαίους λεμφαδένες ή μετάσταση σε έσω 
μαστικούς λεμφαδένες (απεικονιστικά) χωρίς διήθηση 
μασχαλιαίων λεμφαδένων 
Μετάσταση σε 4-9 μασχαλιαίους λεμφαδένες (τουλάχιστον μία 
εντόπιση μεγαλύτερη από 2.0 mm) 
Μετάσταση σε έσω μαστικό λεμφαδένα (κλινικά) με ή χωρίς 
ιστολογική επιβεβαίωση, με ιστολογικά αρνητικούς μασχαλιαίους 
λεμφαδένες 

pN3   
 
 
 
 
 
 
 

 pN3a  
 
 
 pN3b  
 
 pN3c  

Μετάσταση σε 10 ή περισσότερους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 
μετάσταση σε υποκλείδιο λεμφαδένα (μασχαλιαίος λεμφαδένας 
επιπέδου ΙΙΙ) ή θετικός (απεικονιστικά) έσω μαστικός λεμφαδένας 
μαζί με έναν ή περισσότερους θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες 
επιπέδου Ι/ΙΙ ή σε περισσότερους από 3 μασχαλιαίους λεμφαδένες 
με παρουσία μικρο- ή μακρομεταστάσεων σε βιοψία λεμφαδένα 
φρουρού σε κλινικά αρνητικούς ομόπλευρους έσω μαστικούς 
λεμφαδένες ή μετάσταση σε ομόπλευρο υπερκλείδιο λεμφαδένα 
Μετάσταση σε 10 ή περισσότερους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 
μετάσταση σε υποκλείδιο λεμφαδένα (μασχαλιαίος λεμφαδένας 
επιπέδου ΙΙΙ) 
pN1a ή pN2a παρουσία cN2b (απεικονιστικά θετικοί έσω μαστικοί 
λεμφαδένες) ή pN2a παρουσία pN1b 
Μετάσταση σε ομόπλευρο υπερκλείδιο λεμφαδένα 
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Απομακρυσμένες μεταστάσεις (Μ) 

M0 
 
         cM0(i+) 
 

Χωρίς κλινικές ή απεικονιστικές ενδείξεις απομακρυσμένων 
μεταστάσεων 
Χωρίς κλινικές ή απεικονιστικές ενδείξεις απομακρυσμένων 
μεταστάσεων, αλλά με παρουσία καρκινικών κυττάρων ή 
εναποθέσεων έως 0.2 mm, στο περιφερικό αίμα, το μυελό των 
οστών ή σε μη περιοχικό λεμφαδενικό ιστό 

cM1 
 

Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων (με κλινικά ή 
απεικονιστικά μέσα) 

pM1 
 

Ιστολογικά επιβεβαιωμένη παρουσία απομακρυσμένων 
μεταστάσεων ή μετάσταση μεγαλύτερη από 0.2 mm σε περίπτωση 
μη περιοχικού λεμφαδένα 

 

Πίνακας 1: Σταδιοποίηση ΤΝΜ του καρκίνου του μαστού, 8η έκδοση 

Η πενταετής ειδική για τον καρκίνο μαστού επιβίωση (breast cancer specific 

survival) για τις ασθενείς που διαγνώσθηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ 2009 και 2015 ήταν 

98% (στάδιο Ι), 92% (στάδιο ΙΙ), 75% (στάδιο ΙΙΙ) και 27% (στάδιο IV) (1). 

Στάδιο T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T0 N1mi M0 

IB T1 N1mi M0 

IIA T0 N1 M0 

IIA T1 N1 M0 

IIA T2 N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

IIB T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 
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IIIA T1 N2 M0 

IIIA T2 N2 M0 

IIIA T3 N1 M0 

IIIA T3 N2 M0 

IIIB T4 N0 M0 

IIIB T4 N1 M0 

IIIB Τ4 N2 M0 

IIIC Οποιοδήποτε Τ N3 M0 

IV Οποιοδήποτε Τ Οποιοδήποτε Ν M1 

 

Πίνακας 2: Ομάδες σταδιοποίησης συστήματος AJCC 

 

2. Προγνωστικοί παράγοντες στον πρώιμο καρκίνο του μαστού 

Ο καθορισμός της πρόγνωσης έχει μεγάλη σημασία σε κάθε νόσο, τόσο για τον/την 

ασθενή, όσο και για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των θεραπευτικών 

στρατηγικών. Οι προγνωστικοί παράγοντες δίνουν πληροφορίες σχετικά με το 

κλινικό αποτέλεσμα (έκβαση) κατά τη στιγμή της διάγνωσης, ανεξάρτητα από τη 

χορηγούμενη θεραπεία. Θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της αναλυτικής 

εγκυρότητας (analytical validity), που αφορά τεχνικές παραμέτρους (ακρίβεια, 

επαναληψιμότητα, αξιοπιστία), της κλινικής εγκυρότητας (clinical validity), όταν 

δύνανται να διαχωρίζουν τον πληθυσμό ενδιαφέροντος σε υποομάδες που 

διαφέρουν στο βιολογικό ή κλινικό αποτέλεσμα, και της κλινικής χρησιμότητας 
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(clinical utility), που αφορά τη χρησιμότητα στην κλινική πράξη, την ευκολία, 

αναπαραγωγιμότητα και την ερμηνεία από τον κλινικό ιατρό. 

Στην περίπτωση του πρώιμου καρκίνου του μαστού, γνωρίζουμε ότι κάποιες 

ασθενείς υπερθεραπεύονται (ενώ θα ήταν αρκετή μόνο η τοπική θεραπεία), ενώ 

κάποιες άλλες «υποθεραπεύονται» (υποτροπιάζουν αν και αντιμετωπίσθηκαν με 

όλες τις γνωστές διαθέσιμες θεραπείες). Είναι λοιπόν αναγκαίο να προσδιορισθούν 

προγνωστικά μοντέλα για την ανάδειξη ομάδων ασθενών με αυξημένο κίνδυνο 

υποτροπής, που ενδεχομένως θα ωφελούνταν από επιπρόσθετους θεραπευτικούς 

χειρισμούς. 

Οι γνωστοί προγνωστικοί παράγοντες για την πρώιμη νόσο είναι η ηλικία, η φυλή, ο 

ιστολογικός τύπος, το στάδιο της νόσου, η έκφραση ορμονικών υποδοχέων, το 

γονιδιακό προφίλ, ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού και η παρουσία 

κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων. 

Νεαρής ηλικίας ασθενείς (<35 ετών) έχουν χειρότερη πρόγνωση (ανεξαρτήτως 

σταδίου) από μεγαλύτερης ηλικίας (35-69 ετών) (5ετής επιβίωση: 74,7% έναντι 

83,8%) (16, 17). Σε αυτές η νόσος συνήθως χαρακτηρίζεται από προχωρημένο 

στάδιο, αυξημένη πιθανότητα αρνητικών ορμονικών υποδοχέων και επιθετική 

βιολογική συμπεριφορά. Ηλικιωμένες ασθενείς (>65 ετών) παρουσιάζουν χειρότερη 

πρόγνωση, λόγω προχωρημένου σταδίου της νόσου και συννοσηρότητας (18). 

Ακόμη, ασθενείς της μαύρης φυλής παρουσιάζουν υψηλότερη θνητότητα 

συγκριτικά με ασθενείς της λευκής φυλής. Συγκεκριμένα παρουσιάζουν μειωμένη 

χρήση υπηρεσιών υγείας, προγραμμάτων προσυμπτωματικού πληθυσμιακού 

ελέγχου (screening), καθώς και αυξημένο χρόνο έως την έναρξη θεραπείας. 
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Όσον αφορά τον ιστολογικό τύπο, το πορογενές διηθητικό καρκίνωμα απαντάται 

στο 75% των περιπτώσεων. Από τους λιγότερο συνήθεις ιστολογικούς τύπους, το 

λοβιακό διηθητικό καρκίνωμα, σύμφωνα με μια ανάλυση αποτελεσμάτων από 

>6.000 ασθενείς, χαρακτηρίζεται από 16% μικρότερο κίνδυνο υποτροπής συγκριτικά 

με το πορογενές διηθητικό καρκίνωμα κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 ετών, ενώ 

στη συνέχεια ο κίνδυνος αυτός είναι αντίστοιχα 54% αυξημένος (19). Άλλοι 

σπανιότεροι τύποι εμφανίζουν καλύτερη (σωληνώδη, μυελοειδή ή θηλώδη) ή 

χειρότερη πρόγνωση (μεταπλαστικά, μικροθηλώδη, χαμηλής διαφοροποίησης 

νευροενδοκρινή/μικροκυτταρικά) (20). Επιπλέον, ο δείκτης κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού Ki67 σχετίζεται ανάλογα με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, αλλά 

και χειρότερη ειδική για τον καρκίνο μαστού επιβίωση, σε ασθενείς με θετικούς ή 

αρνητικούς λεμφαδένες (21, 22). 

Το στάδιο της νόσου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωση, όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα. Επίσης η έκφραση ορμονικών υποδοχέων στα καρκινικά 

κύτταρα μπορεί να προβλέψει τη φυσική πορεία της νόσου. Πιο συγκεκριμένα, η 

ύπαρξη θετικών ορμονικών υποδοχέων υποδηλώνει συνήθως μια ηπιότερη 

βιολογική συμπεριφορά, παράλληλα όμως και τη διατήρηση ενός μη αμελητέου 

κινδύνου υποτροπής πέραν του συμβατικού ορίου των 5 ετών, ακόμη και σε βάθος 

δεκαετιών. 

Σε μια μεταανάλυση 88 μελετών με σχεδόν 63.000 ασθενείς με πρώιμο καρκίνο 

μαστού και θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς εξετάσθηκε η συσχέτιση των 

χαρακτηριστικών του όγκου (μέγεθος, ύπαρξη λεμφαδενικών μεταστάσεων, grade) 

με την έκβαση (κίνδυνος υποτροπής) μετά τη διακοπή 5 ετών συμπληρωματικής 
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ενδοκρινικής θεραπείας, έως και 20 έτη από τη διάγνωση. Ο κίνδυνος υποτροπής 

κυμαινόταν από 10-41%, ανάλογα με το στάδιο ΤΝ και το grade (23). 

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε υποομάδες με βάση 

διαφορετικά επίπεδα έκφρασης συμπλεγμάτων γονιδίων που σχετίζονται με τον 

υποδοχέα οιστρογόνων (ER), τον υποδοχέα 2 του ανθρώπινου επιδερμικού 

αυξητικού παράγοντα (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό και ένα μοναδικό σύμπλεγμα γονιδίων που λέγεται 

basal cluster. Έτσι διακρίνουμε την υποομάδα luminal A, που αφορά το 40% των 

περιπτώσεων, και χαρακτηρίζεται από αυξημένη έκφραση των γονιδίων που 

σχετίζονται με τον ER, χαμηλή έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον HER2, 

χαμηλή έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

και έχει συνολικά καλή πρόγνωση, την υποομάδα luminal B, που αφορά το 20% των 

περιπτώσεων, και χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή έκφραση των γονιδίων που 

σχετίζονται με τον ER, ποικίλλουσα έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον 

HER2 και υψηλή έκφραση των γονιδίων πολλαπλασιασμού και χειρότερη πρόγνωση 

από την υποομάδα luminal A, την υποομάδα HER2-enriched, που αφορά το 10-15% 

των περιπτώσεων, και χαρακτηρίζεται από υψηλή έκφραση των γονιδίων 

πολλαπλασιασμού και των σχετιζόμενων με τον HER2 και χαμηλή έκφραση των 

γονιδίων που σχετίζονται με τον ER και το basal cluster, και τις αρνητικές για τον ER 

υποομάδες, που περαιτέρω ταξινομούνται σε υποομάδες (basal-like, claudin-low, 

interferon-rich κ.ά.) που συνήθως αντιπροσωπεύουν τον τριπλά αρνητικό καρκίνο 

μαστού (triple negative breast cancer, TNBC) και έχουν χειρότερη πρόγνωση (24). 
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Η ανάπτυξη τεχνικών αξιολόγησης DNA (genomics) ή RNA (transcriptomics) και η 

δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης των επιπέδων έκφρασης χιλιάδων γονιδίων 

οδήγησε στην ανάπτυξη προγνωστικών γονιδιακών πάνελ, όπως το 21-gene 

recurrence score, το Amsterdam 70-gene profile και το PAM50 risk of recurrence 

(ROR) score. 

Τέλος, η ανίχνευση καρκινικών κυττάρων στο μυελό των οστών (disseminated tumor 

cells, DTCs) ή κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα 

(circulating tumor cells, CTCs) φαίνεται να έχει προγνωστική σημασία και έχει 

ενσωματωθεί στο TNM σύστημα σταδιοποίησης. Συγκεκριμένα, σε αρκετές μελέτες 

φάνηκε ότι η παρουσία DTCs σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και 

χειρότερη επιβίωση (25, 26), ενώ η ανίχνευση CTCs έχει συσχετισθεί με χειρότερη 

πρόγνωση, τόσο στον πρώιμο όσο και στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού (27, 28). 

 

3. Θεραπεία πρώιμης νόσου 

Η αντιμετώπιση των ασθενών με πρώιμη νόσο είναι πολυδιάστατη και εξαρτάται 

από την ηλικία, το στάδιο της νόσου, προβλεπτικούς παράγοντες (έκφραση 

ορμονικών υποδοχέων ή/και HER2) και αποτελέσματα εξετάσεων έκφρασης 

γονιδιακού προφίλ. Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση αποτελείται από 

θεραπευτικούς χειρισμούς που μπορεί να εφαρμόζονται σε διαφορετικές 

αλληλουχίες, σε γενικές γραμμές όμως, αποτελείται από τη θεραπεία της τοπικής 

νόσου και τη συστηματική θεραπεία, που έχει στόχο την αντιμετώπιση της 
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μικρομεταστατικής νόσου και την μείωση του κινδύνου υποτροπής ή/και την τοπική 

νόσο (όταν χορηγείται πριν την εφαρμογή της τοπικής θεραπείας) (29). 

Η θεραπεία της τοπικής νόσου είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική. Οι 

ακρωτηριαστικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνταν στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα έχουν δώσει τη θέση τους σε συντηρητικότερες επεμβάσεις 

διατήρησης του μαστού (breast conserving surgery, BCS) με εξίσου καλά ογκολογικά 

αποτελέσματα (σε συνδυασμό με τοπική ακτινοθεραπεία), αλλά και καλύτερα 

αισθητικά αποτελέσματα. Οι επεμβάσεις αυτές αποτελούν την ενδεδειγμένη 

θεραπευτική αντιμετώπιση για την πλειοψηφία των περιπτώσεων πρώιμου 

καρκίνου, σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η μαστεκτομή ενδείκνυται ή θα πρέπει 

να εξετάζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πλαστική αποκατάσταση του μαστού θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμη και να προτείνεται σε όλες τις ασθενείς. Σε περιπτώσεις 

επέμβασης διατήρησης του μαστού συστήνεται η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία 

του μαστού, η οποία μειώνει τον 10ετή κίνδυνο υποτροπής (τοπικοπεριοχικής ή 

απομακρυσμένης) κατά 15% και την 15ετή θνητότητα από καρκίνο μαστού κατά 4%, 

ενώ σε περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται συμπληρωματικά 

ενισχυτική δόση (boost). Η σταδιοποίηση και η αντιμετώπιση λεμφαδενικών 

μεταστατικών εντοπίσεων στη μασχάλη αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της 

τοπικής θεραπείας. Και εδώ, ο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός έχει 

παραχωρήσει τη θέση του στην εφαρμογή του λεμφαδένα φρουρού σε περιπτώσεις 

ασθενών χωρίς κλινικά εμφανείς λεμφαδενικές μεταστάσεις, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις η ακτινοθεραπεία αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο. Ασθενείς με 

τοπικά προχωρημένη νόσο (μεγάλοι όγκοι, κλινικά θετικοί λεμφαδένες) ή όγκο 



 

23 

ευαίσθητο στη χημειοθεραπεία (τριπλά αρνητικό καρκίνο ή HER2 θετική νόσο) 

πολλές φορές αντιμετωπίζονται προεγχειρητικά με συστηματική (εισαγωγική, 

neoadjuvant) θεραπεία. 

Η συστηματική θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού καθορίζεται από τους 

προβλεπτικούς παράγοντες της έκφρασης ορμονικών υποδοχέων, της 

υπερέκφρασης του HER2 και του κινδύνου υποτροπής. Ασθενείς με όγκους που 

εκφράζουν ορμονικούς υποδοχείς αντιμετωπίζονται με αντιορμονική θεραπεία, 

συνήθως για 5-10 χρόνια, ασθενείς με όγκους που υπερεκφράζουν τον HER2 

αντιμετωπίζονται με παράγοντες στοχευτικούς στον HER2, συνήθως για 1 χρόνο, 

ενώ ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής και κυρίως τριπλά αρνητικό ή HER2-

enriched όγκο λαμβάνουν συμπληρωματική χημειοθεραπεία. 

 

4. Μικρομεταστατική νόσος, κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και κατάσταση 

καρκινικού λήθαργου 

4.1 Μικρομεταστατική νόσος και κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα 

Η δημιουργία μεταστάσεων σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους οφείλεται στη 

συστηματική διασπορά καρκινικών κυττάρων. Ήδη από το 1889 περιγράφηκε από 

το χειρουργό Stephen Paget η θεωρία του σπόρου και του εδάφους (seed and soil), 

σύμφωνα με την οποία τα καρκινικά κύτταρα διασπείρονται προς όλες τις 

κατευθύνσεις, όμως μόνο ορισμένα εξ αυτών βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και 

μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν μεταστάσεις (30). Οι συνθήκες 

που ευνοούν την ανάπτυξη μεταστατικών εστιών περιλαμβάνουν την αγγειογένεση 
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και παράγοντες του μικροπεριβάλλοντος (ορμόνες, οξυγόνωση, θρεπτικά 

συστατικά, αυξητικοί παράγοντες) (31).  

Η απλουστευμένη αυτή περιγραφή δε μπορεί να περιγράψει και να εξηγήσει το 

πολύπλοκο βιολογικό φαινόμενο της μετάστασης. Και πάλι εντελώς σχηματικά και 

για διδακτικούς λόγους, η διαδικασία της μετάστασης αποτελείται από πολλαπλά 

βήματα που περιλαμβάνουν την τοπική διήθηση, την ενδαγγειακή διασπορά 

καρκινικών κυττάρων, την εξαγγείωσή τους στον ιστό-στόχο και τον 

πολλαπλασιασμό τους. Κεντρικό ρόλο στα βήματα αυτά διαδραματίζουν τα 

κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, που μπορεί να ανιχνευθούν στο περιφερικό 

αίμα (CTCs: circulating tumor cells) ή στο μυελό των οστών (DTCs: disseminated 

tumor cells). Η παρουσία κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων μπορεί να 

ανιχνευθεί  με ανοσολογικές ή μοριακές μεθόδους, όπως για παράδειγμα το 

αναγνωρισμένο από τον FDA σύστημα Cell Search, που πραγματοποιεί αυτόματο 

ανοσομαγνητικό  εμπλουτισμό με βάση το EpCAM και σήμανση για 

κυτταροκερατίνες (CKs) στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (32, 33). Τα 

κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα μπορούν επίσης να ανιχνευθούν με έμμεσο 

τρόπο ως CK19 mRNA + κύτταρα με real-time RT-PCR (33a). Το κύριο πλεονέκτημα 

των τεχνικών που βασίζονται σε RNA σχετίζεται με την ταχεία αποδόμηση αυτού 

στο αίμα από RNAάσες, έτσι το ανιχνεύσιμο mRNA θεωρείται ότι προέρχεται από 

ζωντανά κύτταρα. 

Αρκετές μελέτες έχουν συνδέσει την παρουσία κυκλοφορούντων καρκινικών 

κυττάρων με δυσμενή πρόγνωση, προσφέροντας τη δυνατότητα εξατομικευμένης 

πρόγνωσης συμπληρωματικά προς το παραδοσιακό σύστημα TNM. Για παράδειγμα, 
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στον πρώιμο καρκίνο μαστού, η ανίχνευση CK19 mRNA + κυττάρων στο περιφερικό 

αίμα πριν τη συμπληρωματική (adjuvant) χημειοθεραπεία ήταν ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας για την ελεύθερη νόσου επιβίωση (disease free survival, 

DFS) και την συνολική επιβίωση (overall survival, OS) (34, 35, 36). 

Σε μια συγκεντρωτική ανάλυση 9 μελετών, με δεδομένα 4.703 ασθενών με καρκίνο 

μαστού σταδίου Ι-ΙΙΙ, ένα ποσοστό 30,6% των ασθενών παρουσίασε 

μικρομεταστατική νόσο στο μυελό των οστών (37). Οι ασθενείς αυτές, συγκριτικά με 

όσες δεν είχαν μικρομεταστάσεις, είχαν όγκους με μεγαλύτερο μέγεθος, υψηλότερο 

βαθμό κακοήθειας και μεγαλύτερη πιθανότητα διηθημένων λεμφαδένων ή 

αρνητικής έκφρασης ορμονικών υποδοχέων. Η παρουσία μικρομεταστάσεων ήταν 

στατιστικά σημαντικός παράγοντας για χειρότερη DFS, OS και ειδική για τον καρκίνο 

του μαστού επιβίωση (breast cancer specific survival, BCSS). Παρομοίως, σε μια 

μελέτη 552 ασθενών με καρκίνο μαστού σταδίου Ι-ΙΙΙ, 36% των ασθενών είχαν DTCs 

και αυτό σχετιζόταν με την ανάπτυξη μεταστάσεων και το θάνατο από αίτια 

σχετιζόμενα με τον καρκίνο (38). 

Φαίνεται πως τα (μικρο)μεταστατικά κύτταρα στο μυελό των οστών 

αντιπροσωπεύουν έναν επιλεγμένο πληθυσμό καρκινικών κυττάρων σε λήθαργο 

(dormancy) με σημαντικού βαθμού ετερογένεια. Η πλειονότητά τους δεν 

πολλαπλασιάζονται (G0 φάση), και ως εκ τούτου η συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία (που έχει στόχο τον εξαφανισμό των μικρομεταστάσεων) 

αποτυγχάνει. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο, η συμπληρωματική χημειοθεραπεία να 

στοχεύει τόσο τα διαιρούμενα όσο και τα μη διαιρούμενα (σε λήθαργο) κύτταρα, 

όπως π.χ. με θεραπείες βασισμένες σε αντισώματα (31, 39). Δεδομένης της 
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υπερέκφρασης HER2 σε >60% των DTCs, η χορήγηση trastuzumab ως 

συμπληρωματικής θεραπείας πέτυχε την εξαφάνιση των CK19 mRNA + κυττάρων σε 

ποσοστό 93% των ασθενών, που συμμετείχαν σε μια μελέτη 30 ασθενών με δύο 

ομάδες (πρώιμου και μεταστατικού καρκίνου μαστού) (40). 

 

4.2 Κατάσταση καρκινικού λήθαργου (tumor dormancy) 

4.2.1 Μοντέλα ανάπτυξης καρκινικών όγκων 

Η ανάπτυξη συμπληρωματικών μετεγχειρητικών θεραπειών βασίζεται στο εκθετικό 

μοντέλο ανάπτυξης και τις βελτιώσεις του που βασίζονται στην κινητική Gompertz 

(41, 42). Τα μοντέλα αυτά βασίζονται στην υπόθεση ότι οι όγκοι μεγαλώνουν 

συνεχώς (μοντέλα συνεχούς αύξησης). Υποτροπές με διαφορετικούς χρόνους DFS 

μετά από χειρουργική αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου προκύπτουν είτε από 

εστίες διαφορετικού μεγέθους με παρόμοιους ρυθμούς ανάπτυξης (R1 και R2) είτε 

από εστίες ίδιου αρχικού μεγέθους με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (R2, R3 

και R4) (43). 

Σε ασθενείς υπό τακτική μετεγχειρητική παρακολούθηση η ανίχνευση μιας τοπικής 

υποτροπής έπεται μιας σειράς αρνητικών κλινικών εξετάσεων. Η εφαρμογή του 

μοντέλου συνεχούς αύξησης σε αυτό το φαινόμενο εξετάσθηκε σε μια σειρά 120 

ασθενών με καρκίνο μαστού από το NCI Milan που είχαν υποβληθεί σε μαστεκτομή 

χωρίς συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και οι οποίες παρουσίασαν τοπική 

υποτροπή (44). Συγκεκριμένα, υπολογίσθηκε η αναμενόμενη διάμετρος του 

υποτροπιάζοντος όγκου κατά την τελευταία αρνητική κλινική εξέταση σύμφωνα με 
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το μοντέλο συνεχούς αύξησης. Όγκοι με αυτή τη διάμετρο είναι αδύνατο να μην 

ανιχνεύονται κλινικά. Αντίθετα, οι παρατηρήσεις μπορούσαν να ερμηνευθούν με 

την υιοθέτηση ενός μοντέλου αναστολής της αύξησης ή αλλιώς καρκινικού 

λήθαργου. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι ίδιοι χρόνοι DFS (R2, R3, R4) 

προκύπτουν από διαφορετικές περιόδους καρκινικού λήθαργου που 

ακολουθούνται από αντίστοιχες περιόδους αύξησης. 

Η ανεπάρκεια του μοντέλου συνεχούς αύξησης καταδεικνύεται και από τη μελέτη 

της χρονικής κατανομής των τοπικοπεριοχικών ή απομακρυσμένων υποτροπών. Σε 

μια μελέτη 1173 ασθενών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή για πρώιμο καρκίνο 

του μαστού μεταξύ των ετών 1964 - 1980, φάνηκε μια πρώιμη αιχμή περίπου στους 

18 μήνες από το χειρουργείο, ακολουθούμενη από μια δεύτερη αιχμή περίπου 

στους 60 μήνες και τέλος μια πεπλατυσμένη «ουρά» (plateau) που επεκτεινόταν 

έως τα 15 έτη (45). Περίπου οι μισές υποτροπές παρουσιάσθηκαν στην πρώτη 

αιχμή, ενώ η αιχμή αυτή είχε διαφορετική μορφολογία μεταξύ προ- και 

μετεμμηνοπαυσιακών ασθενών (46). Επιπλέον, τα αποτελέσματα ήταν ίδια 

ανεξάρτητα από το αν αφορούσαν τοπικοπεριοχική ή απομακρυσμένη υποτροπή. Ο 

κίνδυνος πρώιμης υποτροπής ήταν αυξημένος για όγκους μεγαλύτερους από 2 εκ., 

ενώ ο κίνδυνος όψιμης υποτροπής ήταν ανεξάρτητος του μεγέθους. Ασθενείς με 

διηθημένους λεμφαδένες παρουσίαζαν αιχμές υποτροπής (peak) 4-5 φορές 

υψηλότερες συγκριτικά με ασθενείς χωρίς διηθημένους λεμφαδένες. 

4.2.2 Μοντέλο καρκινικού λήθαργου 

Η έννοια του καρκινικού λήθαργου αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1864 (47) και 

έκτοτε έχει περιγραφεί σε σημαντικό βάθος (48, 49). Σύμφωνα με αυτό μπορούμε 
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να ισχυρισθούμε ότι κατά τη στιγμή της αφαίρεσης του πρωτοπαθούς όγκου 

μικρομεταστατικές εστίες βρίσκονται σε διαφορετικές βιολογικές καταστάσεις (κατά 

κύριο λόγο καρκινικού λήθαργου) που δύνανται σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα 

να μετατραπούν σε αυξητικές εξεργασίες (switch). Τα διεσπαρμένα καρκινικά 

κύτταρα που ευθύνονται για την εμφάνιση υποτροπής υπάρχουν είτε ως μονήρη 

κύτταρα σε λήθαργο, δηλαδή χωρίς πολλαπλασιασμό ή απόπτωση, είτε ως 

μικρομεταστάσεις σε λήθαργο, όπου πολλαπλασιασμός και απόπτωση βρίσκονται 

σε κατάσταση ισορροπίας (49, 50, 51). 

Καρκινικά κύτταρα σε κατάσταση λήθαργου έχουν παρατηρηθεί σε πειραματικά 

μοντέλα με όγκους ζώων και κυτταρικές σειρές από ανθρώπινους όγκους (51-58). 

Κατά τη μεταστατική εξέλιξη, σχηματικά, καρκινικά κύτταρα μετακινούνται από την 

πρωτοπαθή εστία ως μονήρη κύτταρα και αγκιστρώνονται σε κάποιο 

απομακρυσμένο ιστό όπου παραμένουν σε κατάσταση αδράνειας (54, 56, 59). 

Η πρώτη κατάσταση λήθαργου (S1) διαρκεί έως ότου αλλαγές στα καρκινικά 

κύτταρα ή στο μικροπεριβάλλον επάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (60, 61). 

Η αυξητική φάση εξαρτάται από την ικανότητα επαγωγής αγγειογένεσης. Μόνο 4-

10% των κυττάρων έχουν το σχετικό φαινότυπο (62). Η αλλαγή σε φαινότυπο 

αγγειογένεσης (58) ή η αφαίρεση ενός αναστολέα αγγειογένεσης (π.χ. 

θρομβοσπονδίνη) (63-65) μπορεί να προάγει τη νεοαγγειογένεση και την αποφυγή 

της δεύτερης φάσης λήθαργου (S2). 

Η αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου ή η επούλωση του χειρουργικού τραύματος 

μπορεί να επάγουν την υποτροπή. Τόσο σε ζώα όσο και στον άνθρωπο έχουν 

απομονωθεί παράγοντες που διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό και την 
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αγγειογένεση (66, 67). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η παρουσία του πρωτοπαθούς 

όγκου συντηρεί μέσω άγνωστου μηχανισμού μια κατάσταση ομοιόστασης των 

μεταστατικών εστιών, που χαρακτηρίζεται από μειωμένο πολλαπλασιασμό και 

αυξημένη απόπτωση. Η αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου οδηγεί σε αύξηση του 

ρυθμού μετάβασης μεταξύ S1 και S2 μέσω διέγερσης του πολλαπλασιασμού 

ορισμένων κυττάρων (φαινόμενο Fisher) (68) και μεταξύ S2 και M μέσω επαγωγής 

αγγειογένεσης σε μικρομεταστάσεις (φαινόμενο Folkman) (69). 

 

4.3 Επιθηλιομεσεγχυματική μετατροπή 

Η επιθηλιομεσεγχυματική μετατροπή (epithelial to mesenchymal transition, EMT) 

είναι η διαδικασία αλλαγής της κατάστασης ενός κυττάρου από τον επιθηλιακό 

προς το μεσεγχυματικό φαινότυπο (70). Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στα κύτταρα να 

αποκτήσουν μεταναστευτική και διηθητική συμπεριφορά (71). Η αντίστροφη 

διαδικασία ονομάζεται μεσεγχυματοεπιθηλιακή μετατροπή (mesenchymal to 

epithelial transition, MET). Οι διαδικασίες αυτές απαντώνται σε φυσιολογικές 

καταστάσεις κατά την εμβρυογένεση. 

Η EMT χαρακτηρίζεται από αρνητική ρύθμιση (downregulation) των επιθηλιακών 

δεικτών cytokeratin και E-cadherin και θετική ρύθμιση (upregulation) των 

μεσεγχυματικών δεικτών vimentin, N-cadherin (μέσω downregulation της E-

cadherin) και cadherin 11. Ο TGFβ και οι μεταγραφικοί παράγοντες Twist, Snail, Slug 

και Sip1 έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην EMT (72, 73, 74, 75). Επίσης, αυξητικοί 

παράγοντες και κυτταροκίνες μπορούν να ρυθμίσουν την έκφραση της E-cadherin. 
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Για παράδειγμα, ο TGFβ επάγει την αποδιαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων 

του μαστού σε ινοβλάστες (73). 

Αυξημένη έκφραση Twist έχει συνδεθεί με αντοχή στη θεραπεία με πακλιταξέλη 

λόγω σύνδεσης στον promoter της Akt (76, 77), αλλά και στη βινορελμπίνη. Με τον 

τρόπο αυτό, κατά την εξέλιξη της νόσου/ επιδείνωση υπό την επίδραση 

χημειοθεραπείας επιλέγεται και επικρατεί ένας πληθυσμός κυκλοφορούντων 

καρκινικών κυττάρων με δείκτες EMT. Επιπλέον, αύξηση της έκφρασης Twist 

προκαλεί αύξηση της έκφρασης του VEGF (78). Αντίθετα, η εξάλειψη του Twist 

μπορεί εν μέρει να αντιστρέψει την αντοχή καρκινικών κυττάρων μαστού σε 

φάρμακα (multidrug resistance) (79). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδριαμυκίνη μπορεί 

να επάγει αντίθετες διαδικασίες (ΕΜΤ ή απόπτωση) (79). Επιπλέον, η ΕΜΤ μπορεί 

να επιταχύνει τη διαδικασία της μετάστασης ρυθμίζοντας την ανοσοεπιτήρηση του 

όγκου σε πολλαπλά επίπεδα και με πολλαπλούς μηχανισμούς (80). 

Η vimentin είναι ένα ενδιάμεσο ινίδιο (intermediate filament) που φυσιολογικά 

εκφράζεται σε μεσεγχυματικά κύτταρα. Η έκφρασή της σε καρκινικά κύτταρα 

ενισχύει τη μετανάστευση και τη διηθητικότητα (81), χαρακτηρίζει την EMT και 

σχετίζεται με μειωμένη έκφραση της E-cadherin και αυξημένη έκφραση N-cadherin 

(73). Στον καρκίνο του μαστού σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση (82). Επιπλέον, 

κυτταρικές σειρές από καρκίνο μαστού με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (MCF-7) 

δεν εκφράζουν vimentin, ενώ άλλες σειρές με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς 

εκφράζουν μερικώς vimentin. Έτσι, η έκφραση vimentin μπορεί να αντιπροσωπεύει 

μια κατάσταση μετάβασης σε ορμονοανεξάρτητο φαινότυπο (82). 
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Οι Cheng και συν. μελέτησαν το προφίλ γονιδιακής έκφρασης σε 743 ασθενείς με 

πρώιμο καρκίνο μαστού χωρίς διηθημένους λεμφαδένες από ένα σύνολο 4.767 

ασθενών που δεν έλαβε εισαγωγική ή επικουρική θεραπεία και ταυτοποίησαν μια 

γονιδιακή υπογραφή 51 γονιδίων που σχετιζόταν με όψιμη υποτροπή και με 

γονιδιακές αλλαγές στο παρακείμενο στρώμα και αποφυγή του καρκινικού 

λήθαργου (83). 

Η επιθηλιομεσεγχυματική μετατροπή ρυθμίζεται και από τα miRNA (βλ. σχετική 

ενότητα). Τα miRNA είναι μη κωδικοποιητικές μονόκλωνες αλληλουχίες περίπου 22 

νουκλεοτιδίων που ασκούν μεταμεταγραφικό έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης 

μέσω της σύνδεσής τους σε συμπληρωματικές αλληλουχίες που εντοπίζονται στην 

3’ μη μεταφραζόμενη περιοχή του mRNA-στόχου. Τα miRNA ρυθμίζουν τον 

επιθηλιακό φαινότυπο ελέγχοντας τους επαγωγείς ΕΜΤ. miRNAs της οικογένειας 

miR-200, καθώς και το miR-205 ρυθμίζουν αρνητικά την έκφραση των παραγόντων 

Zeb (84, 85, 86, 87, 88). Επιπλέον, τα miR-10b, miR-373 και miR-520c σχετίζονται με 

την μεταστατική εξέλιξη στον καρκίνο του μαστού (89, 90), ενώ το miR-21 

ρυθμίζεται θετικά κατά την ΕΜΤ που επάγεται από τον TGFβ σε καρκινικές 

κυτταρικές σειρές (91). Επιπλέον, το Zeb1 μπορεί να προσδένεται στους υποκινητές 

(promoters) του miR-141 και miR-200c καταστέλλοντας την έκφρασή τους. 

Η σταθερή υπερέκφραση του miR-200c στην κυτταρική σειρά A549 του μη 

μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα οδηγεί σε μείωση της έκφρασης του Zeb 

και συνεπακόλουθα αύξηση της E-cadherin. Αντίστροφα, κύτταρα της σειράς MDA-

MB-231 από καρκίνο μαστού με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς έχουν μη 

ανιχνεύσιμη έκφραση miR-200c και E-cadherin, αλλά εκφράζουν Zeb. Η έκτοπη 
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έκφραση miR-200c σε αυτή την κυτταρική σειρά, μέσω μείωσης της έκφρασης Zeb, 

οδηγεί σε αποκατάσταση των επιπέδων E-cadherin (86). 

 

5. microRNAs 

5.1 Γενικά στοιχεία 

Τα microRNAs (miRNAs ή miRs) είναι μονόκλωνες αλληλουχίες μήκους περίπου 22 

(21-23) νουκλεοτιδίων που διαδραματίζουν σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο σε διάφορα 

γονίδια (ενδεχομένως περισσότερο του 50% των γονιδίων στα θηλαστικά), 

ασκώντας κατασταλτική δράση σε mRNA-στόχο, δρώντας σε μετα-μεταγραφικό 

επίπεδο. Τα miRNAs ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα μικρών RNAs (small RNAs) 

που περιλαμβάνουν τα siRNAs (small interfering RNAs), τα piRNAs (piwi-interacting 

RNAs) και τα rasiRNAs (repeat associated small interfering RNAs), που επίσης 

συμμετέχουν στο βιολογικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ευρέως ως RNA 

silencing (σίγαση), διαφέρουν όμως από αυτές τις τάξεις στον τρόπο σχηματισμού, 

καθώς προκύπτουν από μετάγραφα που δημιουργούν χαρακτηριστικές 

μορφολογικές δομές «φουρκέτας» (hairpin) (Εικόνα 1) (92). Μετά τη δημιουργία 

τους συνδέονται με το αντίστοιχο mRNA-στόχο και είτε καθοδηγούν την διάσπαση 

(cleavage) του mRNA από το σύμπλεγμα Argonaute είτε καθοδηγούν την καταστολή 

μετάφρασης είτε προάγουν την αποσταθεροποίηση του mRNA. 
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Εικόνα 1: Δομή ενός (πρόδρομου) miRNA (miR-21) 

(Πηγή: Wikimedia Commons) 

 

Η χρησιμότητα των κυκλοφορούντων miRNAs βασίζεται μεταξύ άλλων και στην 

υψηλή σταθερότητά τους μετά την έκθεση σε συνθήκες που συνήθως επιφέρουν 

αποδόμηση του RNA, όπως βρασμό, ακραίες τιμές pH, κύκλους πήξης-τήξης (93), 

καθώς και το πλούσιο σε RNAάση περιβάλλον του πλάσματος (94). Σύμφωνα με 

παλαιότερες θεωρίες τα miRNAs κυκλοφορούν εντός μικροκυστιδίων (exosomes) 

μεγέθους 50-90 nm ή έως και 1 μm, που απελευθερώνονται με εξωκυττάρωση (95, 

96, 97, 98). Σύμφωνα με νεότερες μελέτες, ο τρόπος αυτός μεταφοράς των miRNAs 

αποτελεί ένα μικρό ποσοστό της συνολικής μεταφοράς στο πλάσμα. Οι Arroyoa και 

συν. χρησιμοποίησαν διαφορική φυγοκέντρηση και size-exclusion χρωματογραφία 

και βρήκαν ότι η πλειονότητα των miRNAs κυκλοφορούν συνδεδεμένα με πρωτεϊνες 

παρά εντός κυστιδίων και ότι ήταν ευαίσθητα στην προσθήκη πρωτεασών στο 

πλάσμα (99). Ουσιαστικά δηλαδή, υποστήριξαν ότι τα miRNAs κυκλοφορούν 

συνδεδεμένα με την Argonaute2 (Ago2), που αποτελεί μέρος του συμπλέγματος 
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που ασκεί την κατασταλτική δράση (silencing) των miRNAs. Απόδειξη αυτού 

αποτελεί η παραμονή miR στο υπερκείμενο μετά από υπερφυγοκέντρηση, 

υποδεικνύοντας μη κυστιδιακή προέλευση του miRNA (100). Παρά ταύτα, η 

ερμηνεία των κυκλοφορούντων miRNAs θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς 

αυτά μπορεί να προέρχονται τόσο από αποπτωτικά / νεκρωτικά κύτταρα όσο και 

από υγιείς ιστούς (κύτταρα αίματος, πνεύμονες, νεφροί, ήπαρ) (100). 

Η πρώτη περιγραφή τέτοιων μικρών ρυθμιστικών RNA ήταν ο χαρακτηρισμός των 

lin-4 (101, 102) και let-7 (103) που ελέγχουν την νυμφική ανάπτυξη στο σκώληκα 

Caenorhabditis elegans. Στη συνέχεια, αντίστοιχα RNA περιγράφηκαν σε σκώληκες, 

μύγες και ζώα και ονομάστηκαν miRNAs (104, 105, 106). Πλέον έχουν ανιχνευθεί σε 

φυτά, άλγη, ιούς και φυσικά και στον άνθρωπο (107, 108, 109). Πλέον στο C. 

elegans έχουν ανιχνευθεί περισσότερα από 430 miRNAs, στη μύγα Drosophila 

melanogaster περισσότερα από 460, και στον άνθρωπο περισσότερα από 2.600, 

αριθμοί που αντιστοιχούν σε περίπου 1-2% των γονιδίων που μεταφράζονται σε 

πρωτεΐνες. 

Ο μεγάλος όγκος δεδομένων που προέκυψε από την περιγραφή των miRNAs 

οδήγησε στη δημιουργία μιας online πλατφόρμας καταγραφής και αρχειοθέτησης, 

που ονομάζεται miRBase (http://www.mirbase.org/). Η miRBase δημιουργήθηκε 

αρχικά το 2002 ως microRNA Registry και εμπλουτίζεται διαρκώς από δεδομένα που 

προέρχονται από χρήστες κοινότητας. Στην παρούσα έκδοση (22) περιέχει 

περισσότερους από 38.000 γενετικούς τόπους miRNA από 271 είδη με 

περισσότερες από 48.000 διακριτές αλληλουχίες. Η ανίχνευση νέων τέτοιων 

αλληλουχιών επιταχύνεται από τη χρήση τεχνολογιών deep sequencing. Κύριοι 

http://www.mirbase.org/


 

35 

στόχοι της πλατφόρμας είναι η δημιουργία ενός συνεπούς συστήματος 

ονοματοδοσίας για τα miRNAs, η ύπαρξη ενός κεντρικού αρχείου δημοσιευμένων 

αλληλουχιών που διευκολύνει την αναζήτηση και το «κατέβασμα» των δεδομένων,  

η διευκόλυνση της πρόσβασης στα πρωτογενή δεδομένα και η ενοποίηση της 

πρόβλεψης στόχων για τα miRNAs (107, 110). 

Για τα ανθρώπινα miRNA έχει δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη βάση δεδομένων, η 

HMDD (human microRNA disease database), η οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμη 

στη διεύθυνση https://www.cuilab.cn/hmdd (110a). Η βάση αυτή δημιουργήθηκε το 

2007 και μετά από πολλαπλές αναθεωρήσεις βρίσκεται στην έκδοση v3.2. Σε αυτήν 

καταχωρούνται συσχετίσεις miRNAs και νόσων, που υποστηρίζονται με πειραματικά 

δεδομένα. Στην παρούσα έκδοση (ανανέωση 27 Μαρτίου 2019) υπάρχουν 35.547 

καταχωρήσεις, που καλύπτουν 1.206 γονίδια miRNA και 893 νόσους από 19.280 

δημοσιεύσεις. Ως σχετιζόμενα με τον ανθρώπινο καρκίνο του μαστού έχουν 

καταγραφεί 281 miRNA: 216 ήταν απορρυθμισμένα σε ιστικό επίπεδο 

(συνηθέστερα miR-21, miR-155, miR-10b, miR-200c, miR-200b και miR-145), 163 

ήταν απορρυθμισμένα σε επίπεδο κυκλοφορούντων miRNA (συνηθέστερα miR-21, 

miR-155, miR-222, miR-10b, miR-107, miR-195 και miR-373), ενώ 97 miRNA 

βρέθηκαν απορρυθμισμένα τόσο στο αίμα όσο και στον όγκο. 

Χρησιμοποιώντας την online βάση δεδομένων clinicaltrials.gov πραγματοποιήσαμε 

στις 27.10.2021 αναζήτηση για μελέτες που αφορούν miRNAs (πεδίο: other terms) 

στον καρκίνο του μαστού (breast cancer) (πεδίο: disease/ condition). Από την 

αναζήτηση αυτή προέκυψαν 51 μελέτες (παρεμβατικές ή παρατήρησης). 

https://www.cuilab.cn/hmdd
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Περιορίζοντας την αναζήτηση σε μελέτες που αφορούσαν κυκλοφορούντα miRNAs, 

η αναζήτηση απέδωσε 11 αποτελέσματα (110b). 

 

5.2 Βιολογική δράση των miRNAs 

Η ανίχνευση mRNA-στόχων αποτελεί πρόκληση, καθώς μπορεί να γίνει είτε μέσω 

αναζήτησης εκτεταμένα συμπληρωματικών αλληλουχιών (111) είτε μέσω μερικά 

συμπληρωματικών αλληλουχιών (112), ενώ χρειάζεται προσοχή σε ψευδείς 

προβλέψεις. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα (113, 114). 

Σχεδόν όλες οι βιολογικές διεργασίες, όπως κυτταρικός πολλαπλασιασμός, 

απόπτωση, ανάπτυξη, διαφοροποίηση, μεταβολισμός, ανοσία, ανταπόκριση σε 

stress, γήρανση και έλεγχος κυτταρικού κύκλου, επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό, σε 

κάποια κύτταρα, από τα miRNAs, ενώ κάποια από αυτά στοχεύουν γονίδια με 

σχετιζόμενες λειτουργίες (115, 116, 117, 118). 

Επειδή τα περισσότερα miRNAs έχουν ρόλο κατά τη διαφοροποίηση, θεωρείται ότι 

οι αποδιαφοροποιημένες καταστάσεις (π.χ. καρκίνος) σχετίζονται με μείωση της 

έκφρασης των miRNAs. Αντίθετα, υψηλή έκφραση miRNAs μπορεί να παρατηρηθεί 

ως συνέπεια της δράσης τους στη διατήρηση μιας κατάστασης stem cell (119). 

Τα miRNAs ενδεχομένως να είναι χρήσιμα και στην πρώιμη διάγνωση και πρόγνωση 

μιας κακοήθειας. Για παράδειγμα, στα πλαίσια μιας μελέτης αξιολόγησης της 

χρησιμότητας της αξονικής τομογραφίας για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου 

του πνεύμονα, μελετήθηκε η έκφραση miRNAs από όγκους, φυσιολογικό 

πνευμονικό ιστό και πλάσμα και βρέθηκε ότι κάποια προφίλ έκφρασης miRNAs 
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μπορούσαν να διακρίνουν όγκους από φυσιολογικό ιστό, μεταξύ ιστολογικών 

τύπων και να προβλέπουν το κλινικό αποτέλεσμα (120). 

 

5.3 Ρόλος των miRNAs στον καρκίνο και ειδικότερα στον καρκίνο μαστού 

Η πρώτη μελέτη στην οποία μετρήθηκε η παρουσία miRNAs στον ορό ήταν από τους 

Lawrie και συν. (121). Σε αυτή τη μελέτη, τα επίπεδα miR-155, miR-210 και miR-21 

ήταν σημαντικά υψηλότερα σε ορό ασθενών που έπασχαν από διάχυτο λέμφωμα 

από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) συγκριτικά με υγιή άτομα, ενώ η υψηλή έκφραση 

του miR-21 σχετιζόταν με την επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (recurrence free 

survival, RFS) 

Έκτοτε πολλές μελέτες αξιολόγησαν την πιθανή χρήση των miRNAs ως βιοδεικτών 

σε διάφορα είδη όγκων. Στον καρκίνο του μαστού κάποιες μελέτες εξέτασαν τη 

χρήση τους για τη διάκριση φυσιολογικών καταστάσεων από κακοήθεια (διάγνωση) 

ή για την πρόβλεψη της απάντησης στη θεραπεία (προβλεπτικός δείκτης) (122). 

Οι Zhu και συν. έδειξαν ότι οι όγκοι με θετικούς προγεστερονικούς υποδοχείς είχαν 

υψηλότερη έκφραση miR-155 από όγκους αρνητικούς σε αυτούς τους υποδοχείς 

(123). Στη μελέτη των Wang και συν. τα miR-21, miR-106a και miR-155 

υπερεκφράζονταν, ενώ τα miR-126, miR-199a και miR-335 υποεκφράζονταν σε 

ασθενείς με καρκίνο μαστού συγκριτικά με υγιή άτομα (124). Επιπλέον τα επίπεδα 

των miR-21, miR-126, miR-155, miR-199a και miR-335 σχετίζονταν με τον ιστολογικό 

βαθμό κακοήθειας και την έκφραση ορμονικών υποδοχέων. 
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Σε μελέτη των Roth και συν. τα επίπεδα των κυκλοφορούντων miR-10b, miR-34a και 

miR-155 χρησιμοποιήθηκαν για τη διάκριση υγιών ατόμων από ασθενείς με καρκίνο 

μαστού (με πρώιμη ή μεταστατική νόσο) (125). Το συνολικό RNA και το miR-155 

διέφεραν σημαντικά μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών με πρώιμη νόσο, ενώ τα 

miR-10b, miR-34a και miR-155 διέφεραν σημαντικά μεταξύ υγιών ατόμων και 

ασθενών με μεταστατική νόσο. Στην ομάδα των ασθενών με πρώιμη νόσο, ασθενείς 

με μεγάλους όγκους (pT3/4) είχαν περισσότερο συνολικό RNA και miR-34a 

συγκριτικά με ασθενείς με μικρότερους όγκους (pT1/2). Ομοίως οι Wu και συν. 

βρήκαν υψηλότερα επίπεδα miR-29a και miR-21 στον ορό ασθενών με καρκίνο 

μαστού συγκριτικά με υγιή άτομα (126). 

Ενδιαφέροντες συσχετίσεις έχουν επίσης περιγραφεί μεταξύ των miRNAs και των 

κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTCs). Στη μελέτη των Sieuwerts και συν. 

ορισμένα miRNAs εκφράζονταν συχνότερα σε ασθενείς με ανιχνεύσιμα CTCs (127), 

ενώ στη μελέτη των Madhavan και συν. το miR-200b διαχώρισε με τον καλύτερο 

τρόπο ασθενείς με θετικά ή αρνητικά CTCs και ήταν προγνωστικός δείκτης για PFS 

και OS (128). 

Σε πολλές περιπτώσεις τα miRNAs σχετίζονται με την κατάσταση καρκινικού 

λήθαργου. Σε μια συγκεντρωτική μελέτη διαφόρων όγκων φάνηκε ότι η απώλεια 

έκφρασης miRNAs που σχετίζονται με τον καρκινικό λήθαργο οδηγούσε σε 

εξαλλαγή σε αγγειογενετικό φαινότυπο ταχείας ανάπτυξης (129). 

Σε μια μελέτη που παρουσιάζει ομοιότητες με τη δική μας χρησιμοποιήθηκε 

τεχνολογία μικροσυστοιχιών (microarray) για την ανάλυση έκφρασης των miRNAs 

σε 71 ασθενείς με καρκίνο μαστού  που ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα A 
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(χωρίς υποτροπή μετά από 5 έτη), ομάδα B (πρώιμη υποτροπή) και ομάδα C (όψιμη 

υποτροπή). Αναγνωρίσθηκε μια υπογραφή 5 miRs (miR-149, miR-10a, miR-20b, miR-

30a-3p και miR-342-5p) που ρυθμίζονταν αρνητικά (down-regulated) σε ασθενείς με 

πρώιμη υποτροπή, ξεχωρίζοντας μια ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου με βραχύ 

RFS. Η υπογραφή αυτή διαθέτει προβλεπτική ισχύ στη διάκριση ασθενών που 

υποτροπιάζουν πρώιμα ή δεν υποτροπιάζουν (130). 

 

5.4 miR-21 

Το miR-21 ήταν ένα από τα πρώτα miRNAs που ανιχνεύθηκαν στο ανθρώπινο 

γονιδίωμα και εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17. Υψηλά επίπεδα έκφρασής του έχουν 

αναφερθεί σε πλειάδα ανθρώπινων κακοηθειών, μεταξύ των οποίων και στον 

καρκίνο του μαστού. Σε κάποια είδη καρκίνου υψηλά επίπεδα miR-21 σχετίζονται 

με πτωχή πρόγνωση. Το miR-21 στοχεύει τόσο ογκογονίδια (π.χ. STAT3) όσο και 

ογκοκατασταλτικά γονίδια (bcl-2, tpm-1, pdcd4, pten, maspin), θεωρείται όμως ότι ο 

αριθμός των ογκογονιδίων που αναστέλλονται από το miR-21 είναι μικρότερος από 

τον αριθμό των ογκοκατασταλτικών γονιδίων που αυτό καταστέλλει. 

Οι Zhang και συν. απομόνωσαν RNA από τον όγκο και το παρακείμενο φυσιολογικό 

παρέγχυμα σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και μέτρησαν την έκφραση του miR-21 

με qRT-PCR, βρίσκοντας αυξημένα επίπεδα στον καρκινικό ιστό. Επιπλέον, η 

αυξημένη έκφραση miR-21 σχετίζονταν με τα επίπεδα των ορμονών του φύλου στο 

αίμα, ενώ η υπερέκφραση του miR-21 οδηγούσε σε κυτταρικό πολλαπλασιασμό, 

διήθηση και κυτταρική μετανάστευση. Τέλος, με τη βοήθεια ενός online εργαλείου 
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βιοπληροφορικής, εντόπισαν ένα σημείο πρόσδεσης του miR-21 σε μια 3’-μη 

μεταγραφόμενη περιοχή του γονιδίου STAT3 (signal transducers and activators of 

transcription 3) και βρήκαν ότι η πρωτεϊνική έκφραση του STAT3 μειωνόταν 

σημαντικά όταν καρκινικά κύτταρα μαστού μολύνονταν με ανάλογα miR-21 (και 

αντίστοιχα αυξανόταν μετά από μόλυνση με αναστολείς miR-21) (131). 

Η υπερέκφραση miR-21 προάγει την κυτταρική διήθηση στον καρκίνο του μαστού. 

Οι Song και συν. έδειξαν ότι τα επίπεδα TIMP3 (tissue inhibitor of metalloproteinase 

3) που ενέχεται στην αποδόμηση της εξωκυττάριας ουσίας σχετίζονται αρνητικά με 

την έκφραση miR-21 (132), ενώ το miR-21 μπορεί επιπλέον να προάγει την 

καρκινική εξέλιξη μέσω αναστολής του ογκοκατασταλτικού γονιδίου TPM1 

(tropomyosin 1) (133). 

Η έκφραση του miR-21 σχετίζεται και με τον TGF-β, ο οποίος έχει συσχετισθεί με 

φτωχή πρόγνωση σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι ο 

TGF-β1 ρυθμίζει θετικά την έκφραση του miR-21 και μάλιστα με δοσοεξαρτώμενο 

τρόπο στην κυτταρική σειρά MCF-7. Αυξημένη έκφραση miR-21 προκαλεί αυξημένη 

διήθηση και in vitro αντοχή στη χημειοθεραπεία μέσω αναστολής του PTEN 

(phosphatase and tensin homolog) (134). Οι Fang και συν. επιβεβαίωσαν την 

αρνητική ρύθμιση του PTEN μέσω του miR-21 στην κυτταρική σειρά MDA-MB-468 

που προέρχεται από τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (135). 

Οι Gong και συν. διαπίστωσαν αυξημένη έκφραση miR-21 σε κυτταρικές σειρές 

καρκίνου μαστού (BT474, SKBR3 και MDA-MB-453) μετά από μακρόχρονη έκθεση 

σε trastuzumab και αντοχή σε αυτό, καθώς και μειωμένη πρωτεϊνική έκφραση PTEN 

(136). Η χρήση antisense ολιγονουκλεοτιδίων για το miR-21 επάγει την 
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ενεργοποίηση του PTEN και επανευαισθητοποιεί τα κύτταρα στο trastuzumab. 

Επίσης είναι πιθανό ότι η ογκογόνος δράση του miR-21 ασκείται τόσο απευθείας 

στα επιθηλιακά/ καρκινικά κύτταρα όσο και τα κύτταρα του στρώματος/ 

μικροπεριβάλλοντος του όγκου (137). 

Οι Lee και συν. μελέτησαν την ιστική έκφραση miR-21 σε φυσιολογικό και καρκινικό 

ιστό από 109 ασθενείς με καρκίνο μαστού που χειρουργήθηκαν μεταξύ 2002 και 

2004. Η έκφραση του miR-21 ήταν υψηλότερη σε καρκινικό συγκριτικά με 

φυσιολογικό ιστό, ενώ σχετίζονταν με την εκτέλεση μαστεκτομής, μεγαλύτερους 

όγκους, υψηλότερο στάδιο νόσου, υψηλότερο βαθμό κακοήθειας, αρνητικούς 

οιστρογονικούς υποδοχείς, υπερέκφραση HER2 , υψηλό Ki67 και θάνατο (138). 

Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα στην μελέτη των Qian και συν. όπου 

αξιολογήθηκαν τα ιστικά επίπεδα miR-21 σε εγχειρητικά παρασκευάσματα από 344 

ασθενείς και βρέθηκε ότι σχετίζονταν με υψηλότερο grade, αρνητικούς ορμονικούς 

υποδοχείς και έκφραση TGF-β, αλλά και με χειρότερο DFS σε ασθενείς με πρώιμη 

νόσο (139). Σε άλλη μελέτη, η υψηλή έκφραση miR-21 σχετίζονταν με προχωρημένο 

στάδιο, λεμφαδενική διήθηση και μειωμένη επιβίωση, ενώ μετά από 

πολυπαραγοντική ανάλυση παρέμεινε ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 

(140). Τέλος, στις μετααναλύσεις των Pan και συν. (141) και Wang (142) η υψηλή 

έκφραση miR-21 σχετίζονταν με χειρότερη επιβίωση, και κυρίως στην υποομάδα 

ασθενών ασιατικής καταγωγής.  
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5.5 miR-23b 

Το miR-23b κωδικοποιείται από ένα αρχικό μετάγραφο που περιέχει και το miR-27b 

και το miR-24-1. Αντιπροσωπεύει ένα κεντρικό ρυθμιστή της διαμόρφωσης του 

κυτταροσκελετού, αυξάνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων, ρυθμίζει την 

τοπική προσκόλληση και μειώνει την κυτταρική κινητικότητα (143). Η έκφρασή του 

ρυθμίζεται μέσω μεθυλίωσης του υποκινητή. 

Στον καρκίνο του παχέος εντέρου εμφανίζει ογκοκατασταλτικές ιδιότητες 

μειώνοντας την in vitro μετανάστευση και την in vivo ανάπτυξη μεταστάσεων, 

αναστέλλοντας την έκφραση προ-μεταστατικών γονιδίων (uPA, c-MET, PAK2, FZD7, 

MAP3K1). 

Στον καρκίνο του προστάτη υψηλά επίπεδα miR-23b σχετίζονται με καλύτερη 

συνολική επιβίωση. Συγκεκριμένα καταστέλλει τα ογκογονίδια Src kinase και AKT 

και αναστέλλει την επιθηλιομεσεγχυματική μετατροπή ελαττώνοντας τους 

μεσεγχυματικούς δείκτες Vimentin και Snail και ρυθμίζοντας θετικά την E-cadherin 

(144). Αυξημένη έκφραση του miR-23b αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό, τη 

δημιουργία αποικιών, τη διήθηση και επάγει την απόπτωση και το σταμάτημα του 

κυτταρικού κύκλου μεταξύ G0/ G1. 

Στον καρκίνο του μαστού βρέθηκε ότι το miR-23b είναι κεντρικός ρυθμιστής του 

κυτταροσκελετού, επηρεάζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων και μεταξύ 

κυττάρων και στρώματος. Η έκφραση miR-23b έχει αρνητική συσχέτιση με τη 

δημιουργία μεταστάσεων, ενώ η έκφρασή του ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε 

λεμφαδενικές μεταστάσεις συγκριτικά με τον πρωτοπαθή όγκο (143). 
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5.6 miR-190 

Το miR-190 είναι μεταξύ των συχνότερα υπερεκφραζόμενων miRNAs στους όγκους 

που βρίσκονται σε κατάσταση καρκινικού λήθαργου. Μέσω ενός εκτενούς δικτύου 

μοριακών αλλαγών, το miR-190 επιδρά σε πολλούς μεταγραφικούς παράγοντες, 

ογκοκατασταλτικά γονίδια και μονοπάτια απάντησης στην ιντερφερόνη, με τελικό 

αποτέλεσμα την κατάσταση καρκινικού λήθαργου σε ταχέως αναπτυσσόμενους 

όγκους (π.χ. γλοιοβλάστωμα, οστεοσάρκωμα) (145). 

Το τρισθενές αρσενικό, γνωστό καρκινογόνο, λειτουργεί ως επαγωγέας της 

έκφρασης miR-190 σε ανθρώπινα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα. Η υπερέκφρασή 

του οδηγεί σε αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό in vitro (146). Φαίνεται 

δηλαδή ότι το miR-190 έχει διαφορετική δράση κατά την αρχική κυτταρική 

εξαλλαγή. Αυξημένα επίπεδα miR-190 έχουν βρεθεί σε όγκους παγκρέατος και 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ενώ σχετίζονται με την έκφραση του οιστρογονικού 

υποδοχέα (ER) στον καρκίνο του μαστού (147). 

 

5.7 Οικογένεια miR-200 

Η οικογένεια miR-200 αποτελείται από πέντε μέλη: miR-200a, miR-200b, miR-200c, 

miR-141 και miR-429. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε υποομάδες με δύο 

τρόπους: α. βάσει γονιδιακής εντόπισης (τα miR-200a, miR-200b και miR-429 

βρίσκονται στο χρωμόσωμα 1 και τα miR-200c και miR-141 βρίσκονται στο 

χρωμόσωμα 12) ή β. βάσει λειτουργικότητας/ γονιδιακής αλληλουχίας (ομάδα miR-

200a και miR-141 και ομάδα miR-200b, miR-200c και miR-429). 
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Τα miRNAs αυτής της οικογένειας είναι σημαντικά στη διατήρηση του επιθηλιακού 

φαινότυπου και την καταστολή της ΕΜΤ μέσω θετικής ρύθμισης της E-cadherin και 

αρνητικής ρύθμισης της Vimentin, και ειδικότερα μέσω στόχευσης του mRNA των 

μεταγραφικών αναστολέων ZEB1 (TCF8/ EF1) και ZEB2 (SIP1/ ZFXH1B). (84, 86, 87, 

88, 148). Αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη ενός συστήματος ανατροφοδότησης, στο 

οποίο το ZEB1 καταστέλλει τη μεταγραφή των miR-200c και miR-141 (149), π.χ. 

μέσω επιγενετικής μεθυλίωσης (150). Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι η ταμοξιφαίνη, 

πέραν της γνωστής δράσης της σε ορμονοεξαρτώμενους όγκους, προκαλεί 

απομεθυλίωση του υποκινητή του miR-200c και εμφανίζει δραστικότητα σε τριπλά 

αρνητικούς όγκους μαστού (151). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυτταρική σειρά MDA-

MB-231 που προέρχεται από basal-like καρκίνο μαστού έχει σχεδόν πλήρως 

απωλέσει και τα δύο αυτά miRNAs. 

Οι θέσεις πρόσδεσης του ZEB1 και η δομή των miR-200c και miR-141 έχει 

συντηρηθεί μεταξύ των σπονδυλωτών, κάτι που καταδεικνύει αυτό το ρυθμιστικό 

μηχανισμό των καρκινικών κυττάρων. 

Αντίθετα αποτελέσματα προέκυψαν από τη μελέτη ωοθηκικών καρκινωμάτων. Τα 

μέλη της οικογένειας miR-200 υπερεκφράζονταν σε σχέση με το φυσιολογικό 

ωοθηκικό ιστό, ενώ η υπερέκφραση του miR-200a σχετίζονταν με ελάττωση της 

διάμεσης επιβίωσης κατά 50% (27,5 vs 61 μήνες) (152, 153). Στη μελέτη των Meng 

και συν. τα miR-141, miR-200b, αλλά και το miR-21, υπερεκφράζονταν σε κύτταρα 

χολαγγειοκαρκινώματος συγκριτικά με τα φυσιολογικά κύτταρα, ενώ η 

υπερέκφραση αυτή σχετίζονταν με αντοχή στη gemcitabine (154). 
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Ένας άλλος μηχανισμός με τον οποίο το miR-200b, αλλά και το miR-200c, ενέχεται 

στην κυτταρική διήθηση και μετανάστευση αφορά τη ρύθμιση του ERM (ezrin-

radixin-moesin), που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του 

κυτταροσκελετού και την κυτταρική κίνηση. Χρησιμοποιώντας τις κυτταρικές σειρές 

καρκίνου μαστού MCF-7 και MDA-MB-231 οι Heng και συν. περιέγραψαν 

αντίστροφη συσχέτιση της έκφρασης miR-200b και ERM (155). Επιπλέον, το miR-

200b καταστέλλει την EMT και επηρεάζει αρνητικά το μεταστατικό δυναμικό 

αναστέλλοντας την RhoE, που σχετίζεται με τον κυτταροσκελετό και ρυθμίζει την 

έκφραση της E-cadherin, της Vimentin και της matrix metalloproteinase 9 (MMP.9) 

(156). 

Η RhoE ανήκει στις Rho-GTPάσες, οι οποίες έχουν κεντρική ογκογόνο δράση. Από 

αυτές οι περισσότερο μελετημένες είναι οι Rac1, Cdc42 και RhoA. Η δραστηριότητα 

των Rho-GTPασών ρυθμίζεται από τις RhoGEF, τις RhoGAP και τις RhoGDI (157). Οι 

Humphries και συν. μελέτησαν την πολύπλοκη σχέση μεταξύ της Rho-GTPase 

activating protein 18 (ARHGAP18), του miR-200b και της RhoA σε κύτταρα τριπλά 

αρνητικού καρκίνου μαστού και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ARHGAP18 

υπερεκφράζεται στα κύτταρα αυτά και σχετίζεται με χειρότερη συνολική επιβίωση 

(OS) και χειρότερη επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (RFS) ή μετάστασης (metastasis 

free survival, MFS). Επιπλέον, η ARHGAP18 είναι άμεσος στόχος του miR-200b και η 

αρνητική ρύθμισή του καταστέλλει τη μετανάστευση/ μετάσταση μέσω αυξημένης 

ενεργοποίησης της RhoA (158). 

Ένας άλλος στόχος του miR-200b είναι η PKCα (protein kinase Cα), η οποία είναι 

μέλος της οικογένειας κινασών σερίνης-θρεονίνης PKC. Τα επίπεδά της 
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παρουσιάζουν αντίστροφη συσχέτιση με τα επίπεδα miR-200b. Απώλεια έκφρασης 

του miR-200b οδηγεί σε καταστολή κυτταρικής μετανάστευσης σε κύτταρα τριπλά 

αρνητικού καρκίνου μαστού (159). 

Τα μέλη της οικογένειας miR-200 ρυθμίζουν αρνητικά σημαντικούς παράγοντες που 

σχετίζονται με την αγγειογένεση, όπως τον VEGFA και τους υποδοχείς του (VEGFR1/ 

Flt1 και VEGFR2/ KDR) (160, 161). Σε μικρότερο βαθμό έχει μελετηθεί η συμμετοχή 

αυτών των miRNAs στη διαδικασία εισόδου των καρκινικών κυττάρων στην 

κυκλοφορία (intravasation), αλλά και της χρησιμοποίησης μηχανισμών για την 

επιβίωση των CTCs στην κυκλοφορία (π.χ. ρύθμιση απόπτωσης και anoikis (= είδος 

απόπτωσης που επάγεται από ακατάλληλη ή ανεπαρκή πρόσδεση κυττάρου και 

εξωκυττάριας ουσίας)) (162). 

Τα μέλη της οικογένειας miR-200 ενέχονται και στη ρύθμιση του κυτταρικού 

κύκλου. Η έκφραση των miR-200a και miR-141 οδηγεί σε G1 arrest μέσω αύξησης 

p27/Kip1 και ελαττωμένης έκφρασης CDK6. Αντίθετα, έκφραση των miR-200b, miR-

200c και miR-429 μειώνει τον πληθυσμό G1 και αυξάνει τη φάση G2/M (163). 

Το KRAS, γονίδιο που απαντάται μεταλλαγμένο σε πλειάδα νεοπλασμάτων, 

αποτελεί άμεσο στόχο του miR-200c και η πρωτεϊνική του έκφραση συσχετίζεται 

αντίστροφα με την έκφραση του miR-200c σε κυτταρικές σειρές καρκίνου μαστού 

(164, 165). 

Στην εξαιρετική δημοσίευση των Humphries και Yang μπορεί κάποιος να αναζητήσει 

μια πλήρη λίστα των στόχων και των μηχανισμών δράσης των μελών της 

οικογένειας miR-200 σε διάφορες κακοήθειες (160). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι 
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η μειωμένη έκφραση των μελών της οικογένειας miR-200 σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο λεμφαδενικών μεταστάσεων σε καρκίνο μαστού (166). 

 

6. Ερευνητικό ερώτημα 

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της έκφρασης 

κυκλοφορούντων miRNAs σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού και της 

σχέσης τους με την κλινική έκβαση. Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα 

προσπάθησε να αξιοποιήσει την παρούσα γνώση για τα πέντε miRNAs που 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος (miR-21, miR-23b, miR-190, miR-

200b και miR-200c), μελέτησε την έκφρασή τους, και διερεύνησε την ενδεχόμενη 

συσχέτισή τους με το κλινικό αποτέλεσμα (DFS και OS), με τελικό στόχο την 

ανάδειξη νέων βιοδεικτών για την πρόβλεψη της όψιμης υποτροπής και την 

παρακολούθηση της μικρομεταστατικής νόσου. 
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Α. Μεθοδολογία 

1. Χαρακτηριστικά ασθενών και συλλογή δειγμάτων  

Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν 209 ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού 

(επιλεγμένες κατά συνεχή τρόπο) που υπεβλήθηκαν σε μετεγχειρητική 

συμπληρωματική χημειοθεραπεία στο τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταξύ των ετών 2003 και 2010. Η 

συλλογή πλάσματος γινόταν μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου και πριν την 

έναρξη της χημειοθεραπείας. 23 υγιή άτομα συμμετείχαν ως ομάδα ελέγχου.  

Όλες οι συμμετέχουσες υπέγραψαν έντυπο συγκατάθεσης για τη συμμετοχή στη 

μελέτη. Η μελέτη έλαβε θετική έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ID 13998/8-10-2014). 

Μετά από πρωινή αιμοληψία σε σωληνάρια EDTA, η απομόνωση του πλάσματος 

γινόταν με φυγοκέντρηση στις 2500rpm για 15 λεπτά στους 4°C, ακολουθούμενη 

από δεύτερη φυγοκέντρηση στα 2000g για 15 λεπτά στους 4°C, για την 

απομάκρυνση κυτταρικών υπολειμμάτων, ενώ η συντήρηση των δειγμάτων έγινε 

στους -80°C. 

 

2. Απομόνωση RNA 

Τα δείγματα πλάσματος φυγοκεντρούνταν στις 10.000rpm για 10 λεπτά, ώστε να 

απομακρυνθούν τυχόν κυτταρικά υπολείμματα. Η απομόνωση του ολικού RNA από 

400 μl πλάσματος έγινε με τη χρήση Trizol LS (Ambion Life Technologies). Ως 
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ενδογενής έλεγχος για την ομαλοποίηση αποκλίσεων μεταξύ των δειγμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν 5 μl (25 fmoles) από το συνθετικό Caenorhabditis elegans cel-

miR-39 (Qiagen Inc., USA).  

Η υδατική φάση διαχωριζόταν από την οργανική φάση μετά από πρόσθεση 250 μl 

χλωροφόρμιου και επώασης στον πάγο για 10 λεπτά. Μετά από φυγοκέντρηση, 

ένας όγκος 700 μl υπερκείμενου μεταφερόταν σε σωλήνα Eppendorf, όπου το RNA 

παραλαμβανόταν ως καθίζημα με τη χρήση ισοπροπανόλης (0.7 όγκος) και 

γλυκογόνου (1 μl), μετά από επώαση στους -80°C για τη διάρκεια της νύχτας. Την 

επόμενη ημέρα, μετά από φυγοκέντρηση, το RNA πλενόταν τρεις φορές με 75% 

αιθανόλη, στέγνωνε στον αέρα και αραιωνόταν σε 50 μl ύδατος ελεύθερου 

RNAάσης. Στη συνέχεια φυλασσόταν στους -80°C έως την real-time qPCR. 

 

3. Ποσοτική real-time qPCR και έκφραση miRNA 

Για την πραγματοποίηση της PCR ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του κατασκευαστή 

χρησιμοποιώντας 1.67 μl ολικού RNA, το TaqMan miRNA Reverse Transcription kit 

και ειδικούς για miRNA stem-loop εκκινητές (primers) (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA) σε μία αντίδραση 5 μl που περιείχε 1 mM dNTPs, 1x PCR Reverse 

Transcription Buffer, 0.787 μl H2O, 3.3 units Multiscribe Reverse Transcriptase, 0.252 

units RNAase inhibitors και 0.2x RT-ειδικούς stem-loop εκκινητές. 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε ένα Peltier Thermal Cycler PTC-200 στους 16°C 

για 30 λεπτά, στους 42°C για 30 λεπτά και στους 85°C για 5 λεπτά. Το 

συμπληρωματικό DNA (cDNA) διαλύθηκε σε 30 μl και κάθε miRNA ερευνήθηκε με 
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RT-qPCR σε μια αντίδραση 5 μl που περιείχε 1x TaqMan 2x Universal PCR MaterMix, 

No AmpErasee UNG, 0.25 μl TaqMan miRNA Assay και 2.25 μl διαλυμένου cDNA. Η 

ποσοτική real-time PCR διεξήχθη στους 95°C για 10 λεπτά, ακολουθούμενη από 40 

κύκλους στους 95°C για 15 λεπτά και στους 60°C για 1 λεπτό σε ένα ViiA 7 Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Όλες οι δοκιμές 

πραγματοποιήθηκαν εις τριπλούν. 

Για τη σύνθεση του cDNA χρησιμοποιήθηκαν αρνητικοί μάρτυρες (controls) με 

αντικατάσταση του RNA με H2O, ενώ για την αντίδραση RT-qPCR χρησιμοποιήθηκαν 

αρνητικοί μάρτυρες χωρίς template control.  

Το μέσα επίπεδα έκφρασης για κάθε miRNA υπολογίσθηκαν με την 2-ΔCt μέθοδο 

σχετικά με τα μέσα επίπεδα του miR-23a. Το miR-23a χρησιμοποιήθηκε σαν γονίδιο 

αναφοράς, καθώς ήταν σταθερό μεταξύ των ομάδων ασθενών, αλλά και μεταξύ 

ασθενών και υγιών-ελέγχων (167). 

Δείγματα με διάμεσο Ct (cycle threshold) > 35 για τα υπό εξέταση miRNAs (n = 17) 

εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Δείγματα με διάμεσο Ct > 22 ή < 20 για το cel-miR-

39 (n = 5) επίσης εξαιρέθηκαν (ως ένδειξη μη αποδοτικής απομόνωσης RNA). 

Επιπλέον, τα δείγματα ελέγχθηκαν για επιμόλυνση με ερυθρά αιμοσφαίρια 

μετρώντας την έκφραση των miR-451 και miR-23a (168).  

 

4. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πακέτο SPSS v22.0 (SPSS Inc. Chicago IL, USA). 
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Ασθενείς με έκφραση miRNA ίση ή πάνω από τη διάμεση τιμή χαρακτηρίζονταν ως 

έχοντες υψηλή έκφραση, ενώ ασθενείς με έκφραση miRNA κάτω από τη διάμεση 

τιμή ως έχοντες χαμηλή έκφραση. Για τον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ της 

έκφρασης διαφορετικών miRNAs χρησιμοποιήθηκε το Spearman’s test. 

Για τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ έκφρασης miRNA και κλινικοπαθολογικών 

χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν το Mann-Whitney U-test και το Kruskal Wallis 

test. Διαφορές στα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ ασθενών που 

υποτροπίασαν και αυτών που δεν υποτροπίασαν αξιολογήθηκαν με το Pearson X2 

test. 

Η σχέση μεταξύ των επιπέδων έκφρασης των κυκλοφορούντων miRNA και της 

επιβίωσης ελεύθερης νόσου (DFS) ή της συνολικής επιβίωσης (OS) αξιολογήθηκε με 

τη μέθοδο Kaplan-Meier, το log rank test (Mantel-Cox) και τα μοντέλα Cox 

proportional hazard regression. Το DFS υπολογίσθηκε από την ημέρα του 

χειρουργείου έως την ημέρα της υποτροπής ή το θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, 

ενώ το OS υπολογίσθηκε από την ημέρα του χειρουργείου έως την ημέρα του 

θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ή την ημερομηνία του τελευταίου follow-up. 

Για την εκτίμηση της αξίας των κυκλοφορούντων miRNAs στην πρόβλεψη της 

υποτροπής κατασκευάσθηκαν καμπύλες ROC (receiver operating characteristics) και 

υπολογίσθηκε η περιοχή κάτω από την καμπύλη (area under the curve, AUC). Για 

τον καθορισμό του ιδανικού κατωφλίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Youden 

(ευαισθησία + ειδικότητα -1).  
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Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίσθηκε στο p < 0.05 (two-sided test). Η 

έκθεση των αποτελεσμάτων συντάχθηκε σύμφωνα με τις συστάσεις για τις 

προγνωστικές μελέτες καρκινικών δεικτών (tumor marker prognostic studies, 

REMARK) (169). 

 

Β. Αποτελέσματα 

1. Χαρακτηριστικά ασθενών 

Η κατανομή των ασθενών και τα χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στο διάγραμμα 

1 και τον πίνακα 3 αντιστοίχως. 

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή των ασθενών (flow diagram) 
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Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν δείγματα πλάσματος από 155 ασθενείς με 

πρώιμο καρκίνο του μαστού και από 23 υγιείς γυναίκες. Όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 1 εξαιρέθηκαν 22 ασθενείς για τους προαναφερθέντες λόγους (βλ. 

Διάγραμμα 1). Μετά από μια διάμεση περίοδο παρακολούθησης 94,3 μηνών (εύρος 

14,33-159,30), 84 από τις 133 ασθενείς με καρκίνο μαστού δεν είχαν υποτροπιάσει 

και 49 είχαν υποτροπιάσει. 

Τα δημογραφικά και τα κλινικά χαρακτηριστικά ήταν παρόμοια μεταξύ των 

ασθενών που δεν υποτροπίασαν και αυτών που υποτροπίασαν, με εξαίρεση την 

αναλογία των ασθενών με όγκους > 5 εκ. (Τ3) και 4 ή περισσότερους διηθημένους 

μασχαλιαίους λεμφαδένες, που ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με υποτροπή (p = 

0.015 και p = 0.003 αντιστοίχως, πίνακας 3). 

Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες σύμφωνα με την κλινική έκβαση: (i) 

ασθενείς που παρέμειναν ελεύθεροι υποτροπής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 

περιόδου παρακολούθησης (n = 84), (ii) ασθενείς με πρώιμη υποτροπή, που 

ορίσθηκε ως υποτροπή εντός 3 ετών μετά το χειρουργείο (n = 23) και (iii) ασθενείς 

με όψιμη υποτροπή, που ορίσθηκε ως υποτροπή τουλάχιστον 5 έτη μετά το 

χειρουργείο (n = 20). Τέλος, 6 ασθενείς παρουσίασαν υποτροπή μεταξύ 3 και 5 

ετών. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών για τις ομάδες (ii) και (iii) παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4. Η διάμεση ηλικία των ασθενών στις παραπάνω ομάδες ήταν 52, 55 

και 53 έτη αντίστοιχα. 
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 Όλες οι ασθενείς Χωρίς υποτροπή Με υποτροπή  

Χαρακτηριστικό Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό P 

Αριθμός ασθενών 133  84 63 49 37  

Ηλικία (έτη) 

Διάμεση 

Εύρος 
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27-79 

  

52 

35-79 

  

56 

27-75 

 ns 

 

Εμμηνόπαυση 

Προεμμηνοπαυσιακή 

Μετεμμηνοπαυσιακή 

 

57 

76 

 

42,9 

57,1 

 

40 

44 

 

47,6 

52,4 

 

17 

32 

 

34,7 

65,3 

ns 

Μέγεθος όγκου (εκ.) 

T1 

T2 

T3 

 

60 

66 

7 

 

45,1 

49,6 

5,3 

 

42 

41 

1 

 

50 

48,8 

1,2 

 

18 

25 

6 

 

36,7 

51 

12,3 

0,015 

Grading 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

Λοβιακό 

Άγνωστο 

 

6 

59 

58 

5 

5 

 

4,5 

44,5 

43,6 

3,7 

3,7 

 

6 

41 

31 

3 

3 

 

7,1 

48,8 

36,9 

3,6 

3,6 

 

 

18 

27 

2 

2 

 

 

36,7 

55,1 

4,1 

4,1 

ns 

Διηθ. λεμφαδένες 

0 

1-3 

≥ 4 

Άγνωστο 

 

49 

44 

34 

6 

 

36,8 

33,1 

25,6 

4,5 

 

37 

28 

13 

6 

 

44,0 

33,3 

15,5 

7,2 

 

12 

16 

21 

 

24,5 

32,7 

42,8 

 

0,001 
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ER 

Θετικό 

Αρνητικό 

Άγνωστο 

 

88 

43 

2 

 

66,2 

32,3 

1,5 

 

56 

26 

2 

 

66,7 

31,0 

2,3 

 

32 

17 

 

65,3 

34,7 

ns 

PR 

Θετικό 

Αρνητικό 

Άγνωστο 

 

90 

41 

2 

 

67,7 

30,8 

1,5 

 

61 

21 

2 

 

72,6 

25,0 

2,4 

 

29 

20 

 

59,2 

40,8 

ns 

HER2 

Θετικό 

Αρνητικό 

Άγνωστο 

 

15 

112 

6 

 

11,3 

84,2 

4,5 

 

7 

72 

5 

 

8,3 

85,7 

6,0 

 

8 

40 

1 

 

16,3 

81,6 

2,1 

ns 

Συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία 

Με ανθρακυκλίνη 

Ανθρακυκλίνη + Ταξάνη 

Με ταξάνη 

Άλλο 

 

 

13 

90 

21 

9 

 

 

9,8 

67,7 

15,8 

6,7 

 

 

9 

51 

15 

9 

 

 

10,7 

60,7 

17,9 

10,7 

 

 

4 

39 

6 

 

 

8,2 

79,6 

12,2 

ns 

Συμπληρωματική 

ορμονοθεραπεία 

Ναι 

Όχι 

Άγνωστο 

 

 

103 

28 

2 

 

 

77,5 

21,0 

1,5 

 

 

68 

14 

2 

 

 

80,9 

16,7 

2,4 

 

 

35 

14 

 

 

71,4 

28,6 

ns 

 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά των ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού 
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 Πρώιμη υποτροπή 

(< 3 έτη) 

Όψιμη υποτροπή 

(≥ 5 έτη) 

 

Χαρακτηριστικό Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό P 

Αριθμός ασθενών 23 17 20 15  

Ηλικία (έτη) 

Διάμεση 

Εύρος 

 

55 

27-75 

  

53 

38-74 

 ns 

 

Εμμηνόπαυση 

Προεμμηνοπαυσιακή 

Μετεμμηνοπαυσιακή 

 

8 

15 

 

34,8 

65,2 

 

7 

13 

 

35 

65 

ns 

Μέγεθος όγκου (εκ.) 

T1 

T2 

T3 

 

7 

12 

4 

 

30,4 

52,2 

17,4 

 

8 

10 

2 

 

40 

50 

10 

ns 

Grading 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

Λοβιακό 

 

0 

10 

12 

1 

 

 

43,5 

52,2 

4,3 

 

0 

6 

14 

 

 

 

30 

70 

ns 

Διηθημένοι λεμφαδένες 

0 

1-3 

≥ 4 

 

7 

9 

7 

 

30,4 

39,2 

30,4 

 

3 

6 

11 

 

15 

30 

55 

ns 

 

ER 

Θετικό 

Αρνητικό 

 

9 

14 

 

39,2 

60,8 

 

19 

1 

 

95 

5 

<0,001 

PR 

Θετικό 

 

10 

 

43,5 

 

17 

 

85 

0,006 
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Αρνητικό 13 56,5 3 15 

HER2 

Θετικό 

Αρνητικό 

Άγνωστο 

 

4 

18 

1 

 

17,4 

78,3 

4,3 

 

4 

16 

 

20 

80 

ns 

Συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία 

Με ανθρακυκλίνη 

Ανθρακυκλίνη + Ταξάνη 

Με ταξάνη 

 

 

2 

16 

5 

 

 

8,7 

69,6 

21,7 

 

 

2 

17 

1 

 

 

10 

85 

5 

ns 

Συμπληρωματική 

ορμονοθεραπεία 

Ναι 

Όχι 

 

 

12 

11 

 

 

52,2 

47,8 

 

 

19 

1 

 

 

95 

5 

0,002 

 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά των ασθενών με πρώιμη ή όψιμη υποτροπή 
 
 

2. Έκφραση miRNA και στατιστικές συσχετίσεις 

Μεταξύ έκφρασης miRNA (υψηλή ή χαμηλή) και κλινικών χαρακτηριστικών (ηλικία, 

εμμηνοπαυσιακή κατάσταση, μέγεθος όγκου, ιστολογικός βαθμός διαφοροποίησης, 

αριθμός διηθημένων λεμφαδένων, οιστρογονικοί υποδοχείς, προγεστερονικοί 

υποδοχείς, HER2) δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις (X2-test, p > 0.05). 
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Πίνακας 5: Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των πέντε miRNA 

 

Παρόλα αυτά, η έκφραση του miR-21 ήταν υψηλότερη στους ασθενείς με PR-

αρνητικούς όγκους συγκριτικά με τους ασθενείς με PR-θετικούς όγκους (63,4% 

έναντι 36,6%, X2-test, p = 0.038). Ως αναμενόταν, υπήρχε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

της έκφρασης του miR-200b και miR-200c (Spearman’s Rho 0,628, p < 0,001), καθώς 

ανήκουν στην οικογένεια miR-200. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ miR-21 και miR-200b (Spearman’s Rho 0,447, p < 0,001), αλλά και του miR-

200c (Spearman’s Rho 0,540, p < 0,001). Ασθενέστερη, αλλά στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση παρατηρήθηκε και μεταξύ του σχετιζόμενου με τον καρκινικό λήθαργο 

miR-23b και του miR-190 (Spearman’s Rho 0,236, p < 0,001) (Πίνακας 5). 

 

3. Έκφραση miRNA και κλινική έκβαση 

Το διάμεσο επίπεδο έκφρασης των miR-21, miR-23b και miR-200c ήταν σημαντικά 

υψηλότερο σε ασθενείς που υποτροπίασαν συγκριτικά με ασθενείς που δεν 

υποτροπίασαν (p < 0,001, p = 0,028 και p < 0,001 αντίστοιχα). Η διάμεση έκφραση 

του miR-190 ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε ασθενείς που υποτροπίασαν 

συγκριτικά με ασθενείς που δεν υποτροπίασαν (p = 0,013), ενώ δεν παρατηρήθηκε 
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σημαντική διαφορά στην έκφραση του miR-200b μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών 

(p = 0.063) (Διάγραμμα 2) 

Στη συνέχεια αξιολογήσαμε το DFS (Διάγραμμα 3) και το OS (Διάγραμμα 4) σε 

ομάδες ασθενών με υψηλή ή χαμηλή έκφραση κάθε miRNA. Βρήκαμε ότι ασθενείς 

με υψηλή έκφραση miR-21 είχαν σημαντικά μικρότερο DFS συγκριτικά με τις 

ασθενείς με χαμηλή έκφραση (105,03 μήνες έναντι NR, p < 0,001) (Διάγραμμα 3a).  

 

Διάγραμμα 2: Σχετικά επίπεδα έκφρασης των κυκλοφορούντων miRNA σε ασθενείς 

με ή χωρίς υποτροπή. (a) miR-21, (b) miR-23b, (c) miR-190, (d) miR-200b και (e) miR-
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200c. Για τον καθορισμό στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκε το Mann-

Whitney test. 

 

Παρομοίως, ασθενείς με υψηλή έκφραση miR-200c είχαν σημαντικά μικρότερο DFS 

συγκριτικά με εκείνες με χαμηλή έκφραση (105,03 μήνες έναντι NR, p=0,005) 

(Διάγραμμα 3e). Ασθενείς με υψηλή έκφραση τόσο του miR-21 όσο και του miR-

200c είχαν σημαντικά μικρότερο DFS συγκριτικά με τις ασθενείς, στις οποίες μόνο 

ένα από τα δύο miRNA υπερεκφράζονταν ή και τα δύο miRNA υποεκφράζονταν 

(81,37 έναντι 132,9 έναντι NR αντίστοιχα, p < 0,001) (Διάγραμμα 3f). Μεταξύ των 

ασθενών με υψηλή ή χαμηλή έκφραση των miR-23b, miR-190 ή miR-200b δεν 

βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στο DFS (Διάγραμμα 3b-d). 

Σε καμιά από τις ομάδες ασθενών με υψηλή ή χαμηλή έκφραση οποιουδήποτε 

miRNA δεν έχει επιτευχθεί η διάμεση επιβίωση (Διάγραμμα 4b-e), παρόλα αυτά, 

μόνο οι ασθενείς με υψηλή έκφραση miR-21 είχαν σημαντικά μικρότερο OS 

συγκριτικά με εκείνες με χαμηλή έκφραση (p = 0,033) (Διάγραμμα 4a). 
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Διάγραμμα 3: Καμπύλες Kaplan-Meier για το DFS σύμφωνα με την έκφραση των 

κυκλοφορούντων miRNA, καθώς και του συνδυασμού τους. (a) miR-21, (b) miR-23b, 

(c) miR-190, (d) miR-200b, (e) miR-200c και (f) συνδυασμός miR-21 και miR-200c. Οι 

καμπύλες συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας το log rank test. 
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Διάγραμμα 4: Καμπύλες Kaplan-Meier για το OS σύμφωνα με την έκφραση των 

κυκλοφορούντων miRNA, καθώς και του συνδυασμού τους. (a) miR-21, (b) miR-23b, 

(c) miR-190, (d) miR-200b, (e) miR-200c και (f) συνδυασμός miR-21 και miR-200c. Οι 

καμπύλες συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας το log rank test. 
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Για να αξιολογήσουμε περαιτέρω την προγνωστική αξία των κυκλοφορούντων 

miRNA εκτελέσαμε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση που 

περιελάμβανε δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά και τα επίπεδα έκφρασης 

των πέντε miRNA. 

Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι ασθενείς με διηθημένους μασχαλιαίους 

λεμφαδένες και ασθενείς με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς είχαν σημαντικά 

μικρότερο DFS (p = 0,013 και p = 0,028 αντίστοιχα) και OS (p = 0,044 και p = 0,01 

αντίστοιχα) (Πίνακας 6). Η υψηλή έκφραση miR-21 και miR-200c είχαν σημαντική 

συσχέτιση με μικρότερο DFS (p < 0,001 και p = 0,007 αντίστοιχα), ενώ μόνο η υψηλή 

έκφραση miR-21 σχετιζόταν με μικρότερο OS (p = 0,042) (Πίνακας 6). 

Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η διήθηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων 

και οι αρνητικοί ορμονικοί υποδοχείς ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες 

για μικρότερο DFS (p = 0,019 και p = 0,012 αντίστοιχα) και OS (p = 0,029 και p = 

0,006 αντίστοιχα) (Πίνακας 6). Επιπλέον, μόνο η υψηλή έκφραση miR-21 και miR-

200c ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για μικρότερο DFS (p = 0,003 και p 

= 0,037 αντίστοιχα) (Πίνακας 6). 

 Μονοπαραγοντική ανάλυση 

DFS OS 

HR (95% CI) p HR (95% CI) p 

Μέγεθος όγκου, Τ2-3 vs T1 1,48 (0,832–2,633) 0,177 1,584 (0,623–4,026) 0,334 

Λεμφαδένες, θετικοί vs αρνητικοί 2,288 (1,192–4,391) 0,013 3,553 (1,034–12,206) 0,044 

Βαθμός διαφοροποίησης, ΙΙΙ vs Ι/ΙΙ 1,650 (0,910–3,003) 0,099 1,276 (0,501–3,251) 0,609 

ER, αρνητικοί vs θετικοί 1,318 (0,731–2,375) 0,359 2,120 (0,857–5,244) 0,104 
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PR, αρνητικοί vs θετικοί 2,003 (1,131–3,549) 0,017 2,323 (0,940–5,743) 0,068 

ER/PR, αρνητικοί vs τουλάχιστον  

ένας θετικός 

2,010 (1,080–3,741) 0,028 3,324 (1,329–8,314) 0,01 

HER2, θετικός vs αρνητικός 1,649 (0,771–3,525) 0,197 1,474 (0,429–5,065) 0,538 

miR-21, υψηλό vs χαμηλό 2,896 (1,556–5,390) <0,001 2,884 (1,038–8,013) 0,042 

miR-23b, υψηλό vs χαμηλό 1,624 (0,903–2,919) 0,105 1,630 (0,629–4,227) 0,315 

miR-190, χαμηλό vs υψηλό 1,342 (0,749–2,405) 0,322 2,511 (0,877–7,186) 0,086 

miR-200b, υψηλό vs χαμηλό 1,460 (0,821–2,599) 0,198 1,034 (0,417–2,565) 0,942 

miR-200c, υψηλό vs χαμηλό 2,287 (1,258–4,156) 0,007 1,637 (0,640–4,184) 0,304 

Ταυτόχρονα miR-21 και miR-200c  

υψηλό vs άλλο 

2,360 (1,346–4,135) 0,003 2,225 (0,902–5,489) 0,082 

 Πολυπαραγοντική ανάλυση 

DFS OS 

HR (95% CI) p HR (95% CI) p 

Λεμφαδένες, θετικοί vs αρνητικοί 2,202 (1,138–4,260) 0,019 4,006 (1,151–13,935) 0,029 

ER/PR, αρνητικοί vs τουλάχιστον  

ένας θετικός 

2,275 (1,202–4,305) 0,012 3,668 (1,457–9,233) 0,006 

miR-21, υψηλό vs χαμηλό 4,557 (1,685–12,869) 0,003 - - 

miR-200c, υψηλό vs χαμηλό 3,158 (1,074–9,288) 0,037 - - 

 

Πίνακας 6: Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση για το DFS και OS σε 

ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού 

 

4. ‘Εκφραση miRNA ανάλογα με το χρόνο υποτροπής 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε ομάδες ανάλογα με το 

χρόνο υποτροπής. Εξετάσαμε αν τα πέντε κυκλοφορούντα miRNA εκφράζονται με 

διαφορετικό τρόπο σε αυτές τις ομάδες ασθενών. Για το σκοπό αυτό συγκρίναμε τα 
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επίπεδα έκφρασης miRNA (i) σε ασθενείς με πρώιμη υποτροπή (εντός 3 ετών) (n = 

23) συγκριτικά με εκείνες χωρίς πρώιμη υποτροπή (ασθενείς χωρίς υποτροπή ή 

υποτροπή τουλάχιστον 3 έτη μετά το χειρουργείο, n = 110) και (ii) σε ασθενείς με 

όψιμη υποτροπή (μετά από τουλάχιστον 5 έτη, n = 20) συγκριτικά με εκείνες που 

δεν παρουσίασαν υποτροπή (n = 84). Το Mann-Whitney test έδειξε ότι τα επίπεδα 

έκφρασης miR-190 ήταν χαμηλότερα σε ασθενείς με πρώιμη υποτροπή (p = 0,0032), 

ενώ για τα υπόλοιπα miRNA δεν παρατηρήθηκαν διαφορές (Διάγραμμα 5). 

Επιπλέον, η έκφραση των miR-21 και miR-200c ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με 

όψιμη υποτροπή συγκριτικά με ασθενείς χωρίς υποτροπή (p = 0,015 και p < 0,001 

αντίστοιχα) (Διάγραμμα 6a και 6e). 

  

  



 

67 

        

Διάγραμμα 5: Έκφραση των πέντε κυκλοφορούντων miRNA σε ασθενείς με πρώιμη 

υποτροπή. Συγκριτική έκφραση του miR-21 (a), miR-23b (b), miR-190 (c), miR-200b 

και miR-200c σε ασθενείς με πρώιμη υποτροπή (< 3 έτη) και ασθενείς χωρίς πρώιμη 

υποτροπή. Στατιστικά σημαντικές διαφορές καθορίσθηκαν με το Mann-Whitney 

test. 
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Διάγραμμα 6: Έκφραση των πέντε κυκλοφορούντων miRNA σε ασθενείς με όψιμη 

υποτροπή. Συγκριτική έκφραση του miR-21 (a), miR-23b (b), miR-190 (c), miR-200b 

και miR-200c σε ασθενείς με όψιμη υποτροπή (≥ 5 έτη) και ασθενείς χωρίς 

υποτροπή. Στατιστικά σημαντικές διαφορές καθορίσθηκαν με το Mann-Whitney 

test. 

 

5. Έκφραση miRNA και κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά σε ένα μοντέλο 

πρόβλεψης υποτροπής νόσου 

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τα επίπεδα έκφρασης των διάφορων 

miRNA με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά για να δημιουργήσουμε ένα 

μοντέλο πρόβλεψης υποτροπής νόσου. Χρησιμοποιήσαμε binary logistic regression 

ενσωματώνοντας διάφορους συνδυασμούς miRNA και χρησιμοποιήσαμε τις 

αντίστοιχες καμπύλες ROC για να καθορίσουμε την ευαισθησία και την ειδικότητα 

της έκφρασης miRNA στο διαχωρισμό ασθενών που στη συνέχεια υποτροπίασαν 

από αυτές που δεν υποτροπίασαν (διάγραμμα 7 και πίνακας 7). 

Κατά την αξιολόγηση ενός μόνο miRNA, οι καμπύλες ROC έδειξαν ότι η έκφραση του 

miR-21 και του miR-200c είχαν την υψηλότερη απόδοση, με AUC 0,685 (ευαισθησία 

71,4%, ειδικότητα 63,9%, p < 0,001; 95% CI 0,592-0,777) και 0,678 (ευαισθησία 
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75,5%, ειδικότητα 61,0%, p < 0,001; 95% CI 0,586-0,769) αντίστοιχα (Διάγραμμα 7a 

και 7e, Πίνακας 7). 

Όταν αξιολογήθηκαν συνδυασμοί miRNA, η binary logistic regression ανάλυση 

ανέδειξε ένα συνδυασμό τριών miRNA (miR-21, miR-23b και miR-190) με τη 

μεγαλύτερη προβλεπτική ακρίβεια. Για το συνδυασμό αυτό η AUC ήταν 0,765 

(ευαισθησία 80,0%, ειδικότητα 65,3%, p < 0,001; 95% CI 0,673-0,850) (Διάγραμμα 

8a, Πίνακας 7). 
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Διάγραμμα 7: Ανάλυση καμπύλων ROC. Διακριτική ικανότητα για ασθενείς με 

υποτροπή και ασθενείς χωρίς υποτροπή για το miR-21 (a), miR-23b (b), miR-190 (c), 

miR-200b (d) και miR-200c (e). Ο αστερίσκος υποδηλώνει το υψηλότερο Youden 

score index (ευαισθησία + ειδικότητα - 1). 

 

Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτών των τριών miRNA με τους καθιερωμένους κλινικούς 

προγνωστικούς παράγοντες (διήθηση μασχαλιαίων λεμφαδένων, ιστολογικός 

βαθμός κακοήθειας) είχε υψηλότερη ακρίβεια (AUC 0,873, ευαισθησία 89,0%, 

ειδικότητα 76,2%, p < 0,001; 95% CI 0,802-0,940) τόσο από τα miRNA όσο και από 

τους κλινικούς προγνωστικούς παράγοντες ξεχωριστά (Διάγραμμα 8b και 8c, 

Πίνακας 7). 
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Διάγραμμα 8: Ανάλυση καμπυλών ROC. Διακριτική ικανότητα για ασθενείς με 

υποτροπή και ασθενείς χωρίς υποτροπή για το πάνελ τριών miRNA (a), για κλινικούς 

προγνωστικούς παράγοντες (b), για το πάνελ τριών miRNA και κλινικούς 

προγνωστικούς παράγοντες (c) και για το συνδυασμό miR-200c, κλινικών 

προγνωστικών παραγόντων και οιστρογονικών υποδοχέων (d). Ο αστερίσκος 

υποδηλώνει το υψηλότερο Youden score index (ευαισθησία + ειδικότητα - 1). 

 

Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία, ο συνδυασμός της έκφρασης miR-200c, 

διήθησης μασχαλιαίων λεμφαδένων, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας και 

έκφρασης οιστρογονικών υποδοχέων οδήγησε σε ένα υψηλό AUC 0,890 

(ευαισθησία 75,0%, ειδικότητα 89,0%, p < 0,001; 95% CI 0,818-0,972) για την 
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πρόβλεψη της όψιμης υποτροπής (διάγραμμα 8d, πίνακας 7). Το ίδιο μοντέλο δεν 

μπόρεσε να προβλέψει την πρώιμη υποτροπή. 

 

Δυνητικοί προβλεπτικοί παράγοντες Όριο Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) AUC (95% CI) p 

miR-21 0,98 71,4 63,9 0,685 (0,592-0,777) < 0,001 

miR-23b 1,35 38,8 83,3 0,614 (0,512-0,716) 0,029 

miR-190 2,36 75,6 45,2 0,636 (0,534-0,738) 0,013 

miR-200b 1,72 51,0 72,3 0,597 (0,498-0,696) 0,063 

miR-200c 1,15 75,5 61,0 0,678 (0,586-0,769) < 0,001 

Πάνελ τριών miRNA 

(miR-21, miR-23b, miR-190) 

0,39 80,0 65,3 0,765 (0,673-0,850) < 0,001 

Διήθηση λεμφαδένων και  

βαθμός κακοήθειας 

0,29 83,0 46,7 0,709 (0,614-0,804) < 0,001 

Πάνελ τριών miRNA,  

διήθηση λεμφαδένων και βαθμός κακοήθειας 

0,41 89,0 76,2 0,873 (0,802-0,940) < 0,001 

Όψιμη υποτροπή (≥ 5 έτη) 

miR-200c, διήθηση λεμφαδένων, βαθμός  

κακοήθειας και οιστρογονικοί υποδοχείς 

0,42 75,0 89,0 0,890 (0,812-0,972) < 0,001 

 

Πίνακας 7: Ικανότητα των πέντε miRNA και των συνδυασμών τους για την 

πρόβλεψη της υποτροπής σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού. 

 

Γ. Συζήτηση 

Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε την προβλεπτική ικανότητα πέντε miRNA που 

σχετίζονται με την κατάσταση καρκινικού λήθαργου και μετάστασης (miR-21, miR-

23b, miR-190, miR-200b και miR-200c) όταν ανιχνεύονται στο πλάσμα ασθενών με 

πρώιμο καρκίνο μαστού και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα τέσσερα από αυτά 
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(όλα εκτός από το miR-200b), όταν αξιολογούνται πριν από τη χορήγηση 

συμπληρωματικής θεραπείας, εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο σε ασθενείς που 

δεν υποτροπίασαν συγκριτικά με ασθενείς που υποτροπίασαν. Επιπλέον, υψηλή 

έκφραση του miR-21 και του miR-200c σχετίζεται με μικρότερο DFS συγκριτικά με 

ασθενείς με χαμηλή έκφραση, ενώ η υψηλή έκφραση miR-21 σχετίζεται και με 

μικρότερο OS. Ο συνδυασμός των miR-21, miR-23b και miR-190 σε ανάλυση 

καμπυλών ROC προσέφερε μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα συγκριτικά με 

κάθε miRNA ξεχωριστά, ενώ η ακρίβεια βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο με την 

προσθήκη της διήθησης λεμφαδένων και του ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 

(grading) ως παραμέτρων στο μοντέλο αυτό. Τέλος, ο συνδυασμός του miR-200c, 

της διήθησης λεμφαδένων, του βαθμού κακοήθειας και της παρουσίας 

οιστρογονικών υποδοχέων προέβλεψε την όψιμη (≥ 5 έτη) υποτροπή. 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το miR-190 ήταν από τα πλέον υπερεκφραζόμενα 

miRNAs σε μια γονιδιακή υπογραφή που σχετίζονταν με τον καρκινικό λήθαργο 

(145). Το miR-190 εμπλέκεται / αναστέλλει το μονοπάτι του TGF-β, κάτι που μπορεί 

να επάγει τον καρκινικό λήθαργο (170, 171). Στη μελέτη μας δείξαμε για πρώτη 

φορά ότι η έκφραση του miR-190 ήταν χαμηλότερη σε ασθενείς που παρουσίασαν 

πρώιμη υποτροπή, ενισχύοντας τον πιθανό ρόλο του στη διατήρηση της 

κατάστασης του καρκινικού λήθαργου.  

Σχετικά με το miR-23b υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα. Συγκεκριμένα υπάρχουν 

αναφορές ότι προάγει το σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου και επάγει την 

κατάσταση καρκινικού λήθαργου (172), αλλά και συσχέτισης του αρχικού 

μετάγραφου (miR-23b/ miR-27b/ miR-24) με αυξημένο μεταστατικό δυναμικό και 
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χειρότερη πρόγνωση στον καρκίνο του μαστού (173). Στη δική μας μελέτη βρέθηκε 

υψηλότερη έκφραση miR-23b σε ασθενείς που παρουσίασαν υποτροπή, 

υποδεικνύοντας πιθανή συσχέτιση με την ανάπτυξη μεταστάσεων σε ασθενείς με 

καρκίνο μαστού. 

Όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος, διάφορες προκλινικές μελέτες 

έχουν αποδείξει ότι το miR-21 εμπλέκεται στην αύξηση του όγκου, τη διήθηση, τη 

μετανάστευση, την τροποποίηση της εξωκυττάριας ουσίας και (τελικά) την 

επιβίωση. Στον καρκίνο του μαστού, η έκφραση miR-21 συσχετίζεται με την εξέλιξη 

του όγκου, προχωρημένο κλινικό στάδιο, λεμφαδενικές μεταστάσεις και φτωχά 

κλινικά αποτελέσματα (140). Η δράση αυτή μπορεί να οφείλεται στη ρύθμιση της 

σηματοδότησης μέσω του TGF-β (140, 174). 

Το miR-21 έχει υψηλή ακρίβεια στο διαχωρισμό ασθενών από υγιή άτομα (AUC 

0,72, ευαισθησία 75%, ειδικότητα 67%) και ασθενών με μεταστατική νόσο από 

ασθενείς με πρώιμη νόσο (AUC 0,833, ευαισθησία 86%, ειδικότητα 70%) (175). 

Παρόμοια ακρίβεια εμφανίζει και το miR-92a, που σχετίζεται με το μέγεθος του 

όγκου, την παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων και την έκφραση σε επίπεδο 

όγκου (176). 

Κατ’ αναλογία δείξαμε ότι υψηλά επίπεδα miR-21 πλάσματος διαχώρισαν ασθενείς 

με πρώιμο καρκίνο μαστού που υποτροπίασαν από αυτούς που δεν υποτροπίασαν, 

και ειδικότερα η υψηλή έκφραση σχετίζονταν με όψιμη υποτροπή. Ασθενείς με 

υψηλά επίπεδα έκφρασης miR-21 είχαν χειρότερο DFS και OS συγκριτικά με 

ασθενείς με χαμηλή έκφραση, ενώ μάλιστα το miR-21 ήταν ανεξάρτητος 

προβλεπτικός παράγοντας για το DFS (p = 0.003). 
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Τα μέλη της οικογένειας miR-200 έχουν αντικρουόμενους ρόλους στη ρύθμιση της 

EMT και της μετάστασης (160). Από τη μία πλευρά ρυθμίζοντας αρνητικά τον 

αναστολέα της μεταγραφικής ρύθμισης της E-cadherin (ZEB 1/2) εμποδίζουν την 

ΕΜΤ, από την άλλη πλευρά σχετίζονται με αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση που 

ευοδώνουν τη μετάσταση σε μοντέλα ποντικών με καρκίνο μαστού (177). Παρόμοια 

αντικρουόμενα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί και σε κλινικό επίπεδο (164, 178). 

Στη δική μας μελέτη, υψηλή έκφραση miR-200c σχετίζονταν με όψιμη υποτροπή και 

ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για χειρότερο DFS (p = 0.037). 

Επιπλέον, οι καμπύλες ROC επιβεβαίωσαν τη χρησιμότητα των miRNA στην 

πρόβλεψη της υποτροπής στον καρκίνο του μαστού, αλλά και του συνδυασμού τους 

(miR-21, miR-23b και miR-190) έναντι μεμονωμένων miRNA, αλλά και του 

συνδυασμού τους με συνήθη κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος, ο 

συνδυασμός της έκφρασης miR-200c με την κατάσταση των μασχαλιαίων 

λεμφαδένων, τον ιστολογικό βαθμό κακοήθειας και την έκφραση οιστρογονικών 

υποδοχέων παρέχει ευαισθησία 75% και ειδικότητα 89% για την πρόβλεψη της 

όψιμης υποτροπής (p < 0.001).  

Σε διαγνωστικό επίπεδο, το miR-200c έχει χαμηλή έκφραση στο αίμα ασθενών με 

καρκίνο μαστού, διαχωρίζοντας τους ασθενείς από υγιή άτομα (AUC 0,79, 

ευαισθησία 90%, ειδικότητα 70,2%), ενώ τα επίπεδά του ήταν υψηλότερα σε 

ασθενείς με μεταστατική νόσο και όγκους με χαμηλό δείκτη κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού Ki67 (178). Ο συνδυασμός υψηλής έκφρασης miR-200c ή/και 

χαμηλής έκφρασης miR-141 ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για 

βραχύτερο OS (HR 3,89, 95% CI: 1,28-11,85) και PFS (HR 3,79, 95% CI: 1,41-10,16). 
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Διάφορα miRNAs μπορούν να διαχωρίσουν τριπλά αρνητικούς από μη τριπλά 

αρνητικούς όγκους (χαμηλή έκφραση miR-199a-5p (AUC 0,88), miR-21 (AUC 0,80), 

miR-16 (AUC 0,87) ή υψηλή έκφραση miR-489 (AUC 0,99), miR-200b (AUC 0,88), 

miR-193b (AUC 0,91), miR-125b (AUC 0,97)) (179). Επιπλέον, ασθενείς με πρώιμη 

HER2+ νόσο έχουν υψηλότερα επίπεδα miR-21 από ασθενείς με πρώιμη HER2- νόσο 

(AUC 0,71), ενώ ασθενείς με μεταστατική HER2+ νόσο έχουν υψηλότερα επίπεδα 

miR-10b συγκριτικά με ασθενείς με μεταστατική HER2- νόσο (180).  

Στη σημαντική έρευνα της Sister Study (181) μελετήθηκε ένα πάνελ 21 miRNA στην 

πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Τα miR-18a, miR-181a και miR-222 έδειξαν 

τη μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων, 

υποστηρίζοντας το ρόλο τους ως ογκογονίδια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συσχέτιση των κυκλοφορούντων miRNAs με τα 

κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα. Αυξημένα επίπεδα miR-200b μπορούσαν να 

διακρίνουν ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού και με CTCs από ασθενείς 

χωρίς CTCs (AUC 0,88, ευαισθησία 80%, ειδικότητα 83%). Ο συνδυασμός πέντε 

miRNA (miR-768-3p, miR-210, miR-200b, miR-200c και miR-141) μπορούσε να 

διαχωρίσει ασθενείς με CTCs από υγιή άτομα (AUC 0,95, ευαισθησία 90%, 

ειδικότητα 91%), ενώ ο συνδυασμός των miR-768-3p, miR-210 και miR-200c 

μπορούσε να διαχωρίσει ασθενείς χωρίς CTCs από υγιή άτομα (AUC 0,78, 

ευαισθησία 80%, ειδικότητα 65%) (128). 

Τα τελευταία χρόνια πολλές ερευνητικές ομάδες έχουν μελετήσει την προβλεπτική 

αξία διαφόρων κυκλοφορούντων miRNA στον καρκίνο του μαστού. Ο συνδυασμός 
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miRNA με προβλεπτική αξία δημιουργεί μια γονιδιακή υπογραφή που μπορεί να 

προβλέψει την υποτροπή. 

Για παράδειγμα, ο συνδυασμός των miR-652, miR-107, miR-103 και miR-18b (όταν 

όλα έχουν υψηλή έκφραση) σχετίζεται με υποτροπή και χειρότερη επιβίωση σε 

ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (182). Σε άλλη μελέτη, τα επίπεδα των 

miR-181b, miR-155, miR-24 και miR-19a ήταν σημαντικά αυξημένα σε μια ομάδα 

ατόμων με υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Ειδικότερα, τα miR-155 και miR-24 ήταν 

προβλεπτικά υποτροπής (p = 0,025 και p = 0,041 αντίστοιχα) (183, 184). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το miR-155 είναι ένα από τα περισσότερο μελετημένα miRNA στον 

καρκίνο του μαστού. Μεταξύ άλλων σχετίζεται με μειωμένη δράση του μηχανισμού 

επιδιόρθωσης ομόλογου ανασυνδυασμού (homologous recombination repair, HRR), 

αυξημένης ευαισθησίας σε ακτινοθεραπεία προς τον κλωνικό πολλαπλασιασμό 

καρκινικών stem cells (185), αλλά και κλινικής ανταπόκρισης σε αναστολείς 

αρωματάσης (186). 

Μια γονιδιακή υπογραφή 7 miRNAs (miR-375, miR-205-5p, miR-194-5p και miR-21-

5p σε υψηλή έκφραση και miR-382-5p, miR-376c-3p και miR-411-5p σε χαμηλή 

έκφραση) σχετίζεται με υποτροπή (AUC 0,91, ευαισθησία 93%, ειδικότητα 77%) 

(187), και μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο σε HR+ όγκους όσο και σε τριπλά αρνητικούς 

όγκους. 

Σε άλλη μελέτη, ένα πάνελ 6 miRNAs (miR-486-5p, miR-215, miR-210, miR-200a, 

miR-200b και miR-200c) μπόρεσε να προβλέψει την ανάπτυξη μεταστάσεων έως και 

2 έτη πριν την κλινική εμφάνισή τους (AUC 0,82, ευαισθησία 77%, ειδικότητα 75%) 

και σχετιζόταν με το DFS και το OS (188).  
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Σε μια άλλη μελέτη της ομάδας μας χρησιμοποιήσαμε την ίδια ομάδα ασθενών με 

πρώιμο καρκίνο μαστού, αλλά και μια ομάδα ασθενών με μεταστατικό καρκίνο 

μαστού (n=110), και προσδιορίσαμε τα επίπεδα των ίδιων miRNA στο πλάσμα μέσω 

RT-qPCR. Πλην του miR-190, η έκφραση των miRNA ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με 

μεταστατική συγκριτικά με την πρώιμη νόσο. Η ανάλυση καμπυλών ROC έδειξε ότι 

το miR-21 και το miR-200b μπορούσαν να διακρίνουν με υψηλή ακρίβεια μεταξύ 

των δύο καταστάσεων (AUC 0,722, p<0,001 και AUC 0,720, p<0,001 αντίστοιχα), ενώ 

ο συνδυασμός των miR-21, miR-190, miR-200b και miR-200c βελτίωσε περαιτέρω 

την ακρίβεια (AUC 0,797, p < 0,001). Τέλος, η υψηλή έκφραση miR-200b ήταν 

ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για τη συνολική επιβίωση (p = 0,026) στις 

ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού, ενώ ο συνδυασμός υψηλής έκφρασης 

miR-23b και miR-190 ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για βραχύτερο 

PFS (p = 0,001) σε ασθενείς με de novo μεταστατική νόσο (189). 

Σε άλλη μελέτη αντίστοιχου σχεδιασμού από το εργαστήριό μας μελετήθηκε η 

διαφορική έκφραση ανοσορρυθμιστικών miRNAs (miR-10b, miR-19a, miR-20a, miR-

126 και miR-155) στο πλάσμα υγιών ατόμων και ασθενών με πρώιμο καρκίνο του 

μαστού προ της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας (190). Η έκφραση του miR-155 

ήταν χαμηλότερη σε ασθενείς συγκριτικά με υγιή άτομα (p = 0,023), ενώ τόσο το 

miR-155 όσο και το miR-10b ήταν χαμηλότερα σε ασθενείς που υποτροπίασαν 

συγκριτικά με υγιή άτομα (p = 0,039 και p = 0,002 αντίστοιχα). Ο συνδυασμός 

έκφρασης miR-155 με την ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων και το grading του 

όγκου μπορούσε να διαχωρίσει ασθενείς που υποτροπίασαν από αυτούς που δεν 

υποτροπίασαν (AUC 0,861, p < 0,001). Ο συνδυασμός miR-19a και miR-20a 
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μπορούσε με την υψηλότερη ακρίβεια να προβλέψει την πρώιμη υποτροπή (AUC 

0,816, p < 0,001), ενώ ο συνδυασμός miR-10b με την κατάσταση των μασχαλιαίων 

λεμφαδένων και το grading προέβλεπε την όψιμη υποτροπή (AUC 0,971, p < 0,001). 

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τη συσχέτιση αυξανόμενων επιπέδων miR-155 με 

καλύτερη πρόγνωση, πιθανόν ως αποτέλεσμα παρουσίας μιας περισσότερο 

αποτελεσματικής ανοσιακής απόκρισης. 

Ως συνέπεια όσων αναφέρθηκαν σχετικά με τη βιολογική δράση των miRNA, τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία της καρκινογένεσης, αλλά και τον προγνωστικό ή 

προβλεπτικό τους ρόλο, προέκυψε ερευνητικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της 

γνώσης αυτής στη θεραπευτική του καρκίνου. Μια τέτοια θεραπευτική στόχευση θα 

μπορούσε να επιτύχει τη ρύθμιση της μεταστατικής διαδικασίας, την 

ανοσορρύθμιση, τη ρύθμιση του μεταβολισμού, αλλά και τη μείωση της αντοχής σε 

κλασικές θεραπείες (π.χ. χημειοθεραπεία). Σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη 

θεραπειών βασιζόμενων σε miRNA είναι η σταθερότητα των miRNA in vivo 

(περιβάλλον πλούσιο σε RNAάση), η κυτταρική διαπερατότητα in vivo, αλλά και 

ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως ανοσολογικού τύπου (191, 192). Τα 

περισσότερα δεδομένα προέρχονται από προκλινικές δοκιμές, ενώ λίγες κλινικές 

δοκιμές φάσης Ι στέφθηκαν με περιορισμένη επιτυχία. 

Οι αναπτυχθείσες στρατηγικές θεραπευτικής στόχευσης είναι δύο: η αντικατάσταση 

miRNA (miRNA replacement) και η καταστολή miRNA (miRNA suppression). Στην 

πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται χημικά συντιθέμενα ολιγονουκλεοτίδια 

(miRNA mimics, agomirs) με σκοπό την αναπλήρωσης χαμηλών επιπέδων 

ογκοκατασταλτικών miRNAs και τη διακοπή εξέλιξης του όγκου (193, 194, 195). Στη 
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δεύτερη περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες ενώσεις (antisense 

oligonucleotides - ASOs, antagomirs, locked nucleic acid - modified oligonucleotides - 

LNA, miRNA sponges) με σκοπό την καταστολή υπερεκφραζόμενων ογκογόνων 

miRNAs (193, 196). Σε κάθε περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστήματα 

μεταφοράς με συνδέτη (π.χ. φυλλικό) ή συχνότερα μέσω οχημάτων φορτίου 

(packaged vehicles) τεχνολογίας νανοφορέα (nanocarrier) με βάση λιποσωμάτια, 

δενδριμερή, μικύλλια κλπ. (197, 198). 

Η πρώτη κλινική μελέτη θεραπευτικής χρήσης miRNA αφορούσε τη ενδοφλέβια 

χορήγηση miR-34 mimic μέσω λιποσωμιακού φορέα σε 85 ασθενείς με 

προχωρημένους όγκους. Η μελέτη τερματίσθηκε πρόωρα λόγω αυξημένων 

ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως ανοσολογικής φύσης. Σε αυτήν παρατηρήθηκε 

ανταπόκριση της νόσου σε 5% των ασθενών, ενώ η ανοχή στη θεραπεία βελτιώθηκε 

με τη χορήγηση χαμηλότερων δόσεων και προετοιμασίας με dexamethasone (199). 

Σε άλλες προκλινικές δοκιμές χορηγήθηκαν νανοσωματίδια που περιέκλειαν 

χημειοθεραπευτικά (doxorubicin) σε συνδυασμό με miRs/ anti-miRs, με σκοπό την 

αύξηση της πρόσληψης και της ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία με ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα (200, 201, 202, 203). 

Η μελέτη μας παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, οι 

ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα (μακρύ follow-up). 

Δεύτερον, τα δείγματα πλάσματος και οι κλινικές πληροφορίες συλλέχθηκαν 

προοπτικά. Επιπλέον παρείχε τη δυνατότητα πρόβλεψης υποτροπής έως και έτη 

πριν την ανάπτυξη μεταστάσεων, ενώ κατέδειξε ορισμένα κυκλοφορούντα miRNA 
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ως ανεξάρτητους προβλεπτικούς παράγοντες παράλληλα με τις συνήθεις 

κλινικοπαθολογικές παραμέτρους.  

Για την ανίχνευση των miRNA στη μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία 

qRT-PCR, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη μέθοδος με υψηλή ευαισθησία και 

απαιτεί μόνο μικρές ποσότητες RNA. Εναλλακτικές μέθοδοι είναι οι μικροσυστοιχίες 

(microarray platforms), που μπορούν να ανιχνεύσουν πολλά διαφορετικά miRNA, 

αλλά όχι νέες (novel) αλληλουχίες, αλλά και η NGS (next generation sequencing), 

που μπορεί να ανιχνεύσει νέες αλληλουχίες, απαιτεί όμως μεγάλες ποσότητες 

αρχικού RNA (204). 

Η μελέτη μας ωστόσο παρουσιάζει και περιορισμούς, καθώς τα αποτελέσματα 

αφορούν μια σχετικά μικρή ομάδα ασθενών και χρήζουν επικύρωσης σε 

ανεξάρτητη ομάδα ασθενών. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να 

θεωρηθούν προκαταρκτικά και να χρησιμοποιηθούν ως βάση για προοπτική 

αξιολόγηση σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών με πρώιμο καρκίνο μαστού. 

Το πεδίο έρευνας γύρω από τα miRNAs είναι εκτεταμένο, καθώς 

πραγματοποιούνται πολλές προκλινικές και κλινικές δοκιμές σε διαφορετικές 

κακοήθειες και με διαφορετικούς συνδυασμούς miRNAs που ενέχονται σε πολλά 

στάδια της καρκινογένεσης και της μετάστασης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα ήταν η 

προοπτική αξιολόγηση του συνδυασμού ενός πάνελ miRNAs (miR-21, miR-23b, miR-

190) με τη διήθηση λεμφαδένων και το βαθμό κακοήθειας ή του συνδυασμού miR-

200c με τη διήθηση λεμφαδένων, το βαθμό κακοήθειας και τους οιστρογονικούς 

υποδοχείς (όπως προέκυψαν από τη μελέτη μας) για την πρόβλεψη της υποτροπής, 

ή η αναγνώριση ασθενών με αυτή την υπογραφή και η συμμετοχή τους σε μελέτες 
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εκτεταμένης συμπληρωματικής θεραπείας (π.χ. χημειοθεραπεία, αναστολείς 

CDK4/6 κλπ). 
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