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     από 10.11.1997 έως 6.8.1998 

 

◦ Υπηρεσία στο Π.Ι.Μεγαπλατάνου Αριδαίας από 2.2.1999 έως 12.7.99 

 

◦ Συνέχιση της άσκησης στην ειδικότητα της Παθολογίας στην Παθολογική  

     Κλινική  του ΠΑ.ΓΝΗ. από 23.7.1999 έως 19.6.2002 

 

◦ Εξάσκηση ειδικότητας στην Αιµατολογία στο ΓΠΝ Βενιζέλειο Ηρακλείου  

     από 19.7.2002 έως  20.10.2002 

 

◦ Επιστηµονικός συνεργάτης στην Πανεπιστηµιακή Κλινική της Παθολογικής   

     Ογκολογίας του ΠΑ.ΓΝ Ηρακλείου από 1.11.2002 έως 30.3.2003. 

 

◦ Εξάσκηση ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο Β΄ Χηµειοθεραπευτικό    

     Τµήµα του ΑΝΘ “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” από 6.4.2003 έως 7.4.2006 

 

◦ Επικουρικός επιµελητής Β’ στην Πανεπιστηµιακή Παθολογική-Ογκολογική  

     Κλινική του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης από 30.10.2006 

 

Ξένες γλώσσες : Αγγλικά (επίπεδο First Certificate) 

 



Συµµετοχή σε Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνεδρία 

   

1) Ν. Βαρδάκης, Ν. Ξενίδης, Μ. Περρακη, Σ. Αποστολακη, Β. Μποζιονέλου,  

Α. Πάλλης, Β. Γεωργούλιας: 

Ανιχνευση επιθηλιακων κυτταρων στο αιµα ασθενων µε πρωιµο καρκινο του µαστου 

µε RT-PCR: εκτιµηση των δεικτων κυτταροκερατινης 19, Maspin  και CEA  

6
ο
 Πανελληνιο Συνεδριο Παθολογιας, 4-7 Οκτωβριου, Αθηνα 

 

2) Ν. Ξενίδης, Χ. Κουρούσης, Α. Πάλλης, Ε. Αδαµτζίκη, Ζ. Σαρδελής, ∆. Ρέππα, 

 Β. Μποζιονέλου, Ε. Καζάκου, Β. Γεωργούλιας:  

Θεραπεία διάσωσης µε κυκλοφωσφαµίδη, υψηλές δόσεις λευκοβορίνης και συνεχή 

48ωρη έγχυση 5-φθοριουρακίλης σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο µαστού 

ανθεκτικό σε θεραπεία µε ανθρακυκλίνες-ταξάνες. Μελέτη φάσης ΙΙ.  

10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυµνο 9-12 Νοεµβρίου 2000 

 

3) Α. Πάλλης, Χ. Κουρούσης, Λ. Βαµβακάς, ∆. Μαυρουδής, Κ. Καλµπάκης,  

Β. Μποζιονέλου, Ε. Αδαµτζίκη, Ν. Ξενίδης, Β. Γεωργούλιας:  

Εβδοµαδιαία χορήγηση δοσυταξέλης και γεµσιταβίνης ως χηµειοθεραπεία πρώτης 

γραµµής σε ασθενείς µε µη-µικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονα. Μια εξελισσόµενη 

µελέτη φάσης Ι.  

10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυµνο 9-12 Νοεµβρίου 2000 

 

4) Ε. Αδαµτζίκη, Λ. Βαµβακάς, Α. Πάλλης, Β. Μποζιονέλου, Ν. Ξενίδης,  

Χ. Κουρούσης, ∆. Μαυρουδής, Ν. Ανδρουλάκης, Ν. Βαρδάκης, Β. Γεωργούλιας: 

Θεραπεία 1ης γραµµής µε 5-FU, LV και Oxaliplatin σε προχωρηµένο κολοορθικό 

καρκίνο. Μια πολυκεντρική µελέτη φάσης ΙΙ.  

10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυµνο 9-12 Νοεµβρίου 2000 

 

5) Ι. Σουγκλάκος, Ν. Ανδρουλάκης, Χ. Κουρούσης, Σ. Κακολύρης, Σ. Αγγελάκη,  

Κ. Καλµπάκης, ∆. Μαυρουδής, Α. Πάλλης, Ν. Ξενίδης, Β. Γεωργούλιας:  

Θεραπεία διάσωσης µε εβδοµαδιαία χορήγηση ιρινοτεκάνης και λευκοβορίνης  

5-φλουορο-ουρακίλης σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου.  

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 29-31 Μαρτίου 2001 

 

6) Α. Σταθοπούλου, Μ. Περράκη, Σ. Αποστολάκη, Μ. Κουκουράκης, Χ. Κουρούσης, 

Σ. Κακολύρης, Ν. Ξενίδης, ∆. Μαυρουδής, Γ. Βλαχονικολής, Β. Γεωργούλιας: 

Ανίχνευση του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 µε nested RT-PCR στο αίµα 

ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού µετά την χορήγηση συµπληρωµατικής 

χηµειοθεραπείας.  

10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 29-31 Μαρτίου 2001 

 

7) Σ. Κακολύρης, Χ. Κουρούσης, ∆. Μαυρουδής, Γ. Σουγκλάκος, Λ. Βαµβακάς,  

Ν. Βαρδάκης, Κ. Μαλάς, Ε. Αδαµτζίκη, Ν. Ξενίδης. Β. Γεωργούλιας:  

Μελέτη φάσης Ι µε τον συνδυασµό βινορελµπίνης  και οξαλιπλατίνας σε ασθενείς µε 

ανθεκτικούς καρκίνους του µαστού, του πνεύµονα και της ωοθήκης.  

10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 29-31 Μαρτίου 2001 

 

 

 

 



8) Α. Πάλλης, Χ. Κουρούσης, Κ. Μαλάς, Κ. Καλµπάκης, Σ. Αγγελάκη,  

Ν. Ξενίδης, ∆. Μαυρουδής, Ν. Ανδρουλάκης, Β. Γεωργούλιας:  

Θεραπεία διάσωσης µε χορήγηση ZD 1839 (Iressa) σε ασθενείς µε εκτεταµένο  

µη-µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (σταδίου ΙΙΙΒ, ΙV). Μελέτη φάσης ΙΙ.  

11
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 4-6 Απριλίου 2002, Θεσσαλονίκη 

 

9) Ν. Ανδρουλάκης, Χ. Κουρούσης, Σ .Κακολύρης, Κ. Καλµπάκης, Σ. Αγγελάκη,  

Ν. Βαρδάκης, Ν. Ξενίδης, Α. Πάλλης, Ε. Αδαµτζίκη, Ι. Σουγκλάκος, Γ. Σαµώνης,  

Β. Γεωργούλιας:  

Φάση Ι µελέτη της σύγχρονης χορήγησης  Capecitabine µε την ακτινοθεραπεία  

ως συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία στον εξαιρέσιµο καρκίνο του ορθού.  

11
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 4-6 Απριλίου 2002, Θεσσαλονίκη 

 

10) ∆. Μαυρουδής, Μ. Περράκη, Α. Σταθοπούλου, Σ. Αποστολάκη,  

Χ. Κουρούσης, Ν. Ξενίδης, Ι. Βλαχονικολής, Β. Γεωργούλιας:  

Προγνωστική σηµασία της ανίχνευσης κυκλοφορούντων CK-19 mRNA  

θετικών κυττάρων στο αίµα γυναικών µε χειρουργηµένο καρκίνο µαστού πριν  

και µετά από τη συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία.  

11
0
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 4-6 Απριλίου 2002, Θεσσαλονίκη 

 

11) Α. Πάλλης, Χ. Κουρούσης, Κ. Καλµπάκης, Σ. Αγγελάκη, Ι. Σουγκλάκος,  

Ν. Ξενίδης, ∆. Μαυρουδής,  Ν. Ανδρουλάκης, Β. Γεωργούλιας:  

Θεραπεία διάσωσης µε χορήγηση ZD1839 (Iressa) σε ασθενείς µε εκτεταµένο  

µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (σταδίου ΙΙΙΒ, IV). Μελέτη φάσης ΙΙ.   

11
ο
 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 1-3 Νοεµβρίου 2002, Χανιά 

 

12) Β. Μποζιονέλου,  ∆. Μαυρουδής, Μ. Περράκη,  Ν. Βαρδάκης,  

Ι. Σουγκλάκος, Ν. Ανδρουλάκης, Ν. Ξενίδης, Α. Πάλλης, Β. Γεωργούλιας:  

Μελέτη επίδρασης του Herceptin (Trastuzumab) σε mRNA CK-19 θετικά  

κύτταρα στο αίµα και τον µυελό των οστών ασθενών µε καρκίνο του µαστού. 

11
ο
 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 1-3 Νοεµβρίου 2002, Χανιά 

 

13) Ν. Ξενίδης, ∆. Μαυρουδής, Χ. Κουρούσης, Λ. Καλµαντη, Α. Πάλλης,   

Π. Κανελλου, Γ. Σφακιωτακη, Μ. Περρακη, Σ. Αποστολακη, Λ. Βαµβακας,  

Α. Καλυκακη, Κ. Καλµπάκης, Σ. Αγγελάκη, Ι. Σουγκλάκος, Β. Γεωργούλιας:  

Επιδραση της συµπληρωµατικης χορηγησης ταµοξιφενης και λετροζολης στα  

mRNA CK-19 θετικά κύτταρα του περιφερικου αιµατος σε ασθενεις µε  

πρωιµο καρκινο του µαστου. 

2
ο
 Αντικαρκινικο ∆ιεταιρικο Συνεδριο, 17-20 Μαρτιου 2005, Αθηνα   

 

14) ∆. Μαυρουδής, Μ. Περρακη, Γ. Καλλεργη, Α. Πάλλης,  Π. Κανελλου,  

Λ. Καλµαντη, Ν. Ξενίδης, Β. Μποζιονέλου, Ε. Μανουσακης, Β. Γεωργούλιας: 

Μοριακη ανιχνευση των HER2 mRNA CK-19 θετικων  κυτταρων στο  

περιφερικο αίµα ασθενών µε χειρουργησιµο καρκίνο του µαστού. 

2
ο
 Αντικαρκινικο ∆ιεταιρικο Συνεδριο, 17-20 Μαρτιου 2005, Αθηνα   

 

 

 

 

 



Συµµετοχή σε Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια 

 

1) Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, D. Mavroudis, K. Kalbakis, G. Stathopoulos,  

J. Souglakos, L. Vamvakas, N. Xenidis, G. Samonis, V. Georgoulias:  

Weekly administration of docetaxel and gemcitabine as front-line chemotherapy  

of patients with non-small cell lung cancer: An ongoing phase I study.  

25
th
 ESMO Congress, Hamburg 13-17 October 2000 (Abstr 518P) 

 

2) S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, K. Kalbakis, D. Mavroudis,  

E. Adamtziki, N. Xenidis, L.Vamvakas, V. Georgoulias:  

A phase I clinical trial of topotecan given biweekly in patients with refractory  

solid tumors.  

11
th
 International Congress on Anti-Cancer treatment, Paris 6-9 February 2001 

 

3) Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, D. Mavroudis, K. Kalbakis, J. Souglakos,  

L. Vamvakas, I. Mixaki, A. Pallis, N. Xenidis, V. Bozionelou, and V. Georgoulias:  

A phase I study of weekly docetaxel and gemcitabine in advanced NSCLC.  

11
th
 International Congress on Anti-Cancer treatment, Paris 6-9 February 2001 

 

4) Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, D. Mavroudis, K. Kalbakis, J. Souglakos,  

L. Vamvakas, K. Malas, V. Bozionelou, N. Androulakis, H. Adamtziki,  

N. Xenidis, and V. Georgoulias:  

A phase I study of weekly docetaxel and gemcitabine in advanced non-small  

cell lung cancer.  

4
th
 International Congress on Lung Cancer 2630 April 2001, Halkidiki, Greece 

 

5) S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, D. Mavroudis, J. Souglakos, L. Vamvakas,  

N. Vardakis, K. Malas, H. Adamtziki, N. Xenidis, and V. Georgoulias:  

A phase I study with a vinorelbine plus oxaliplatin combination in patients  

with refractory breast, lung and ovarian cancer.  

37
th
 ASCO Annual Meeting, May 12-15, 2001 San Francisco, USA (Abstr 2022) 

 

6) J. Souglakos, S. Kakolyris, A. Athanasiadis, Ch. Kouroussis, D. Mavroudis,  

N. Xenidis, A. Pallis, H. Adamtziki, V. Georgoulias:  

Irinotecan plus Oxaliplatin plus infusional 5-fluorouracil and leucovorin as first  

line treatment for metastatic colorectal cancer (MCC): A phase II trial.  

37
th
 ASCO Annual Meeting, May 12-15, 2001 San Francisco, USA (Abstr 2223) 

 

7) Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, D. Mavroudis, K. Kalbakis, J. Souglakos,  

L. Vamvakas, K. Malas, V. Bozionelou, N. Androulakis, H. Adamtziki,  

N. Xenidis, and V. Georgoulias:  

A phase I study of weekly docetaxel and gemcitabine in advanced NSCLC.   

37
th
 ASCO Annual Meeting, May 12-15, 2001 San Francisco, USA (Abstr 2844) 

 

8) A. Stathopoulou, M. Perraki, S. Apostolaki,  M. Koukourakis, Ch. Kouroussis,  

S. Kakolyris, N. Xenidis, D. Mavroudis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias:  

Detection of cytokeratin 19 mRNA by nested RT-PCR in the peripheral blood  

of patients with early breast cancer at the end of adjuvant chemotherapy.  

37
th
 ASCO Annual Meeting, May 12-15, 2001 San Francisco, USA (Abstr 3107) 

 



9) J. Souglakos, S. Kakolyris, A. Athanasiadis, Ch. Kouroussis, D. Mavroudis,  

N. Xenidis, A. Pallis, H. Adamtziki, V. Georgoulias:  

Irinotecan plus oxaliplatin plus infusional 5-fluorouracil and leucovorin as  

first line treatment for metastatic colorectal cancer: A phase II trial.   

11
 th
 ECCO 21-25 October 2001, Lisbon 

 

10) S. Kakolyris, J. Souglakos, Ch. Kouroussis, S. Agelaki, N. Vardakis,  

D. Mavroudis, V. Bozionelou, N. Androulakis,  N. Xenidis, V. Georgoulias:  

Phase I study of the oxaliplatin/capecitabine  combination in patients with  

advanced solid tumors: a preliminary report. 

11
 th
 ECCO 21-25 October 2001, Lisbon 

 

11) D. Mavroudis, M. Perraki, A. Stathopoulou, S. Apostolaki, C. Kouroussis,  

N. Xenidis, J. Vlachonikolis, V. Georgoulias:  

Prognostic significance of circulating CK-19 mRNA positive cells in the blood  

of women with operable breast cancer before and after adjuvant chemotherapy.  

38
th
 ASCO Annual Meeting, May 18-21, 2002 Orlando, Florida (abstr 1736) 

 

12) N. Androulakis, C. Kouroussis, S. Kakolyris, K. Kalbakis, S. Agelaki,  

N. Vardakis, N. Xenidis, A. Pallis, H. Adamtziki, J. Souglakos, G. Samonis,  

V. Georgoulias:  

Phase I study of capecitabine combination with radiotherapy as adjuvant  

treatment for operable rectal cancer 

38
th
 ASCO Annual Meeting, May 18-21, 2002 Orlando, Florida (abstr 2297) 

 

13) J. Souglakos, N. Vardakis, K. Kalbakis, N. Androulakis, Ch. Kouroussis,  

S. Kakolyris, A. Pallis, P. Kafarakis, N. Xenidis, V. Georgoulias:  

Phase I study of biweekly oxaliplatin in combination with weekly administration 

 of leukovorin and continuous 5-fluoruracil infusion in patients with advanced  

solid malignancies.  

3
rd
 Congress Perspective in colorectal cancer, June 20-22, 2002, Barcelona 

  

14) J. Souglakos, N. Vardakis, N. Androulakis, K. Kalbakis, S. Agelaki,  

N. Xenidis, P. Kafarakis, A. Pallis, V. Georgoulias:  

Phase I study of Capecitabine combination with radiotherapy as adjuvant  

treatment for operable rectal cancer: Finally Results. 

3
rd
 Congress Perspective in colorectal cancer, June 20-22, 2002, Barcelona 

 

15) A. Potamianou, A. Polyzos, N. Androulakis, P. Papakotoulas,  

E. Toufexi, C. Latoufis, Ch. Kouroussis, Ch. Christofilakis, N. Xenidis, and  

P. Macrantonakis: Sequential combination of paclitaxel-carboplatin and  

paclitaxel-liposomal doxorubicin as a 1st line treatment in patients  

with ovarian cancer: A multicenter phase II trial.  

39
th
 ASCO Annual Meeting, May 31-June 3, 2003 Chicago, Illinois (abstr 1941) 

 

16) D. Mavroudis, M. Perraki, G. Kallergi, A. Pallis, P. Kanellou, L. Kalmanti,  

N. Xenidis, V. Bozionelou, E. Manousakis, V. Georgoulias:  

Molecular detection of HER2 mRNA-positive cells in the peripheral blood of  

patients with operable breast cancer. 

41
th
  ASCO Annual Meeting, May13-17, 2005 Orlando, FL (abstr 668) 



 

17) N. Xenidis, D. Mavroudis, C. Kouroussis, L. Kalmanti, A. Pallis, P. Kanellou,  

G. Sfakiotaki, M. Perraki, S. Apostolaki, A. Kalykaki, V. Georgoulias:  

Effect of adjuvant tamoxifen and letrozol on the fate of peripheral blood  

CK-19 mRNA(+) cells in patients with early breast cancer. 

41
th
  ASCO Annual Meeting, May13-17, 2005 Orlando, FL (abstr 754) 

 

18) Mavroudis D, Perraki M, Apostolaki S, Politaki E, Xenidis N, Manousakis  

E, Georgoulias V:  

Detection and prognostic significance of HER2 mRNA-positive cells in the  

peripheral blood of patients with operable breast cancer.  

28th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium Dec. 8-11, 2005 (abstr 3030) 

 

19) Xenidis N, Perraki M, Pallis A, Kalmanti L, Stathopoulou A, Lianidou  

E, Mavroudis D, Georgoulias:  

Prognostic and predictive value of CK-19 mRNA-positive cells detected by  

real time RT-PCR in the peripheral blood of patients with axillary lymph  

node-negative breast cancer receiving adjuvant chemotherapy. 

28th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium Dec. 8-11, 2005 (abstr 3051) 

 

20) S. Armaou, I. Konstantopoulou, E. Razi, I. Boukovinas, N. Xenidis,  

G. Fountzilas, D. Yannoukakos:  

A Novel Genomic Rearrangement in the BRCA1 Gene Involvingexon 24 and 3’ UTR 

57
th 
Conference of Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Athens  

9-11 December 2005 

 

21) N. Xenidis, D. Mavroudis, S. Apostolaki, M. Perraki, A. Stathopoulou,  

E. Lianidou, V. Georgoulias:  

Effect of adjuvant treatment on the circulating CK-19 mRNA-positive tumor  

cells in patients with early stage breast cancer. 

42
th
  ASCO Annual Meeting, June 2-6, 2006 Atlanta, Georgia (abstr 20012) 

 

22) D. Mavroudis, S. Apostolaki, M. Perraki, E. Politaki, N. Xenidis,  

A. Stathopoulou, E. Lianidou and V. Georgoulias.:  

Detection of HER2 and CK-19 mRNA-positive circulating tumor cells (CTCs)  

in the peripheral blood of patients with early stage breast cancer. 

97th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research  

 April 1-5, 2006 Washington, DC (Abstract 5148) 

 

23) D. Mavroudis, S. Apostolaki, M. Perraki, E. Politaki, N. Xenidis,  

A. Stathopoulou, E. Lianidou, V. Georgoulias:  

Detection of HER2 and CK-19 mRNA-positive circulating tumor cells (CTCs) 

 in the peripheral blood of patients with early stage breast cancer 

31
th
 ESMO, 29 September - 3 October, 2006: Istanbul, Turkey (Abstract 239O) 

 

24) X. Tsobanidou, I. Boukovinas, A. Papageorgiou, D. Anestakis, N. Barbetakis,  

P. Papakotoulas, N. Xenidis, A. Ligdas, T. Toliou:  

Prognostic significance of immunohistochemical expression of bcl-2, p53 and  

Ki 67 in early operable non-small cell lung cancer.  

31
th
 ESMO , 29 September - 3 October, 2006: Istanbul, Turkey (Abstract 864P) 



 

25) N. Xenidis, V. Markos, S. Apostolaki, M. Perraki, A. Pallis, G. Sfakiotaki, 

 M. Kafousi, E. Stathopoulos, S. Kakolyris, D. Mavroudis, V. Georgoulias: 

Clinical relevance of circulating CK-19 mRNA-positive cells detected during  

the period of adjuvant tamoxifen treatment in patients with early breast cancer.  

43
th
  ASCO Annual Meeting, June 1-5, 2007, Chicago, Illinois (Abstract 10534)  

 

Συµµετοχή σε ∆ηµοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά 

 

1) Ν. Βαρδάκης, Ν. Ξενίδης, Μ. Περράκη, Σ. Αποστολάκη, Β. Μποζιονέλου,  

Α. Πάλλης, Β. Γεωργούλιας:  

Ανίχνευση επιθηλιακών κυττάρων στο αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του  

µαστού µε RT-PCR. Εκτίµηση των δεικτών κυτταροκερατίνης 19, maspin και CEA   

Νοσοκοµειακά Χρονικά τοµ62  συµπ.2000  

 

2) Α. Πάλλης, ∆. Μαυρουδής, Β. Μποζιονέλου, Ν. Ξενίδης, Γ. Μηλάκη,  

Ν. Βαρδάκης, Β. Γεωργούλιας:  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

     Η πλειοψηφία των ασθενών µε καρκίνο του µαστού, κατά την διάγνωση, χάρη 

στην ευρεία διάδοση του προληπτικού ελέγχου, έχει νόσο περιορισµένη  στο µαστό 

και τους σύστοιχους µασχαλιαίους λεµφαδένες. Εντούτοις, παρά την αποτελεσµατική 

τοπικοπεριοχική αντιµετώπιση, ένα σηµαντικό ποσοστό των ασθενών θα εµφανίσει 

κάποια στιγµή συστηµατική υποτροπή της νόσου. 

     Ένα βασικό βήµα στην µεταστατική διαδικασία είναι η µετακίνηση των 

καρκινικών κυττάρων από την πρωτοπαθή εστία σε αποµακρυσµένα σηµεία του 

σώµατος. Αυτό συµβαίνει µέσω δυο διαφορετικών οδών: διαµέσου της λεµφικής 

αρχικά και στη συνέχεια της αιµατικής οδού ή απευθείας µέσω της αιµατικής οδού. 

Για την µετακίνηση των κυττάρων σε κάθε οδό, πιθανά απαιτούνται και 

χρησιµοποιούνται διαφορετικοί βιολογικοί µηχανισµοί.  

     Η εµφάνιση µεταστάσεων αποτελεί την τελική κατάληξη στην φυσική ιστορία της 

νόσου και την οριστική επιβεβαίωση της κακοήθειας του όγκου. Η ελάχιστη 

υπολειπόµενη νόσος, µε την µορφή των διάσπαρτων (DTCs) και των 

κυκλοφορούντων καρκινικών κύτταρων (CTCs), αποτελεί το ενδιάµεσο στάδιο 

µεταξύ της εξέλιξης του πρωτοπαθούς όγκου και της ανάπτυξης των 

αποµακρυσµένων µεταστάσεων.     

     Τα CTCs του περιφερικού αίµατος, ενώ διατηρούν σε γενικές γραµµές τα βασικά 

γονοτυπικά χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου από τον οποίο προέρχονται, 

εντούτοις, παρουσιάζουν ορισµένες διαφορές, οι οποίες τους δίνουν την δυνατότητα 

να αποχωρισθούν από τον κύριο όγκο, να µεταναστεύσουν διαµέσου της βασικής 

µεµβράνης και του εξωκυττάριου χώρου, να διεισδύσουν στα αιµοφόρα αγγεία και να 

δηµιουργήσουν νέες εστίες σε αποµακρυσµένες περιοχές του σώµατος.  

     Η κλινική σηµασία των CTCs στο περιφερικό αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο 

του µαστου, σε αντίθεση µε τα DTCs του µυελού των οστών, δεν έχει διερευνηθεί 

επαρκώς. Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν η διερεύνηση της προγνωστικής και 

προβλεπτικής αξίας των CTCs, καθώς και η επίδραση της συµπληρωµατικής 

χηµειοθεραπείας και ορµονοθεραπείας σε αυτά. 

     Για την ανίχνευση των CTCs χρησιµοποιήθηκε η real-time PCR, καθώς βρέθηκε 

ότι έχει µεγαλύτερη ευαισθησία από άλλες µεθόδους που έχουν δοκιµασθεί, ενώ ως 

µοριακός δείκτης για την ταυτοποίηση των κυττάρων επιλέχθηκε το mRNA της 

κυτταροκερατίνης-19 (CK-19mRNA), αφού παρουσιάζει τον καλύτερο συνδυασµό 

ειδικότητας και ευαισθησίας για την ανάδειξη κακοήθων κυττάρων επιθηλιακής 

προέλευσης σε µεσεγχυµατικούς ιστούς όπως το αίµα. Από τον Φεβρουάριο του ’97 

έως τον ∆εκέµβριο του ’04, 450 ασθενείς µε πρώιµο καρκίνο του µαστού εντάχθηκαν 

στην µελέτη. Σε όλες τις ασθενείς έγινε αιµοληψία πριν και µετά την χηµειοθεραπεία, 

καθώς επίσης και κατά την διάρκεια της παρακολούθησής τους. Όλα τα δείγµατα 

ελέγχθηκαν για CK-19mRNA(+) κύτταρα µε real-time PCR.  

     Πριν από την χηµειοθεραπεία CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα, διαπιστώθηκαν 

σε 183 (40,7%) ασθενείς. Καµία από τις κλινικό-παθολογοανατοµικές παραµέτρους 

των ασθενών δεν βρέθηκε να σχετίζεται µε την ανίχνευση των κυττάρων, εκτός από 

µια τάση των προεµµηνοπαυσιακών γυναικών να έχουν συχνότερα θετικά δείγµατα 

σε σχέση µε τις µετεµµηνοπαυσιακές, ενώ η αντίστροφη συσχέτιση ίσχυε για την 

εµµηνοπαυσιακή κατάσταση και την διήθηση των µασχαλιαίων λεµφαδένων. Η 

αντίθεση αυτή ισχυροποιεί την άποψη ότι στις δυο οδούς διασποράς των κυττάρων 

χρησιµοποιούνται διαφορετικοί και ανεξάρτητοι βιολογικοί µηχανισµοί. 

     Μετά την ολοκλήρωση της χηµειοθεραπείας, CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα 

διαπιστώθηκαν σε 147 (32,7%) ασθενείς. Ο µόνος παράγοντας που βρέθηκε να 



σχετίζεται µε την ανίχνευση των κυττάρων, ήταν ο αριθµός των διηθηµένων 

λεµφαδένων. Στο 42% των ασθενών που είχαν περισσότερους από 3 διηθηµένους 

λεµφαδένες (Ν>3) διαπιστώθηκαν  CK-19mRNA(+) κύτταρα, ενώ στις ασθενείς 

χωρίς ή µε λιγότερους από 3 διηθηµένους λεµφαδένες (Ν0-3) το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν 29% (p=0,007).  

     Η χηµειοθεραπεία που χορηγήθηκε (T/EC, FEC ή CMF) εξαφάνισε τα CK-

19mRNA(+) κύτταρα από το αίµα στο 51,4% των ασθενών. Η θεραπεία µε T/EC 

αποδείχθηκε πιο δραστική στην αρνητικοποίηση των δειγµάτων από την θεραπεία µε 

FEC ή CMF, (55%, 46% και 57%, αντίστοιχα), αλλά όχι στατιστικά σηµαντικά. 

Στατιστικά σηµαντική ήταν όµως η µείωση του µέσου αριθµού των CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στις ασθενείς που έλαβαν T/EC, έναντι όσων έλαβαν FEC ή CMF. Η 

χηµειοανθεκτικότητα των CTCs, η οποία ήταν περισσότερο έκδηλη σε ασθενείς µε 

Ν>3 νόσο και ασθενείς µε T2,3 ή PR(+) όγκους, πιθανά οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

περισσότερα CK-19mRNA(+) κύτταρα βρίσκονται στην φάση G0 του κυτταρικού 

κύκλου και υπερεκφράζουν γονίδια τα οποία αναστέλλουν την απόπτωση.  

     Η συµπληρωµατική ορµονοθεραπεία (αντιοιστρογόνα, αναστολείς αρωµατάσης ή 

διαδοχική χορήγηση και των δυο) κατάφερε να αρνητικοποιήσει το 65% των θετικών 

µετά την χηµειοθεραπεία δειγµάτων. Επιπρόσθετα, η χορήγηση αναστολέων 

αρωµατάσης αρνητικοποίησε το 65% των δειγµάτων που παρέµειναν θετικά κατά την 

χορήγηση αντιοιστρογόνων. Η ορµονοθεραπεία ήταν αποτελεσµατικότερη στις 

ασθενείς µε ER(+)/PR(-) όγκους συγκριτικά µε τις ασθενείς µε ER(+)/PR(+) ή ER(-)/ 

PR(+) όγκους, ανεξάρτητα από το είδος της ορµονοθεραπείας που χορηγήθηκε, ενώ η 

υπερέκφραση του HER2/neu µείωνε την αποτελεσµατικότητα των αντιοιστρογόνων.  

     Οι ασθενείς, στις οποίες ανιχνεύθηκαν CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν την 

χηµειοθεραπεία, βρέθηκε ότι υποτροπίασαν σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τις 

ασθενείς στις οποίες δεν ανιχνεύθηκαν παρόµοια κύτταρα (31% έναντι 16%, 

p=0,0001), είχαν µικρότερο µέσο ελεύθερο νόσου διάστηµα (78 έναντι 92 µήνες, 

p<0,00001), µεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από την νόσο (15% έναντι 6%, p=0,001) 

και µικρότερη ολική επιβίωση (94 έναντι 101 µήνες, p=0,0001). Επίσης, οι ασθενείς 

που υποτροπίασαν είχαν σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό CK-19mRNA(+) κυττάρων 

στο αίµα συγκριτικά µε αυτές που δεν υποτροπίασαν (p=0,02). Η επίδραση της 

ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων στην πιθανότητα υποτροπής δεν ήταν 

σηµαντική µόνο στις ασθενείς µε Τ1, ή ER+ όγκους. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση 

για το ελεύθερο νόσου διάστηµα βρέθηκε ότι η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων 

στο αίµα πριν την χηµειοθεραπεία, το µεγάλο µέγεθος του όγκου, η διήθηση >3 

λεµφαδένων, η µη-διενέργεια ακτινοθεραπείας και η θεραπεία µε αντιοιστρογόνα 

αποτελούσαν ανεξάρτητους επιβαρυντικούς παράγοντες  πρώιµης υποτροπής. Για την 

µείωση της ολικής επιβίωσης ανεξάρτητοι δυσµενείς παράγοντες αναδείχθηκαν η 

παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων, η διήθηση >3 λεµφαδένων και η λήψη 

αντιοιστρογόνων.    

     Σε ξεχωριστή ανάλυση που έγινε για τις ασθενείς χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες 

(Ν0), βρέθηκε ότι οι ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν την 

χηµειοθεραπεία υποτροπίαζαν  και πέθαιναν από την νόσο, πολύ συχνότερα από ότι 

οι ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα. Στην πολυπαραγοντική 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η  παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα, οι 

αρνητικοί οιστρογονικοί υποδοχείς, ο βαθµός κακοήθειας ΙΙΙ, η µετεµµηνοπαυσιακή 

κατάσταση και η χορήγηση CMF αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς 

παράγοντες για την εµφάνιση πρώιµης υποτροπής, ενώ µόνο η ανίχνευση θετικών 

κυττάρων αναδείχθηκε ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα µειωµένης 

ολικής επιβίωσης.  



     Η δυσµενής επίδραση της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων στον 

κίνδυνο υποτροπής διατηρήθηκε και µετά την ολοκλήρωση της συµπληρωµατικής 

χηµειοθεραπείας. Τον µεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής (38%) είχαν οι ασθενείς µε 

ανιχνεύσιµα κύτταρα πριν και µετά την θεραπεία, και τον µικρότερο (14%) οι 

ασθενείς στις οποίες δεν βρέθηκαν ποτέ θετικά κύτταρα. Η ίδια σχέση διατηρήθηκε 

και στην πιθανότητα θανάτου από την νόσο (19% και 4%). Τόσο το µέσο ελεύθερο 

νόσου διάστηµα όσο και η µέση ολική επιβίωση, ήταν σηµαντικά µικρότερο στις 

ασθενείς µε θετικά αποτελέσµατα πριν και µετά την θεραπεία, σε σχέση µε τις 

ασθενείς που είχαν αρνητικά αποτελέσµατα (72 έναντι 94 µήνες και 90 έναντι 102 

µήνες, αντίστοιχα). Ανεξάρτητοι επιβαρυντικοί παράγοντες για πρώιµη υποτροπή 

αναδείχθηκαν, η ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την θεραπεία, το 

µεγάλο µέγεθος του όγκου, η διήθηση >3 λεµφαδένων, η µη-διενέργεια 

ακτινοθεραπείας και η θεραπεία µε αντιοιστρογόνα και µόνο η παρουσία θετικών 

κυττάρων και η διήθηση >3 λεµφαδένων ως ανεξάρτητους επιβαρυντικούς 

παράγοντες µειωµένης ολικής επιβίωσης. 

     Η παρουσία ανιχνεύσιµων CK-19mRNA(+) κυττάρων κατά την διάρκεια της 

ορµονοθεραπείας συσχετίσθηκε µε αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής και θανάτου από 

την πρόοδο της νόσου, καθώς επίσης και µε µειώση του ελεύθερου νόσου 

διαστήµατος και της ολικής επιβίωσης. Επιπρόσθετα, το ελεύθερο νόσου διάστηµα 

ήταν σηµαντικά µεγαλύτερο στις προεµµηνοπαυσιακές ασθενείς που έλαβαν 

αντιοιστρογόνα και στις µετεµµηνοπαυσιακές που έλαβαν διαδοχικά αντιοιστρογόνα 

και αναστολείς αρωµατάσης. 

     Συµπερασµατικά, η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο περιφερικό αίµα µε 

real-time PCR αποτελεί µια ευαίσθητη και αξιόπιστη µέθοδο για την ταυτοποίηση 

κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς µε πρώιµο καρκίνο του µαστού. 

Τόσο η συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία, τουλάχιστον στην τρέχουσα µορφή της,  

όσο και η ορµονοθεραπεία, αδυνατούν να εξαφανίσουν πλήρως τα κύτταρα αυτά από 

την κυκλοφορία. Επιπρόσθετα, η παρουσία των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν την 

χηµειοθεραπεία και η παραµονή τους µετά από αυτήν, καθώς και κατά την διάρκεια 

της συµπληρωµατικής ορµονοθεραπείας, αποτελεί ανεξάρτητο επιβαρυντικό 

παράγοντα πρώιµης υποτροπής και µειωµένης ολικής επιβίωσης. 

     Η δυνατότητα της ανίχνευσης των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων θα 

µπορούσε να βοηθήσει στην ακριβέστερη πρόγνωση της νόσου, στην ασφαλέστερη 

εκτίµηση της ανάγκης χορήγησης συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, στην 

πρωιµότερη εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της συµπληρωµατικής θεραπείας και 

της ανταπόκρισης στην θεραπεία στα προχωρηµένα στάδια της νόσου καθώς επίσης 

και στην έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής ή της προόδου της νόσου.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 SUMMARY 

 

     The vast majority of breast cancer patients present with tumors that are clinically 

localised to the breast and axillary lymph nodes, due to the wide spread of screening 

tests,. Despite highly efficient locoregional therapy a significant number of patients 

later experience a systemic recurrence. 

     Α crucial step in the metastasis cascade is the spreading of cancer cells from the 

primary site to distant parts of the body. This happens via two distinct routes: via 

lymphatics and then into the blood circulation or directly via the blood circulation. 

Additionally, it seems that distinct biologic mechanisms are required for each route. 

The development of metastases is the final step in the natural history of the disease 

and the definitive confirmation of tumor aggressiveness. Minimal residual disease, in 

form of disseminated (DTCs) and circulating tumor cells (CTCs), lies between 

primary tumor evolution and metastasis development.  

     In general, CTCs in peripheral blood preserve basic genotype characteristics of the 

primary tumor. Nevertheless, these cells acquire certain genetic abnormalities that 

permit them to detach from the primary tumour, migrate through the basal membrane 

and the extracellular matrix, penetrate the surrounding vessels and translocate  into a 

new site. 

     The clinical significance of detection of CTCs in peripheral blood of the early 

breast cancer patient  is still uncertain in contrast to bone marrow DTCs. The purpose 

of this study was to investigate the prognostic and predictive value of the detection of 

CTCs, as well as the influence of adjuvant chemotherapy and hormonotherapy on 

these cells.  

     For the detection of CTCs we used a quantitative real-time PCR approach because 

of its sensitivity. Cytokeratin-19 mRNA (CK-19mRNA) was chosen as molecular 

marker for identification of CTCs, because of its higher sensitivity and specificity 

compared to other markers for the recognition of epithelial tumor cells in 

mesenchymal tissues such as blood. From February ’97 until December ’04, 450 

patients with early breast cancer were enrolled in study. Peripheral blood before and 

after systemic chemotherapy was obtained from all 450 patients, as well as during 

follow-up. All blood samples were examined for CK-19mRNA(+) cells with real-time 

PCR. 

Before any systemic treatment CK-19mRNA(+) cells were detected in 183 (40.7%).  

Among the examined clinicopathological factors, menopausal status was the only 

variable that was associated, but not statistical significant, with the detection of CTCs 

before adjuvant therapy. Primary tumors in premenopausal patients reveal CTCs in 

circulation, more frequently than tumors in postmenopausal patients, while there was 

a reverse relation between menopausal status and lymph node status. This inverse 

correlation of detection of CTCs and lymph node involvement with menopausal status 

is in accordance with the hypothesis that distinct, independent pathways are used for 

hematogenic and lymphatic malignant cell spread.  

    After completion of chemotherapy, CK-19mRNA(+) cells were detected in 147 

(32.7%) patients’ blood samples. Detection of CK-19mRNA(+) cells was 

significantly associated only with the number of positive lymph nodes (Ν>3, p=0.007) 

but not with other patients’ or tumors’ clinicopathologic characteristics. CK-

19mRNA(+) cells  were detected in 42% of patients with more than 3 positive lymph 

nodes (Ν>3), while in patients without or with 3 or less positive lymph nodes (Ν0-3), 

only 29% had detectable cells after chemotherapy.     



     Chemotherapy (T/EC, FEC or CMF) achieved elimination of circulating in 51,4% 

of patients. Different treatment regimens didn’t show any significant difference in 

their efficiency to eradicate positive cells from blood. The T/EC regimen was slightly 

superior than FEC or CMF (55%, 46% and 57%, respectively). In respect of measured 

CK-19mRNA(+) cells before and after chemotherapy, T/EC statistically significant 

reduced  more efficiently the number of measured cells, compared to FEC or CMF. 

Chemoresistance of CTCs, which was more pronounced in patients with disease Ν>3 

and T2,3  or PR(+) tumors, may be due to  the fact that numerous of these cells are in 

a quiescent, non-cycling stage and overexpress genes that prevent apoptosis.  

     Adjuvant hormonotherapy (anti-estrogens, aromatase inhibitors or sequential 

administration) eradicated CK-19mRNA(+) cells in 65% of post-chemotherapy  

positive blood samples. Moreover, aromatase inhibitors succeeded in the elimination 

of cells in 65% of samples that had remained persistently positive during 

administration of anti-estrogens. Hormonotherapy was more efficacious in patients 

with ER(+)/PR(-) tumors than in those with ER(+)/PR(+) or ER(-)/PR(+) tumors and 

overexpression of HER2/neu reduced the effectiveness of anti-estrogens. 

     Patients with detectable CK-19mRNA(+) cells before chemotherapy relapsed and 

died because of disease progression more frequently than patients without detectable 

cells (31% vs 16%, p=0,0001 and 15% vs 6%, p=0,001, respectively) and they also 

displayed reduced disease free interval and overall survival (78 vs 92 months, 

p<0,00001 and 94 vs 101 months, p=0,0001). Furthermore, the median number of 

CK-19 mRNA-positive CTCs in patients who recurred was significant higher than in 

patients who didn not (p=0,02). The influence of positive cell detection on recurrence 

probability was not significant only in patients with Τ1, or ER+ tumors. In the 

multivariate analysis, the presence of CK-19mRNA(+) CTCs before chemotherapy, 

T2,3 tumor size, involvemend of more than 3 axillary lymph nodes, radiotherapy 

omitting and anti-estrogens administration were all found to be independent adverse 

prognostic factors for early relapse. Detection of CK-19mRNA(+), involvement of 

more than 3 axillary lymph nodes and anti-estrogens administration were found to be 

independent prognostic factors for reduced overall survival.  

     In a separate analysis for node-negative patients, we found that patients with 

detectable CK-19mRNA(+) cells relapsed and died from disease more frequently than 

patients without positive cells. In the multivariate analysis, the presence of CK-

19mRNA(+) cells before chemotherapy, ER negativity, histology grade III, 

postmenopausal status and CMF administration were independent prognostic factors 

for early relapse, while only the detection of circulating cells was independent 

prognostic factor for reduced overall survival. 

     The adverse influence of detectable CK-19mRNA(+) cells in disease recurrence 

persisted after completion of chemotherapy also. Risk for relapse was higher for 

patients with positive cells before and after chemotherapy (38%) and lower for those 

who were always negative for detectable cells (14%). The same association was found 

between risk of death from disease progression and detection of CK-19mRNA(+) 

cells (19% and 4%). Disease free interval and overall survival were considerable 

reduced in patients with detectable cells before and after chemotherapy than in 

patients without such cells (72 vs 94 months and 90 vs 102 months, respectively). 

Independent prognostic factors for early relapse were CK-19mRNA(+) cells detection 

after chemotherapy, T2,3 tumor size, involvemend of more than 3 axillary lymph 

nodes, radiotherapy omitting and anti-estrogens administration. Only the presence of 

CK-19mRNA(+) cells after completion of chemotherapy and more than 3 involved 



axillary lymph nodes were found to be independent prognostic factors for reduced 

overall survival. 

     Presence of CK-19mRNA(+) cells during hormonotherapy correlated with 

increased risk of relapse and death from disease progression, as well as with reduced 

disease free interval and overall survival. Additionally, disease free interval was 

significant higher in promenopausal patients who received anti-estrogens and in 

postmenopausal patients who received aromatase inhibitors. 

     In conclusion, detection of CK-19mRNA(+) cells in peripheral blood with real-

time PCR is a sensitive and reliable method for identification of circulating tumor 

cells in patients with early breast cancer. Adjuvant chemotherapy and 

hormonotherapy failed to eliminate soundly cells from circulation. Moreover, the 

presence of CK-19mRNA(+) cells before and after chemotherapy and during 

hormonotherapy is an independent adverse prognostic factor for reduced disease free 

interval and overall survival. 

     The ability to detect circulating tumor cells opens interesting clinical perspectives. 

Potential applications include more precise estimation of prognosis and necessity of 

adjuvant systemic therapy, earlier assessment of the efficacy of chemotherapy and 

disease progression. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

     Ο καρκίνος του µαστού, µε εξαίρεση τον καρκίνο του δέρµατος, είναι η συχνότερη 

κακοήθης πάθηση στις γυναίκες και µετά τον καρκίνο του πνεύµονα αποτελεί την 

δεύτερη αιτία θανάτου από κακοήθεια παγκοσµίως στον γυναικείο πληθυσµό. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), πάνω από 1.200.000 νέα 

περιστατικά διαγνώσθηκαν και πάνω από 250.000 θάνατοι οφειλόµενοι στην νόσο,  

σηµειώθηκαν παγκοσµίως, κατά την διάρκεια του 2005. Από στοιχεία της American 

Cancer Society προκύπτει ότι το 30% των ετήσιων διαγνώσεων καρκίνου και το 16% 

των θανάτων από κακοήθεια αφορούν καρκίνο του µαστού, ενώ η πιθανότητα να 

πεθάνει κάποια γυναίκα από καρκίνο του µαστού υπολογίζεται σε 1 προς 33 (3%). Αν 

και η επίπτωση του καρκίνου του µαστού έχει αυξηθεί περίπου 4% από την δεκαετία 

του 1980, υπάρχει µια µείωση στην θνησιµότητα από την νόσο, κυρίως στις 

νεαρότερες ηλικίες, η οποία οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση και την καλύτερη 

αντιµετώπιση των περιστατικών.  

     Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την συχνότητα εµφάνισης και την 

θνησιµότητα από την νόσο σε παγκόσµια κλίµακα (σχήµα 1).   

                                   

Σχήµα 1: Επίπτωση  και θνησιµότητα καρκίνου του µαστού, ανά 100.000 πληθυσµού, 

προσαρµοσµένη ανάλογα µε την ηλικίa (τροποποιµένο απο ref. 1) 
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     Όπως φαίνεται από το σχήµα 1, τα ανεπτυγµένα κράτη παρουσιάζουν αρκετά 

µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης της νόσου σε σχέση µε τις υπό ανάπτυξη περιοχές 

του κόσµου1. Οι διαφορές αυτές όµως µειώνονται σταδιακά, πιθανά λόγω της 

επικράτησης του δυτικού τρόπου ζωής και έκθεσης του πληθυσµού σε νέους 

παράγοντες κινδύνου, προκαλώντας έως και διπλασιασµό της συχνότητας εµφάνισης 

τα τελευταία 50 χρόνια σε χώρες της ανατολικής Ασίας2.  

     Η συνεχής µείωση της διαφοράς στην εµφάνιση της νόσου µεταξύ των 

αναπτυσσοµένων και των ανεπτυγµένων χωρών και το γεγονός ότι οι πληθυσµοί που 

µεταναστεύουν από περιοχές χαµηλού σε χώρες υψηλού κινδύνου, βαθµιαία 

αποκτούν τον ίδιο κίνδυνο µε τον πληθυσµό της χώρας στην οποία µεταναστεύουν, 

υποδηλώνουν ότι η άνιση κατανοµή στην συχνότητα δεν συνδέεται τόσο µε 

κληρονοµούµενες διαφορές µεταξύ των πληθυσµών αλλά περισσότερο µε εξωγενείς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες3.  

     Η διαφορά στον ρυθµό εµφάνισης καρκίνου του µαστού µεταξύ δυτικών και 

ανατολικών χωρών, οφείλεται κυρίως στην µικρότερη επίπτωση της νόσου στις 

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες που παρατηρείται στα κράτη τις ανατολής, αφού η 

συχνότητα εµφάνισης της νόσου στις προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες είναι η ίδια και 

στις δυο περιοχές. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι υποκείµενοι 

γενετικοί παράγοντες οι οποίοι συµβάλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου στις 

νεαρότερες γυναίκες είναι οι ίδιοι και στους δυο πληθυσµούς, αλλά η ανισότιµη 

ορµονική έκθεση και ο διαφορετικός τρόπος ζωής είναι οι παράγοντες που 

διαδραµατίζουν τελικά τον σηµαντικότερο ρόλο στην διαµόρφωση της διαφοράς 

επίπτωσης µεταξύ γυναικών διαφορετικών εθνικοτήτων4.  

     Οι χώρες µε την µεγαλύτερη επίπτωση παγκοσµίως είναι η Ισλανδία, η ∆ανία και 

το Βέλγιο. Η παράδοξα υψηλή θέση της Ισλανδίας πιθανά οφείλεται στο αυξηµένο 

ποσοστό εµφάνισης του γονότυπου m2 του κυτοχρώµατος P450 1A1 στους 

κατοίκους της περιοχής, εξαιτίας της οποίας µειώνεται η αδρανοποίηση της 

πολυχλωριωµένης διφαινόλης και άλλων διοξινών, ουσιών που βρίσκονται σε µεγάλη 

συγκέντρωση στα αλιεύµατα της Βόρειας Θάλασσας και οι οποίες ενοχοποιούνται ως 

καρκινογόνες5. Η αύξηση της εµφάνισης της νόσου που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια στις ανεπτυγµένες χώρες όπως η ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, ή η Σουηδία οφείλεται 

στην ευρεία χρησιµοποίηση της µαστογραφίας6-8 Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον 

WHO, διαγιγνώσκονται 55 νέα περιστατικά ετησίως ανά 100.000 γυναίκες 
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(http://www.who.int/ncd_surveillance/infobase/web/InfoBasePolicyMaker/reports/Re

porterFullView.aspx?id=5). 

     Στις ΗΠΑ, από όπου υπάρχουν και τα περισσότερα επιδηµιολογικά δεδοµένα, ο 

µέσος κίνδυνος να προσβληθεί µια γυναίκα από καρκίνο του µαστού κατά την 

διάρκεια της ζωής της είναι περίπου 1 προς 8 και ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται µε την 

πάροδο της ηλικίας, όπως φαίνεται από το σχήµα 2 (Στοιχεία από την Surveillance, 

Epidemiology, and End Results [SEER], 2003). 

                      

Σχήµα 2: Επίπτωση καρκίνου του µαστού ανάλογα µε την ηλικία. (τροποποιηµένο  

από Clinical Oncology  Martin D. Abeloff, Antonio C.Wolff, William C.Wood, 

Beryl McCormick, & Barbara L.Weber Third Edition) 

 

II. ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟY
9 

     Ο µαστός αποτελείται από 15 έως 20 λοβούς που διαχωρίζονται µεταξύ τους από 

πυκνό συνδετικό ιστό και λίπος. Ο κάθε λοβός αποτελείται από τα µαστικά λόβια και 

τους γαλακτοφόρους πόρους. 

     Όλο το αδενικό σύστηµα, πόροι και µαστικά λόβια, επενδύονται από 

εξειδικευµένο δίστοιβο επιθήλιο. Η έσω στιβάδα αποτελείται από επιθηλιακά και η 

έξω από µυοεπιθηλιακά κύτταρα. Αυτοί οι δύο τύποι κυττάρων, επιθήλια και 

µυοεπιθήλια έχουν ιδιαίτερα και ξεχωριστά ανοσοϊστοχηµικά και υπερµικροσκοπικά 

χαρακτηριστικά.  

     Τα επιθηλιακά κύτταρα εκφράζουν τις κερατίνες 7, 8, 18 και 19 καθώς και τα 

ΕΜΑ, την α-λακταλβουµίνη και το µεµβρανικό αντιγόνο για το λίπος του γάλακτος 

(related milk fat globule membrane antigen). Οι καλύτεροι ανοσοϊστοχηµικοί δείκτες 

για τα µυοεπιθηλιακά κύτταρα είναι οι κερατίνες 5, 14 και 17 καθώς και η ακτίνη και 

σε λιγότερο ποσοστό η S-100 πρωτεΐνη. Τα αντισώµατα για πανκερατίνες αντιδρούν 

και µε τα δύο είδη κυττάρων. Η βασική µεµβράνη που περιβάλλει το αδενικό 
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επιθήλιο είναι λεπτή και φανερή µε ιστοχηµικές (αργύρου και PAS) καθώς και µε 

ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις (λαµινίνη και κολλαγόνο τύπου IV). 

     Ανάµεσα στα µυοεπιθηλιακά και τα επιθηλιακά κύτταρα µαζικού αδένα έχουν 

βρεθεί ελάχιστα κύτταρα, θετικά στην ανοσοϊστοχηµική χρώση χρωµογρανίνη. Τα 

κύτταρα αυτά θεωρούνται νευροενδοκρινικής αρχής, βρίσκονται µεµονωµένα ή σε 

µικρές αθροίσεις σε µερικά πορίδια ή σε τελικούς ένδο ή έξω λοβιακούς πόρους.     

     

III. ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 

     Σύµφωνα µε την επικρατούσα θεωρία το διηθητικό καρκίνωµα του µαστού 

προέρχεται από προϋπάρχουσες καλοήθεις βλάβες του µαζικού αδένα. Από τις 

γνωστές καλοήθεις διαταραχές, ως προκαρκινικές µπορούν να θεωρηθούν η τυπική 

πορογενής υπερπλασία (UDH), η άτυπη πορογενής υπερπλασία (ADH), η άτυπη 

λοβιακή υπερπλασία (ALH), το πορογενές καρκίνωµα in situ (DCIS) και το λοβιακό 

καρκίνωµα in situ (LCIS). Το in situ καρκίνωµα αν και χαρακτηρίζεται από ορισµένα 

στοιχεία κακοήθειας, όπως η απώλεια ελέγχου πολλαπλασιασµού, υπολείπεται 

ορισµένων ικανοτήτων, όπως της διήθησης και της δηµιουργίας µεταστάσεων, οπότε 

από αυτήν την άποψη µπορεί να θεωρηθεί ως προκαρκινική κατάσταση. 

     Σε µια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τον Santen10 έγινε µια 

προσπάθεια ταξινόµησης των καλοηθών διαταραχών του µαστού ανάλογα µε τον 

κίνδυνο εµφάνισης διηθητικού καρκίνου του µαστού, ενδεικτικά αποτελέσµατα της 

οποίας φαίνονται στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Καλοήθεις παθήσεις µαστού και σχετικός κίνδυνος για  ανάπτυξη 
                    κακοήθειας 

Χωρίς αύξηση κινδύνου - Ελάχιστη Υπερπλασία 

Κυστική εκτασία - Πορογενής εκτασία - Ήπια υπερπλασία - Μη σκληρυντική 
αδένωση - Ίνωση πόρων - Ιναδένωµα - Λοβιακή υπερπλασία Νεανική υπερτροφία  
Στρωµατική υπερπλασία  Αµάρτωµα - Φυλλοειδής όγκοι - Συµπαγές θήλωµα  
Γιγάντιο αδένωµα - Νευροΐνωµα  - Λίπωµα - Αιµάτωµα - Αδενοµυοεπιθηλίωµα  
Νέκρωση λίπους  Αντίδραση ξένου σώµατος - Μαστίτιδα  Σαρκοείδωση - Κοκκίωµα 
Αποκρινής µεταπλασία - ∆ιαβητική µαστοπάθεια 
Μικρή αύξηση κινδύνου (1,5-2,0) - Τυπική Υπερπλασία 

Τυπική πορογενής υπερπλασία - Κύστης >3mm - Σκληρυντική αδένωση 
Επιθηλιακές επασβεστώσεις - Θηλώδης αποκρινής µεταπλασία - Θήλωµα  
Θηλωµάτωση - Αστεροειδής ουλή - Πορογενής αδένωση 
Μέτρια αύξηση κινδύνου (>2,0) - Άτυπη Υπερπλασία 

Άτυπη πορογενής υπερπλασία - Άτυπη λοβιακή υπερπλασία   
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     Αν και φαίνεται αρκετά ατελής και υπεραπλουστευµένη η θεωρία της απλής 

διαδοχικής µετάβασης από την UDH στον διηθητικό καρκίνο του µαστού (IBC), 

υπάρχουν στοιχεία που την υποστηρίζουν, όπως η παρουσία διαφόρων τύπων 

καλοηθών βλαβών σε άµεση γειτνίαση µε διηθητικό καρκίνωµα, η µεγαλύτερη 

συχνότητα ανεύρεσης υπερπλαστικών βλαβών σε παρασκευάσµατα µαστεκτοµής για 

IBC, καθώς και το ότι οι ασθενείς µε καλοήθεις παθήσεις του µαστού έχουν 

µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης IBC11. Το γεγονός ότι ο αυξηµένος κίνδυνος 

εµφάνισης IBC αφορά και τους δυο µαστούς και όχι µόνο τον µαστό στον οποίο 

διαπιστώνεται η καλοήθης διαταραχή, συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι οι βλάβες 

αυτές έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα δείκτη παρά πρόδροµη µορφή του IBC12.  

     Είναι αποδεκτό πλέον ότι η τελική λοβιακή µονάδα (TDLU, terminal duct lobular 

unit) είναι το δοµικό στοιχείο όπου πιθανότατα αναπτύσσεται το καρκίνωµα του 

µαστού. Αποτελείται από επιθηλιακά και µυοεπιθηλιακά κύτταρα τα οποία πιθανά 

προέρχονται από ένα κοινό αρχέγονο κύτταρο13. Αν και η µελέτη των πιθανών 

προκαρκινικών αλλοιώσεων είναι δύσκολη σε µοριακό επίπεδο, γιατί είναι µικρού 

µεγέθους, µη αναγνωρίσιµες µακροσκοπικά και συχνά βρίσκονται ανάµεσα σε άλλες 

παθολογικές αλλοιώσεις ή φυσιολογικό ιστό, αρκετές εργασίες έχουν γίνει, κυρίως µε 

ανοσοϊστοχηµεία και in situ υβριδισµό, µε σκοπό να καθοριστεί η ικανότητα 

πολλαπλασιασµού τους.  

     Ο ρυθµός πολλαπλασιασµού των κυττάρων στην TDLU, στις προεµµηνο-

παυσιακές γυναίκες είναι περίπου 2% και παρουσιάζει διακύµανση ανάλογα µε την 

φάση του κύκλου, ενώ στις µετεµµηνοπαυσιακές είναι µικρότερος και γενικότερα πιο 

σταθερός. Τον ίδιο ρυθµό αύξησης έχει και  το LICS, ενώ στις UDH, ADH και DICS 

χαµηλού βαθµού κακοήθειας κυµαίνεται γύρω στο 5%. Αντίθετα στο DICS υψηλού 

βαθµού κακοήθειας ο δείκτης πολλαπλασιασµού αυξάνεται στο 15%14. 

     Η έκφραση των οιστρογονικών υποδοχέων είναι µια ακόµη παράµετρος που έχει 

µελετηθεί εκτενώς στις προκαρκινικές καταστάσεις. Τα ποσοστά έκφρασης των ER 

στις TDLUs, UDH, ADH, DICS χαµηλής κακοήθειας, DICS υψηλής κακοήθειας και 

LICS είναι 70%, 60%, 80%, 75%, 30% και 80% αντιστοιχα15.  Αν και στις TDLUs το 

ποσοστό των κυττάρων που εκφράζουν ER είναι αρκετά υψηλό, η ένταση έκφρασης 

είναι πολύ χαµηλή σε σχέση µε την µετρήσιµη έκφραση σε καρκινικά κύτταρα (4 

fmol/mg και 37 fmol/mg κατά µέσο όρο αντίστοιχα)16. Υπάρχουν στοιχεία που 

συνηγορούν υπέρ του ότι οι ER στις προκαρκινικές βλάβες, λόγω µεταλλάξεων, 

παρουσιάζουν κάποια αυξηµένη υπερευαισθησία στα οιστρογονικά ερεθίσµατα17 και 
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η οποία δικαιολογεί τον ίδιο ρυθµό πολλαπλασιασµού που παρατηρείται στις 

προκαρκινικές βλάβες τόσο στις προεµµηνοπαυσιακές όσο και στις 

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. Ο καθορισµός των οιστρογονικών υποδοχέων στις 

προκαρκινικές βλάβες µπορεί να είναι ουσιαστικής σηµασίας καθώς η χορήγηση 

αντι-οιστρογόνων µπορεί να µειώσει δραµατικά την ανάπτυξη διηθητικού καρκίνου 

του µαστού σ’αυτές τις ασθενείς18.  

     Το c-erbB2 είναι ο πιο µελετηµένος παράγοντας  στις προκαρκινικές βλάβες του 

µαστού. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για υπερέκφραση του µορίου στις TDLUs και UDH, 

ενώ σπάνια εκφράζεται στην ADH και το LCIS (2%). Στο χαµηλού βαθµού 

κακοήθειας DCIS πλησιάζει το 10% και στο υψηλού βαθµού κακοήθειας ανέρχεται 

στο 70%19, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από τον µέσο όρο ανεύρεσης υπερέκφρασης 

του γονίδιου στο διηθητικό καρκίνωµα του µαστού. Οι παρατηρήσεις αυτές 

υποστηρίζουν ότι η απορύθµιση του c-erbB2 είναι ένα αρχικό γεγονός στην ανάπτυξη 

της κακοήθειας, αλλά πιθανότατα δεν είναι βασικό για την εξέλιξη του 

ενδοεπιθηλιακού σε διηθητικό καρκίνωµα20.  

     Όσον αφορά το p53, το οποίο βρίσκεται να υπερεκφράζεται στο 50% των 

διηθητικών καρκινωµάτων, στις προκαρκινικές αλλοιώσεις δεν φαίνεται ότι 

αυξάνεται σηµαντικά, εκτός από την περίπτωση του DICS υψηλού βαθµού 

κακοήθειας όπου η υπερέκφραση του φθάνει το 45%21.  

     Απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) έχει βρεθεί στο 30% και 40% περίπου των ADH 

και  UDH, για έναν ή περισσότερους τόπους από τους 30 που µελετήθηκαν και 

αφορούσαν 10 χρωµοσώµατα22, ενώ στην περίπτωση του DICS το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 80%23. Οι πιο συχνές θέσεις  LOH σχετίζονται µε τα γονίδια που 

κωδικοποιούν για την Ε-καντερίνη στο 16q, το p53 στο 17p, την NF1 στο 17q, και το  

BRCA1 στο 17q.  

 

IV. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚIΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟY 

     Η κακοήθης εξαλλαγή είναι µία δυναµική, πολύπλοκη και κλιµακωτή διαδικασία 

µετατροπής φυσιολογικών κυττάρων σε νεοπλασµατικά, η οποία διακρίνεται σε δύο 

φάσεις, την φάση της έναρξης και την φάση της προαγωγής. Κατά την φάση της 

έναρξης (initiation) συµβαίνουν µη αναστρέψιµες αλλοιώσεις στο κυτταρικό DNA οι 

οποίες όµως δεν δίνουν στο κύτταρο δυνατότητες αυτόνοµης ανάπτυξης. Στην φάση 

της προαγωγής (induction) το κύτταρο, µε την εµφάνιση νέων µεταλλάξεων αποκτά 

κακοήθη χαρακτηριστικά µε αυτοτελή ανάπτυξη, η οποία δεν ελέγχεται από τους 
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φυσιολογικούς ρυθµιστικούς µηχανισµούς και οδηγεί στη δηµιουργία κακοήθους 

νεοπλασίας. Η έναρξη και η προαγωγή φαίνεται ότι σχετίζεται στενά αλλά όχι 

αποκλειστικά µε αλλαγές του γονιδιώµατος. Οι τρεις κύριες οµάδες γονιδίων οι 

οποίες συνήθως προσβάλλονται κατά την διάρκεια της καρκινογένεσης  είναι τα 

πρώτο-ογκογονίδια, τα ογκοκατασταλτικά και τα µεταλλακτικά γονίδια.  

 

4.1.   Ογκογονίδια 

     Τα ογκογονίδια προέρχονται από τα πρώτο-ογκογονίδια όταν στα τελευταία 

επιδράσουν φυσικοί, χηµικοί ή βιολογικοί παράγοντες µε αποτέλεσµα την µεταβολή 

της δοµής και της λειτουργίας τους. Τα ογκογονίδια µε την σειρά τους, µέσω των 

πρωτεϊνών που κωδικοποιούν, επηρεάζουν την κυτταρική ανάπτυξη και τον 

πολλαπλασιασµό µε ποικίλους τρόπους. Ανάλογα µε τον τρόπο δράσης τους 

κατατάσσονται σε τέσσερις οµάδες.  

4.1.1. Αυξητικοί παράγοντες, όπως το ογκογονίδιο sis, το οποίο κωδικοποιεί µια 

πρωτεΐνη της β αλυσίδας του αυξητικού παράγοντα των αιµοπεταλίων (PDGF), τα 

γονίδια που κωδικοποιούν τους διάφορους τύπους του αυξητικού παράγοντα των 

ινοβλαστών (FGF), το γονίδιο του µετασχηµατιστικού αυξητικού παράγοντα-α 

(TGFα, 2p13) και των ιντερλευκινών 2, 3 (IL-2 και IL-3). Υπάρχουν στοιχεία που 

υποδηλώνουν ότι η απορρύθµιση της λειτουργίας των αυξητικών παραγόντων είναι 

δευτερογενές φαινόµενο που οφείλεται σε ενεργοποίηση άλλων ογκογονιδίων τα 

οποία επιδρούν στη ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων των αυξητικών παραγόντων. 

4.1.2. Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων και ορµονών. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν µόρια πού εντοπίζονται στην εξωτερική µεµβράνη του κυττάρου ή 

εδράζονται στα ενδοκυττάρια διαµερίσµατα. Ανάλογα µε την εντόπιση και την 

λειτουργία τους χωρίζονται σε τρεις οµάδες :  

α) Υποδοχείς µε ιδιότητες κινάσης τυροσίνης, όπως ο υποδοχέας του επιδερµικού 

αυξητικού παράγοντα (EGFR) και η κυτταροπλασµατική τυροσινική κινάση (c-src), η 

οποία αν και βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα σχετίζεται στενά µε την 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη.   

β) Κυτταροπλασµατικές κινάσες τυροσίνης όπως είναι τα src, fes, fps, fgr, yes και 

lck. Τα προϊόντα αυτών σχετίζονται µε την κυτταροπλασµατική µεµβράνη, αλλά δεν 

είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες.  
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γ) Κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες-προσαρµοστές. Είναι πρωτεΐνες που δεν έχουν 

καταλυτική δραστηριότητα, δεσµεύουν όµως άλλες πρωτεΐνες και επιτρέπουν τη 

µεταβίβαση σηµάτων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το ογκογονίδιο crk.  

4.1.3. Ενδοκυττάριοι µεταβιβαστές µηνυµάτων οι οποίοι µεταβιβάζουν σήµατα 

από τους µεµβρανικούς υποδοχείς στον πυρήνα. Εδώ ανήκουν τα µέλη της 

οικογένειας ras, το H-ras, το K-ras και το N-ras, τα οποία κωδικοποιούν για την 

κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη p21ras. Όταν η p21ras κωδικοποιείται από 

µεταλλαγµένο ras γονίδιο τότε παραµένει διαρκώς σε ενεργοποιηµένη κατάσταση και 

οδηγεί σε ενίσχυση του σήµατος που έχει προκαλέσει την ενεργοποίησή της.   

     Στην ίδια κατηγόρια ογκογονιδίων ανήκουν οι παράγοντες ανταλλαγής GTPάσης 

όπως τα Dbl, Vav, Ect2, Ost, Tim και Lbc (ανασχηµατισµοί κυτταροσκελετού), τα 

ογκογονίδια c-mos, cot, pim1 και raf (κυτταροπλασµατικές κινάσες σερίνης-

θρεονίνης) και τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες της οµάδας της 

φωσφολιπάσης C.  

4.1.4. Πυρηνικοί µεταγραφικοί παράγοντες. Τα προϊόντα των γονιδίων αυτών 

ρυθµίζουν την έκφραση άλλων γονιδίων. Έχουν µικρό χρόνο ηµιζωής, συνδέονται µε 

ειδικές DNA αλληλουχίες και επηρεάζουν τον διπλασιασµό του DNA και την 

κυτταρική διαφοροποίηση. Τα γονίδια c-Myc, fos, jun, ski, και rel ανήκουν σε αυτήν 

την κατηγορία ογκογονιδίων.  

     Τα ογκογονίδια συµπεριφέρονται µε κυρίαρχο χαρακτήρα και για την έκφραση 

της δράσης τους αρκεί η εξαλλαγή του ενός µόνο αλληλόµορφου, η οποία µπορεί να 

επέλθει µέσω σηµειακών µεταλλάξεων, παρεµβολής αλληλουχιών ρετροϊών, 

χρωµοσωµικών διαµεταθέσεων ή τέλος,  µέσω γονιδιακής ενίσχυσης.  

     Στην γονιδιακή ενίσχυση, όπου γίνεται αναδιπλασιασµός του γενετικού υλικού 

συγκεκριµένης περιοχής, ανήκουν τα πιο επαρκώς τεκµηριωµένα ογκογονίδια του 

καρκίνου του µαστού, όπως είναι ο υποδοχέας αυξητικών παραγόντων  HER2/neu, οι 

πυρηνικοί µεταγραφικοί παράγοντες  c-Myc και  AIB-1 και ο ρυθµιστής κινασών του 

κυτταρικού κύκλου, CCND1. Σε µερικές περιπτώσεις συµβαίνει συν-ενίσχυση 

πολλών γονιδίων όπως για παράδειγµα η ταυτόχρονη ενίσχυση των γονιδίων για την 

c-erbB2 και την τοποϊσοµεράση ΙΙ κατά την ενίσχυση του HER2/neu.  

 

4.2.   Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

     Η δεύτερη οµάδα γονιδίων που ενέχονται στην ογκογένεση, τα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια, σε αντίθεση µε τα πρώτο-ογκογονίδια συµπεριφέρονται µε υπολειπόµενο 
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χαρακτήρα. Για την απώλεια της ογκοκατασταλτικής τους δράσης είναι απαραίτητη η 

απώλεια ή απενεργοποίηση και των δύο αλληλόµορφων.  

     Σύµφωνα µε την θεωρία των “δυο κτυπηµάτων” του Κnudson, για την έναρξη της 

καρκινογένεσης από αδρανοποίηση ενός ογκοκατασταλτικού γονίδιου είναι 

απαραίτητη η µετάλλαξη και των δυο αλληλόµορφων του συγκεκριµένου γονίδιου. 

Συνήθως η πρώτη (κληρονοµούµενη) µετάλλαξη είναι µία σηµειακή µετάλλαξη που 

περιορίζεται στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Συχνά όµως, η δεύτερη, περιλαµβάνει 

απώλεια τµήµατος ή και ολόκληρου του χρωµοσώµατος. Ο µηχανισµός µπορεί να 

είναι µη-σύζευξη µε απώλεια όλου του χρωµοσώµατος, µιτωτικός ανασυνδυασµός µε 

απώλεια των τµηµάτων του χρωµοσώµατος περιφερικά της χιασµατυπίας ή µία νέα 

διάµεση απάλειψη.  

     Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ένα αλληλόµορφο χάνει επίσης 

γενετικούς επίτοπους κοντά στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο, οι οποίοι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως δείκτες. Έτσι, εάν ο ασθενής ήταν ετερόζυγος για τον 

συγκεκριµένο δείκτη, τα καρκινικά κύτταρα χάνουν αυτήν την ετεροζυγωτία 

(απώλεια ετεροζυγωτίας, LOH).  

     Ο έλεγχος της απώλειας ετεροζυγωτίας αποτελεί βασική µέθοδο ταυτοποίησης 

των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Εξετάζοντας ζεύγη αίµατος και δειγµάτων όγκου, 

χρησιµοποιώντας δείκτες σε όλο το µήκος του γονιδιώµατος, µπορούµε να 

ανακαλύψουµε υποψήφιες περιοχές ογκοκατασταλτικών γονιδίων.  

     Εκτός από τα γονίδια TP53 και BRCA, απώλεια ετεροζυγωτίας έχει  βρεθεί και 

στις θέσεις 13q, 9p, και 16q , θέσεις στις οποίες εδράζονται τα γονίδια RB-1, CDKN2 

και CDH1 αντίστοιχα. Το RB-1 και το CDKN2 ρυθµίζουν τον κυτταρικό κύκλο µέσω 

των πρωτεϊνών prb και p16 που κωδικοποιούν αντίστοιχα, ενώ το CDH1 που 

κωδικοποιεί την Ε-καντερίνη, συµµετέχει κυρίως στην διαδικασία της 

διαφοροποίησης. Για τα γονίδια TP53 και RB-1, η βλάβη του πρώτου αλληλόµορφου, 

οφείλεται σε µετάλλαξη, ενώ για τα γονίδια  CDKN2 και CDH1 πιο πιθανή αίτια 

φαίνεται ότι είναι η µεθυλίωση.  

     Η µεθυλίωση συµβαίνει σε περιοχές του DNA πλούσιες σε δινουκλεοτίδια 

γουανίνης-κυτοσίνης (νησίδια CpG), οι οποίες συχνά βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση 

µε γονίδια που κωδικοποιούν µεταγραφικούς εκκινητές. Η υπερµεθυλίωση των 

νησιδίων CpG έχει ως αποτέλεσµα την απενεργοποίηση του γειτονικού εκκινητή24. 

Άλλα γονίδια που ίσως απενεργοποιούνται µέσω µεθυλίωσης στον καρκίνο του 

µαστού είναι το HME1 που κωδικοποιεί την 14-3-3σ πρωτεΐνη, η οποία αποτελεί 
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σηµείο ελέγχου για το πέρασµα από την G2 φάση στην M φάση του κύκλου, το 

γονίδιο GSTPI, υπεύθυνο για την αποδόµηση καρκίνογόνων ουσιών, το RARβ2 που 

κωδικοποιεί έναν υποδοχέα των ρετινοειδών, το TIMP-3, γονίδιο υπεύθυνο για την 

έκφραση ενός αναστολέα των µεταλλοπρωτεϊνασών, το γονίδιο PTEN το οποίο 

καταστέλλει τον πολλαπλασιασµό και την επιβίωση των κυττάρων µέσω 

αποφωσφορυλίωσης της PI3K και τα γονίδια που κωδικοποιούν την άλφα υποµονάδα 

των οιστρογονικών υποδοχέων και του υποδοχέα της προγεστερόνης.  

     Άλλα πιθανά ογκοκατασταλτικά γονίδια που πιθανά εµπλέκονται στην εξέλιξη του 

καρκίνου του µαστού βρίσκονται στις θέσεις 7q, 15q, και 17q του γονιδιώµατος25.   

 

4.3.   Μεταλλακτικά γονίδια 

     Η τρίτη κατηγορία γονιδίων που εµπλέκονται στην διαδικασία της καρκινογένεσης 

περιλαµβάνει τα µεταλλακτικά γονίδια ή αλλιώς γονίδια επιδιόρθωσης του DNA 

(mismatch repair genes). Τα γονίδια αυτά είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση και 

επιδιόρθωση αταίριαστων ζευγαριών βάσεων, απαλείψεων, ή παρεµβολών στη 

νεοσυσταθείσα έλικα, που προκύπτουν από λάθη της DNA-πολυµεράσης κατά την 

διάρκεια του διπλασιασµού του DNA. Τα κύτταρα τα οποία δεν είναι ικανά να 

επιδιορθώσουν λάθη στο DNA τους, συσσωρεύουν σταδιακά ένα σηµαντικό αριθµό 

µεταλλάξεων µέσα στο γονιδίωµα τους, οι οποίες µπορεί να αφορούν ογκογονίδια, 

ογκοκατασταλτικά ή άλλα γονίδια ουσιαστικά για την ογκογενετική διαδικασία.  

     Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί έξι µεταλλακτικά γονίδια στα ανθρώπινα κύτταρα. Το 

πρώτο ήταν το MSH2 (οµόλογο του mutS της E.coli, στο οποίο αναγνωρίσθηκε για 

πρώτη φορά η ύπαρξη των µεταλλακτικών γονιδίων) και ακολούθησαν τα MLH1, 

PMS1, PMS2, MSH3 και το MSH6 (ή GTBP). 

     Μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά βρέθηκαν πρώτη φορά στον οικογενή µη 

πολυποσικό καρκίνο του παχέος εντέρου (HNPCC). Οι βλάβες στα µεταλλακτικά 

γονίδια και οι πιθανές συνακόλουθες µεταλλάξεις σε άλλα γονίδια, αντανακλώνται 

στην αστάθεια µήκους του µικροδορυφορικού DNA. Το µικροδορυφορικό DNA 

αφορά επαναλήψεις (10 έως 50 φορές), µικρών αλληλουχιών του DNA (µέχρι 6 

βάσεων), κληρονοµείται ακολουθώντας τους Μεντελιανούς νόµους και παρουσιάζει 

πολυµορφισµό µεταξύ ανθρώπων. Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA 

(microsatellite instability, MIN) αποτελεί ένα έµµεσο δείκτη ανίχνευσης βλαβών στο 

µηχανισµό επιδιόρθωσης του DNA.  
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     Τα παράγωγα των πρώτο-ογκογονιδίων και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

λειτουργούν παράλληλα. Η ενεργοποίηση ογκογονιδίων, η απενεργοποίηση 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων και πιθανά βλάβες στο σύστηµα των µεταλλακτικων 

γονιδίων, είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία ενός πλήρους νεοπλασµατικού 

φαινοτύπου. Πολλά γεγονότα πρέπει να συµβούν για να ανασταλεί η φυσιολογική 

διαφοροποίηση και να οδηγηθεί το κύτταρο σε ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση.  

     Στον πίνακα 2 αναγράφονται η µέχρι σήµερα γνωστές µεταλλάξεις γονιδίων που 

εµπλέκονται στην έναρξη και την προαγωγή του καρκίνου του µαστού. 

 

Πίνακας 2: Μεταλλάξεις γονιδίων στον καρκίνο του µαστού 
Αναγνωρισµένες µεταλλάξεις γονιδίων οικογενούς καρκίνου του µαστού 

Γονίδιο Θέση  Οικογενές σύνδροµο Λειτουργία 

TP53 (p53)  17p13  Συνδ. Li-Fraumeni  κυτταρικός κύκλος  
απόπτωση, επιδιόρθωση  DNA 

PTEN  10q23  Νόσος Cowden  επιβίωση 
πολλαπλασιασµός κυττάρου  

BRCA1  17q21  Οικογενής καρκίνος   
µαστού-ωοθηκών 

επιβίωση κυττάρου µετά από 
βλάβη του DNA 

BRCA2  13q14  Οικογενης καρκίνος  
µαστού 

επιβίωση κυττάρου µετά από 
βλάβη του DNA 

Αναγνωρισµένες µεταλλάξεις γονιδίων προαγωγής του καρκίνου του µαστού. 
Γονίδιο Θέση  Κατηγορία  Λειτουργία 

HER-2/neu  
(c-ERBB2)  

17q12 ογκογονίδιο υποδοχέας αυξητικών 
παραγόντων  

c-MYC  8q24 ογκογονίδιο κυτταρικός κύκλος  
απόπτωση, πρωτεϊνοσύνθεση  

CCND1  
(κυκλίνη D1)  

11q13 ογκογονίδιο ρυθµιστικός παράγοντας  του 
κυτταρικού κύκλου (G1)  

AIB-1  20q12 ογκογονίδιο µεταγραφικός παράγοντας   
CDKN2  
(p16)  

9p21 ογκοκατασταλτικό 
γονίδιο 

ρυθµιστικός παράγοντας  του 
κυτταρικού κύκλου (G1) 

RB-1  
(pRb)  

13q14 ογκοκατασταλτικό 
γονίδιο 

ρυθµιστικός παράγοντας  του 
κυτταρικού κύκλου  

TP53  
(p53)  

17p13 ογκοκατασταλτικό 
γονίδιο 

κυτταρικός κύκλος  
απόπτωση, επιδιόρθωση  DNA 

CDH1  
(E-cadherin)  

16q22-23 ογκοκατασταλτικό 
γονίδιο 

πρωτεΐνη προσκόλλησης  
κυττάρων 

Υποψήφια  ογκογονίδια προαγωγής καρκίνου του µαστού. 

AIB1 (src-3) - EGFR - FGFR1 -Τελοµεράση - ER - Κυκλίνη E - β κατενίνη- Bcl2  
crasH - AKT - PI3K - PC - Fak - Src - α6β1 ιντεγκρίνη - CD44 - Αρωµατάση 
Υποψήφια  ογκοκατασταλτικα γονίδια προαγωγής καρκίνου του µαστού. 

IGFII υποδοχέας - TGFβRII/SMAD σύστηµα - Tsg 101 - p27 - nm23 - BARD1  
 BAP1 - Bax  - α6β4 , α2β1 ιντεγκρίνες - KiSS1 - KAI1 - Mxi1- Mad - Maspin 
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4.4.  Γονιδιακή βάση οικογενούς νόσου  

     Η ανοµοιογενής διεισδυτικότητα και ο διαφορετικός επιπολασµός του καρκίνου 

του µαστού µεταξύ οικογενειών µε ιστορικό οικογενούς προδιάθεσης ερµηνεύεται  

από την θεωρία των “δυο κτυπηµάτων”. Όπως προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε αυτήν 

την θεωρία, κάποια σηµειακή µετάλλαξη µεταβιβάζεται κληρονοµικά στο ένα 

αλληλόµορφο ενός γονίδιου και κατά την διάρκεια της ζωής, απώλεια ετεροζυγωτίας 

ή κάποια άλλη γενετική αλλαγή στο άλλο αλληλόµορφο του γονίδιου, οδηγεί σε 

γονιδιακή αποσταθεροποίηση και τελικά εµφάνιση καρκίνου.  

     Το πρώτο γονίδιο που  αναγνωρίσθηκε  ότι οδηγεί σε εµφάνιση καρκίνου µε αυτόν 

τον µηχανισµό ήταν το TP53, υπεύθυνο για το σύνδροµο Li-Fraumeni και στην 

συνέχεια ακολούθησε η ταυτοποίηση των PTEN, STKII/LKBI, MLH1/MSH2 και 

ATM υπεύθυνων για τα σύνδροµα Cowden, Peutz-Jeghers, Muir-Torre και  το 

σύνδροµο αταξίας-τελαγγειεκτασίας αντίστοιχα. Τα δυο επόµενα γονίδια που 

ακολούθησαν, το BRCA1 και BRCA2, εδραίωσαν τον ρόλο της γενετικής 

προδιάθεσης για την νόσο, αν και στο 65% του οικογενούς καρκίνου η έναρξη της 

νόσου δεν σχετίζεται µε µηχανισµούς που εµπλέκουν τα BRCA1/2. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγούµενα, οι δυο πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα 

BRCA1 και BRCA2 έχουν παρόµοια δοµή και µια µεγάλη ποικιλία λειτουργιών στην 

βιολογία του κυττάρου, µε έµφαση στην διατήρηση της σταθερότητας του γενώµατος 

και την απάντηση στην βλάβη του DNA26. 

     Η  BRCA1 δρα συνεργικά µε την p53 στην ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων 

τα οποία οδηγούν το κύτταρο στην απόπτωση µετά από κάποια µη-αντιστρεπτή 

βλάβη του γονιδιώµατος. Σχηµατίζει επίσης σύµπλεγµα µε την Rad51 η οποία 

βρίσκεται γύρω από την έλικα του DNA κατά την διάρκεια του διπλασιασµού και της 

επιδιόρθωσης, γεγονός που σηµαίνει ότι κατέχει σηµαντική θέση στην διαδικασία της 

διατήρησης και της επισκευής της δοµής των χρωµοσωµάτων. Μετά από βλάβη του 

DNA εξαιτίας ακτινοβολίας, η BRCA1 φωσφορυλιώνεται από την ΑΤΜ και στην 

συνέχεια ενώνεται µε το σύµπλεγµα hRad50-hMre11-p95, µια οµάδα πρωτεϊνών οι 

οποία συνδέεται κατευθείαν µε το DNA που έχει υποστεί βλαβη27. Αλληλεπιδρά 

επίσης µε την RNA πολυµεράση, µε τον µεταγραφικό παράγοντα CREB, µε τις 

πρωτεΐνες BAP1 και BARD1, την άλφα υποµονάδα του οιστρογονικού υποδοχέα 

(ER-α), µε τον επαγωγέα c-Myc (καταστέλλοντας την έκφραση του) καθώς και µε 

επαγωγείς άλλων γονιδίων (σχήµα 3). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η BRCA1 
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λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως συντονιστής µια πληθώρας κυτταρικών διεργασιών 

που σκοπό έχουν την διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώµατος.  

                 

Σχήµα 3: Συνοπτική απεικόνιση των µοριακών αλληλεπιδράσεων µετά από βλάβη της 

διπλής  έλικας του DNA.  (τροποποιηµένο από http://www. biocarta.com /index.asp.). 

 

     Η πιο σηµαντική αλληλεπίδραση είναι αυτή της BRCA1 µε την ER-α δίνοντας της 

κεντρικό ρόλο στον έλεγχο της οδού των στεροειδών ορµονών (σχήµα 4).  

                       

Σχήµα 4: Κατασταλτική επίδραση  της BRCA1 στην άλφα υποµονάδα του υποδοχέα 

των οιστρογόνων. 

 

     Η BRCA2 εκτός από την συµµετοχή της στον µηχανισµό επιδιόρθωσης του DNA, 

συµµετέχει στον έλεγχο της µιτωτικής διαδικασίας µέσω της φωσφορυλίωσής της 

από την hBUBR1, ενός µορίου που ενεργοποιείται από την διάσπαση των 
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µικροσωληνίσκων28. Πειραµατόζωα µε µετάλλαξη και στα δυο αλληλόµορφα της  

BRCA2 παρουσιάζουν σηµαντική γονιδιακή αστάθεια λόγω διάσπασης του DNA και 

αύξησης των κεντροσωµατίων. Τα παραπάνω στοιχεία ερµηνεύουν, εν µέρει την 

ογκογόνο επίδραση των µεταλλάξεων του γονιδίου (σχήµα 5). Πρόσφατα βρέθηκε ότι 

µεταλλάξεις τις BRCA2 είναι υπεύθυνες για τους υπότυπους B και D1 της αναιµίας 

Fanconi. 

                  

Σχήµα 5: Αλληλεπιδράσεις της BRCA2 µε µόρια που συµµετέχουν στην διαδικασία 

επιδιόρθωσης του DNA. (τροποποιηµένο από http://www.sonoma.edu/users/T/ 

Thatcher/ biol518/present3-19c.htm) 

 

4.5.   Οιστρογονικοί και Προγεστερονικοί υποδοχείς 

     Η οιστραδιόλη και η προγεστερόνη συµµετέχουν στην ανάπτυξη, την 

διαφοροποίηση και την επιβίωση του µαζικού επιθηλίου. Οι δράση τους ασκείται 

µέσω των οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων αντίστοιχα, οι οποίοι  

είναι πρωτεϊνικά διµερή µε ρόλο ρυθµιστή έκφρασης διαφόρων γονιδίων. 

Οιστρογονικοί υποδοχείς   

     Υπάρχουν δυο ισοµορφές του υποδοχέα των οιστρογόνων, η άλφα και η βήτα 

µορφή (ERα και ERβ) οι οποίες κωδικοποιούνται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα, στο 

6 και 14 αντίστοιχα. Οι υποδοχείς  ERα έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

µαζικών πόρων κατά την εφηβεία, ενώ οι ERβ όπως και οι προγεστερονικοί 
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υποδοχείς συµµετέχουν κυρίως στην διαφοροποίηση των λοβιδίων του µαστού κατά 

την περίοδο του θηλασµου29. 

     Στην ανενεργή του µορφή είναι συνδεδεµένος µε πρωτεΐνες, κυρίως της οµάδας 

των πρωτεϊνών του θερµικού shock (HSPs), από τις οποίες αποδεσµεύεται µετά την 

ένωση του µε το πρόσδεµα. Ακολουθεί διµερισµός του υποδοχέα και σύνδεση µε 

“στοιχεία αποκκρινόµενα στα οιστρογόνα” (estrogen-responsive elements, EREs). Τα 

διµερή µπορεί να είναι οµο- ή ετεροδιµερή.  

     Ο ER-α αποτελείται από 595 αµινοξέα και χωρίζεται σε έξι διαφορετικές 

λειτουργικές µονάδες (A ως F). Οι µονάδες Α και Β είναι σηµαντικές για την µη-

ορµονοεξαρτώµενη µεταγραφική λειτουργία του υποδοχέα, η µονάδα C αποτελεί την 

περιοχή πρόσδεσης στο DNA, η µονάδα D χρησιµοποιείται για τις αλλαγές της 

σχήµατος του µορίου κατά την λειτουργία του, στην µονάδα Ε γίνεται η σύνδεση µε 

τις ορµόνες και είναι υπεύθυνη για την ορµονοεξαρτώµενη δράση του υποδοχέα και η 

µονάδα F είναι απαραίτητη για τις διαφοροποιήσεις  της λειτουργίας του ER.  

     Μέσω της σύνδεσης µε το DNA, ο ER επηρεάζει την έκφραση των 

“αποκρινόµενων στα οιστρογόνα γονιδίων” (estrogen-responsive genes, ERGs) 

διαµέσου δυο διαφορετικών µονάδων ενεργοποίησης, τις AF1 και AF2. Μια τρίτη 

µονάδα ενεργοποίησης η AF2a  φαίνεται ότι έχει ρόλο ενεργοποιητή της AF1, ενώ 

χρησιµεύει και για την σύνδεση µε την πρωτεΐνη 90 του θερµικού shock, ρυθµίζοντας 

έτσι µε έναν δεύτερο έµµεσο τρόπο την ενεργότητα του υποδοχέα30. Για την πλήρη 

µεταγραφική δράση του ER είναι απαραίτητη οι παρουσία και των δυο µονάδων 

ενεργοποίησης, ανάλογα όµως µε τον εκκινητή ή το κυτταρικό περιβάλλον, οι  AF1 

και AF2 µπορούν να δράσουν και ανεξάρτητα (σχήµα 6).  

                                                        

Σχήµα 6: Ενεργοποίηση µεταγραφικών µηχανισµών από τους ER. (τροποποιηµένο από 

www.life.uiuc.edu/shapiro/ERRegulation.html) 
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      Τα αντιοιστρογόνα όπως η ταµοξιφαίνη, ανάλογα µε τον ιστό στον οποίο δρουν, 

λειτουργούν ως καθαροί ανταγωνιστές του υποδοχέα µέσω της ενεργοποίησης 

αποκλειστικά της AF2 ή ως αγωνιστές µέσω της διέγερσης µόνο της AF131. Έτσι 

ίσως εξηγείται η δράση της ταµοξιφαίνης ως ανταγωνιστή των οιστρογονικών 

υποδοχέων στον µαστό και ως αγωνιστή σε άλλους ιστούς όπως η µήτρα, τα οστά και 

το αγγειακό ενδοθήλιο. 

     Η βήτα ισοµορφή του ER είναι λίγο µικρότερο µόριο (530 αµινοξέα) από τον 

ERα. Μπορεί να σχηµατίσει ετεροδιµερή µε τον ERα σε ιστούς όπου εκφράζονται και 

τα δυο γονίδια32 και σε ορισµένους ιστούς όπως οι ωοθήκες είναι απαραίτητη η 

παρουσία και των δυο υποτύπων για την σωστή λειτουργία του υποδοχέα. Ο ERβ, σε 

σχέση µε τον ERα, έχει αρκετά λιγότερα αµινοξέα στην περιοχή F, στο καρβόξυ-

τελικό άκρο του µορίου, γεγονός που επηρεάζει σηµαντικά την ισορροπία της 

αγωνιστικής και ανταγωνιστικής δράσης της ταµοξιφαίνης. Είναι γνωστό ότι το ένα 

τρίτο των όγκων που εκφράζουν οιστρογονικούς υποδοχείς είναι ανθεκτικοί στην 

ταµοξιφαίνη και γύρω στο 10% των αρνητικών για ER όγκων ανταποκρίνονται στην 

χορήγηση της ταµοξιφαίνης33. Έχει βρεθεί ότι σε παρασκευάσµατα από καρκίνο του 

µαστού ανθεκτικό στην ταµοξιφαίνη υπερεκφράζεται το mRNA  του ERβ34. 

     Οι συν-ρυθµιστικοί παράγοντες  των οιστρογονικών υποδοχέων αποτελούν ένα 

µεγάλο σύµπλεγµα πρωτεϊνών που καθορίζει το κατά πόσο ο υποδοχέας θα δράσει ως 

ενεργοποιητής ή ως καταστολέας της µεταγραφής µετά την διέγερση του. Έτσι 

µπορούν να χωριστούν σε συν-ενεργοποιητές στους οποίους περιλαµβάνονται οι 

P/CAF, SRC-1, TIF2, AIB-1 και  συν-καταστολείς όπως είναι οι CBP/p300, N-CoR 

και SMRT, ενώ η NSD1 µπορεί να δρα και µε τους δυο τρόπους. Η ενεργοποίηση και 

οι αλληλεπιδράσεις του ERα µε διαφόρους συν-ρυθµιστές γίνεται µέσω 

φωσφορυλιώσεων. Η κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP), ο EGF, η 

heregulin  και ο IGF-1 είναι παραδείγµατα τέτοιας αλληλεπίδρασης. 

     Η P/CAF (p300/CREB-binding protein-associated protein) µπορεί µέσω της 

κυκλίνης D1 να ενεργοποιήσει τον ERα απουσία οιστρογόνων35, ο SRC-1 (steroid 

receptor coactivator-1) προάγει τον οιστρογόνο-εξαρτώµενο πολλαπλασιασµό 

κυτταρικών σειρών καρκίνου του µαστού36, ο TIF2 (transcription intermediary factor-

2) µεσολαβεί για την συνεργασία των δυο µονάδων ενεργοποίησης, AF1 και AF2, και 

ο AIB-1 (SRC-3) µπορεί να φωσφορυλιωθεί έξω από τον πυρήνα από την 
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οιστραδιόλη και στην συνέχεια να δράση ως συν-ενεργοποιητής των υποδοχέων των 

στεροιδών37.  

     Η µεθυλίωση των υπολειµµάτων λυσίνης του ERα από την CBP/p300 µειώνει την 

δραστηριότητα του38,  ενώ οι N-CoR, SMRT καταστέλλουν την έκφραση  γονιδίων 

τα οποία εµπλέκονται στην διαδικασία της ενεργοποίησης των οιστρογονικών 

υποδοχέων39.  

     Μια σηµαντική ανακάλυψη αποτέλεσε η διαπίστωση ότι οι ER µπορούν να 

εντοπισθούν και στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη συνδεδεµένοι µε την p85 

υποµονάδα της κινάσης της φωσφοϊνοσιτόλης (PI3K) και να µεταδίδουν σήµατα στον 

πυρήνα µέσω της οδού της Akt40. Η µεταφορά του ER πέρα από τον πυρήνα µπορεί 

να γίνει µέσω της MTA1 (metastatic tumor antigen 1), η οποία υπερεκφράζεται σε 

αρκετούς µεταστατικούς όγκους του µαστού41.  

     Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας έρευνας είναι η µελέτη των εναλλακτικών τρόπων 

ενεργοποίησης των οιστρογονικών υποδοχέων. Έχει βρεθεί αλληλεπίδραση µεταξύ 

των ER και της οδού της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA), κατά την οποία 

ενεργοποίηση της οδού της PKA ενεργοποιεί την αγωνιστική δράση των 

αντιοιστρογόνων42 και ότι ο insulin like growth factor type I (IGF-I) µέσω του cAMP 

µπορεί διεγείρει τους ER43.  

     Παρά την θετική επίδραση των οιστρογόνων στην αύξηση των καρκινικών 

κυττάρων που διαθέτουν λειτουργικούς οιστρογονικούς υποδοχείς, ο οιστρογονικός 

υποδοχέας δεν µπορεί ξεκάθαρα να ταξινοµηθεί ως ογκοπρωτεΐνη ή ως 

ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη. Η επίδραση αζακυτιδίνης, ενός αναστολέα της 

µεθυλίωσης, µπορεί να µετατρέψει καρκινικά κύτταρα ER-αρνητικά σε ER-θετικά44, 

αλλά η επίδραση οιστρογόνων έχει ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη των κυττάρων 

παρά την πλήρη λειτουργικότητα του υποδοχέα. Έτσι, είναι φανερό ότι διαφορετικοί 

µηχανισµοί διέπουν την ρύθµιση του πολλαπλασιασµού στα ER(-) και ER(+) 

κύτταρα.  

     Ο κατάλογος των γονιδίων των οποίων η έκφραση επηρεάζεται από την δράση 

των οιστρογονικών υποδοχέων αυξάνει συνεχώς (πάνω από 400, κάποια από τα οποία 

φαίνονται στον πίνακα 3), ενώ ανακαλύπτονται νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης  του 

υποδοχέα µε τα γονίδια-στόχους πέρα από την σύνδεση µε τα EREs. Οι πιο 

σηµαντικές ίσως επιδράσεις στον καρκίνο του µαστού, αφορούν την επαγωγή του c-

Myc και της κυκλίνης D1, την ενεργοποίηση σε συνεργασία µε το c-Myc του 

συµπλόκου κυκλίνης Ε/CDK2, το οποίο σε αυτήν την περίπτωση δεν αναστέλλεται 
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από την p21 και της επαγωγής της Bcl-2 διασφαλίζοντας έτσι την επιβίωση του 

κυττάρου45.  

 

Πίνακας 3: Κυτταρικές οδοί που ρυθµίζονται από την δράση των οιστρογόνων46 

                            Συστήµατα αυξητικών παραγόντων  

EGF οικογένεια 
        Αυξητικοί παράγοντες  
        Υποδοχείς 

 
EGF,  TGF-α,  amphiregulin 
EGFR,  c-erbB2,  c-erbB3 

IGF οικογένεια  
        Αυξητικοί παράγοντες  
        Υποδοχείς 

 
IGF-II 
IGF-IR,    IGF-IIR,  insulinR 

∆εσµευτικές πρωτεΐνες BP-2,  BP-3, BP-4, BP-5 
TGF-β οικογένεια  
        Αυξητικοί παράγοντες  
        Υποδοχείς 

 
TGF-β1,  TGF-β2,  TGF-β3,  BMP4,  inhibin βB  
TGF-βR2 

PDGF οικογένεια  
        Αυξητικοί παράγοντες  

 
PDGF-1,  PDGF-2 

Ιντερλευκινών οικογένεια  
        Αυξητικοί παράγοντες  

 
IL-4 

VEGF οικογένεια  
        Αυξητικοί παράγοντες  

 
VEGFA 

Stanniocalcin οικογένεια  
        Αυξητικοί παράγοντες  

 
Stanniocalcin 1,  stanniocalcin 2 

Καλσιτονίνης   Υποδοχείς CalcitoninR 
Οστεοκλαστών    
  ενεργοποιητικός παράγων 

 
Osteoclast-stimulating factor-1 

                              Άλλες οδοί και µόρια 
∆ιαµεταγωγή  

σήµατος 
SOS,  GRB10,  PI3K,  MAPK6,  SMAD3,  IRS-1,  TFF1, 
LDL r,  NMDA r,  Oxytocin 5,  RARα,  Angiotensin,  C3 

Κυτταρικός κύκλος 

Παράγοντες  επιβίωσης 

Cyclin D1,  CDC2,  CDC6,  CDC20,  Cyclin A2,  PCNA,  
p130,  DNA polymerase α,   DNA polymerase 2, EBAG9, 
Survivin,  BC12,  Caspase 9,  RAGE,  Lipocalin 2,  p21, 
Hageman factor XII,  Prothymosin α,  Bcl2,  Lactoferrin 

Μεταγραφικοί  

παράγοντες  

Συν-ρυθµιστές 

c-Fos,  c-Myc,  c-Myb,  a-Myb,  b-Myb,  MAD,  MAD 3, 
MAD 4,  Jun B,  Ets 2,  NfkB,  SRC2,  SRC3 (AIB-1) 
RARα,  RXRα 
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Προγεστερονικοί υποδοχείς 

     Ο υποδοχέας της προγεστερόνης (PR), όπως και ο ER, ανήκει στην οικογένεια των 

πυρηνικών µεταγραφικών ρυθµιστών, κωδικοποιείται στο χρωµόσωµα 11 (11q22) και 

υπάρχει σε δυο ισοµορφές, την PRA και PRB. Σε κατάσταση ηρεµίας βρίσκονται 

συνδεδεµένοι µε τις HSPs 90, 70, και 20, από τις οποίες απελευθερώνονται µετά την 

σύνδεση µε την προγεστερόνη (σχήµα 7). Μετά την πρόσδεση µε την ορµόνη ο 

υποδοχέας σχηµατίζει οµοδιµερή και ενώνεται µε τα “στοιχεία αποκρινόµενα στην 

προγεστερόνη” (PREs) που βρίσκονται στους εκκινητές των γονιδίων-στόχων. 

 

            

Σχήµα 7: Είσοδος της PR στον πυρήνα, οµοδιµερισµός και πρόσδεση του υποδοχέα στα 

PREs. (τροποποιηµένο από http://rex.nci.nih.gov/RESEARCH/basic/lrbge 

/PRa&b.html) 

 

     Αν και ο PRΑ καταστέλλει την έκφραση του PRB, όπως και άλλων υποδοχέων 

(υποδοχείς οιστρογόνων, ανδρογόνων, κορτικοειδών)47, οι δυο ισοµορφές του 

υποδοχέα µπορούν να εκφράζονται ταυτόχρονα σε ένα κύτταρο, αλλά παρουσιάζουν 

µεγάλες διαφορές στην αναλογία έκφρασης τους ανάλογα µε τον ιστό και ανάλογα µε 

τις φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες που υπάρχουν όπως π.χ. η φάση του 

καταµήνιου κύκλου, η κακοήθης εξαλλαγή κλπ48. Σε µια σειρά 32 PR θετικών 

καρκίνων µαστού η υπερίσχυση της Β ισοµορφής συνδέονταν µε απουσία έκφρασης 

Her-2/neu και καλύτερη πρόγνωση, ενώ η υπερίσχυση της Α µορφής συνδέονταν µε 

κακή διαφοροποίηση και υψηλότερο βαθµό κακοήθειας49. 
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     Εκτός από την άµεση πυρηνική µεταγραφική του δράση, ο υποδοχέας της 

προγεστερόνης, µπορεί να ρυθµίσει την µεταγραφή διαφόρων παραγόντων µέσω 

εναλλακτικών οδών του κυτταροπλάσµατος όπως είναι η οδός ενεργοποίησης της c-

Src και της MAPK, κυρίως από τον PRB, ο οποίος σε γενικές γραµµές είναι 

περισσότερο ενεργός ως µεταγραφικός παράγοντας  από ότι ο PRA50. 

     Όπως και µε τον υποδοχέα των οιστρογόνων έτσι και µε τον PR, διάφοροι συν-

ρυθµιστές µεταβάλλουν την µεταγραφική του ικανότητα. Από τους πιο σηµαντικούς 

συν-ενισχυτές αποτελούν οι SRC-1, ο TIF-2, και ο  RAC3 (retinoic acid coactivator 

3), ενώ ο κυρίως συν-καταστολέας του είναι ο N-CoR51. Μετά την ολοκλήρωση της 

λειτουργίας του ο υποδοχέας φωσφορυλιώνεται µέσω της MAPK και έτσι 

διευκολύνεται η αποδόµηση του στα πρωτεασώµατα52.  

     Στον πίνακα 4  παρατίθενται τα γονίδια των οποίων η έκφραση επηρεάζεται από 

τον PR καθώς και η δράση τους στην βιολογία του κυττάρου. 

 

Πίνακας 4: Βιολογική δράση γονιδίων των οποίων η έκφραση επηρεάζεται  από 
                    την δράση των προγεστερονικών υποδοχέων 

Βιολογική λειτουργία Γονίδια 

Κυτταρική συγκόλληση  
Αλληλεπιδράσεις κυτταροσκελετού 

VIL2, CALD, HEF1, SNTB2, ITGA6 
VASP, PIN, PDLIM1, LAMB2 

∆εσµευτικές του Ca++ πρωτεΐνες HPCAL1, S100P 
Εκκρινόµενα µόρια GAS6, F3, SERPINA5, GAL, CAPN2 
Κυττοκίνες, υποδοχείς κυττοκινών IL1R1, TGFB3, SCYA8 

Μεµβρανικά µόρια 
ATP1B, 1SLC31A2, KCNK1, CD59, 
BPAG1, PRAME 

Μεταγωγή σήµατος από την  
κυτταρική µεµβράνη 

RASSF2, NFκBIA, NET1,  AKAP13, 
AK3, CAP2, GRB10, CHK, PTP4A2, 
EPHA1, RAB9 

Μεταβολισµός  

HSD11B2, AKR1C3, NPC1, DDC, 
UGCG, ACOX1, PNMT, FACL1, CPT2, 
GLUL, UMPK, ASML3B, NMOR2, 
CPT1B, GOT1, DPYSL2, P2RY2, 
G6PC, ALDH1A3, AMD1, DTBS, 
GSTM3, PFKP 

DNA µεταγραφή  
Πρωτεϊνοσύνθεση 

ADARB1, DDX21, EIF1A, SFRS7, 
CDC6, FKBP54, PPIF 

Κυτταρικός κύκλος,  
Απόπτωση 

BIRC3, BIRC2, Bcl-XL, NDRG1, IEX-1, 
PCNA, BTG1, CCND3 

Μεταγραφικοί παράγοντες  
EZF, NF-IL6 (C/EBPα), STAT5A, 
SNAPC1,  TCF8(AREB6), BTFB, 
BCL6, PMX1, MSX2, DSIPI, ESRRA  
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4.6.   Αυξητικοί παράγοντες  και καρκίνος του µαστού 

     Οι αυξητικοί παράγοντες  στον φυσιολογικό µαστό επιτελούν µια σειρά από 

σηµαντικές λειτουργίες µε σκοπό την ανάπτυξη και την ωρίµανση του µαστού, υπό 

την ρυθµιστική εποπτεία των στεροειδικών ορµονών. Ο επιδερµικός αυξητικός 

παράγοντας  (EGF) και ο υποδοχέας του (EGFR) είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη 

και την διαφοροποίηση του µαζικού αδένα. Ο transforming growth factor-α (TGF-α) 

και η amphiregulin παράγονται κυρίως κατά την πρώιµη φάση ανάπτυξης των πόρων 

και την όψιµη φάση ανάπτυξης των λοβιδίων στην εγκυµοσύνη. Ο TGF-α 

ανιχνεύεται κυρίως στα βασικά επιθηλιακά κύτταρα, ενώ ο EGF στα διασκορπισµένα 

εκκριτικά κύτταρα του αυλού των πόρων. Ο ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγοντας  

(HGF) εµπλέκεται στην φυσιολογική µορφογένεση των πόρων, ενώ τα µέλη της 

οικογένειας της neuregulin συµµετέχουν στην ανάπτυξη των λοβιδίων κατά την 

εγκυµοσύνη53. Εκτός όµως από τα παραπάνω, συµµετέχουν επίσης και στην κακοήθη 

εξαλλαγή και την ανάπτυξη των νεοπλασιών του µαστού. 

 

4.6.1.   Οικογένεια επιδερµικού αυξητικού παράγοντα  (EGF) 

     Στην οικογένεια του EGF εκτός του EGF, περιλαµβάνονται ο transforming growth 

factor-α (TGF-α), η amphiregulin (AR), ο heparin-binding EGF (HbEGF), η β-

cellulin (BTC), η epiregulin (EPR), η cripto-1 (CR-1), η tomoregulin (TR), η epigen 

(EPI) και η υπεροικογένεια των  neuregulins (NRG). Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η οικογένεια των υποδοχέων των επιδερµικών αυξητικών παραγόντων  

(EGFRs). 

     Στην οικογένεια των EGFRs εκτός του EGFR (c-erb-B1) ανήκουν και άλλοι τρεις 

υποδοχείς, οι c-erb-B2 (HER-2/neu), c-erb-B3 και c-erb-B4. Στους φυσιολογικούς 

ιστούς οι υποδοχείς εκφράζονται συνήθως σε διαφορετικά κύτταρα από αυτά που 

εκφράζονται οι διεγέρτες τους, γεγονός που υποδεικνύει περισσότερο παρακρινική 

παρά αυτοκρινή δράση. Η σύνδεση του υποδοχέα µε το πρόσδεµα του έχει ως 

αποτέλεσµα την δηµιουργία οµο- και ετεροδιµερών µεταξύ των υποδοχέων. Εκτός 

από τον c-erb-B2, για τον οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί ακόµη συγκεκριµένο 

πρόσδεµα, για τους υπόλοιπους υποδοχείς υπάρχει διαφόρου βαθµού συγγένεια από 

διάφορα µέλη της οικογένειας του EGF.  

     Ο EGFR είναι µια διαµεµβρανική γλυκοπρωτεΐνη µε ιδιότητες τυροσινικής 

κινάσης, ο οποίος µετά την σύνδεση µε το πρόσδεµα αυτοφωσφορυλιώνεται και στην 
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συνεχεία φωσφορυλιώνει άλλα ενδοκυτταρικά µόρια όπως τον GRB2 (growth factor 

receptor-binding protein 2) τις πρωτεΐνες SOS, Shc, IRS (insulin receptor substrate), 

Ras-GAP (GTP-activated protein), Jak, φωσφατάσες και άλλα ένζυµα σηµαντικά σε 

διάφορα ενδοκυττάρια µονοπάτια (σχήµα 8). 

 

 

Σχήµα 8: Σχηµατική παράσταση ενδοκυττάριων οδών διαµεταγωγής σήµατος µετά την 

διέγερση υποδοχέων τυροσινικής κινάσης. (τροποποιηµενο από Dickson RB, Lippman 

ME. In: Harris J, Lippman ME, Morrow M, eds. Diseases of the breast. Philadelphia: 

Lippincott–Raven, 2000) 

 

     Η υπερέκφραση του EGFRβ η οποία διαπιστώνεται στο 40% των περιπτώσεων 

καρκίνου του µαστού δεν είναι αποτέλεσµα γονιδιακής ενίσχυσης, έχει όµως 

συσχετισθεί µε κακή πρόγνωση. Αρκετές µελέτες έχουν συσχετίσει την υπερέκφραση 

του EGFR µε την απουσία έκφρασης οιστρογονικών υποδοχέων (ER). Η βάση αυτής 

της σχέσης πιθανά βρίσκεται σε κάποιο ενισχυτικό της µεταγραφής στοιχείο στο 

πρώτο ιντρόνιο του γονίδιου του EGFR, το οποίο ενεργοποιείται εκλεκτικά σε ER(-) 

κύτταρα54. Αυτό ίσως εξηγεί την παράδοξη διαπίστωση ότι ενώ η διέγερση των ER 
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στον φυσιολογικό µαστό προκαλεί αύξηση του πολλαπλασιασµού των κυττάρων, 

στον καρκίνο του µαστού η υπερέκφραση των ER συνδέεται µε καλύτερη πορεία, 

ενώ η απουσία έκφρασης τους, η οποία συνοδεύεται από  υπερέκφραση του EGFR, 

µε χειρότερη πορεία55.  

     Σε αντίθεση µε τα άλλα δυο µέλη της οικογένειας, τον c-erb-B3 και τον c-erb-B4, 

οι οποίοι δεν υπερκφράζονται στον καρκίνο του µαστού, ο HER-2/neu (c-erb-B2) 

υπερεκφράζεται στο 20% έως 30% των περιπτώσεων, όπως επίσης και σε άλλα 

αδενικά καρκινώµατα (π.χ. πνεύµονος, ωοθηκών, στοµάχου, πακρέατος και 

ενδοµητρίου). Καθώς δεν έχει βρεθεί ακόµη κάποιο πρόσδεµα για τον  HER-2/neu, 

φαίνεται ότι η συµµετοχή του περιορίζεται στην δηµιουργία ετεροδιµερών µε τα άλλα 

µέλη της οικογένειας και ίσως να σχετίζεται µε την κυτταρική κινητικότητα και την 

τοπική επέκταση των κακοηθών κυττάρων στα ενδοεπιθηλιακά καρκινώµατα και στη 

νόσο του Paget. Το ετεροδιµερές του HER-2/neu µε τον EGFR µέσω της 

ενεργοποίησης του c-Src, φαίνεται ότι διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα αρχικά 

στάδια της καρκίνογενεσης56.                             

 

4.6.2.   Οικογένεια ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα  (FGF) 

     Τα µέλη της οικογένειας του FGF συνδέονται µε την ηπαρίνη ή τις θειικές 

ηπαρινούχες πρωτεογλυκάνες,  η παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη για την 

αλληλεπίδραση µε τους υποδοχείς τους. Μετά την έκκριση τους από τα κύτταρα 

συσσωρεύονται στον διάµεσο ιστό. Οι υποδοχείς των FGF έχουν δράση τυροσινικής 

κινάσης (σχήµα 9). Οι FGF-1 και FGF-4 βρίσκονται σε µεγάλες ποσότητες στον αυλό 

των πόρων κατά την ανάπτυξη του φυσιολογικού µαστού. Οι FGF-1, FGF-2 και FGF-

7 βρίσκονται συχνά σε προκαρκινικές αλλοιώσεις.  

     Παρά το ότι οι FGF-3 και FGF-4 βρίσκονται αυξηµένοι σε ζωικά µοντέλα 

καρκίνου του µαστού, η γονιδιακή ενίσχυση που παρατηρείται σε όγκους ασθενών 

δεν συνοδεύεται από αυξηµένη παραγωγή των αντίστοιχων παραγόντων. Η 

υπερέκφραση του FGF-2, µολονότι λειτουργεί ως αυτοκρινής αυξητικός παράγοντας  

σε “αθάνατα” κύτταρα καρκίνου του µαστού προάγοντας την ανάπτυξη τους, µπορεί 

να τροποποιήσει το αγγειογενετικό τους προφίλ ή να δράσει απευθείας στο αγγειακό 

στρώµα και συνδέεται µε καλή πρόγνωση. Υπερέκφραση έχει βρεθεί επίσης και 

στους υποδοχείς των FGFs (FGFR 1εως 4)57.  
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Σχήµα 9: Μετάδοση σήµατος του FGF-2 µέσω του FGFR. (τροποποιηµένο από 

http://www.genpat.uu.se/Forskargupper/vascular/research_Michael.html) 

 

4.6.3.   Οικογένεια µετασχηµατιστικού αυξητικού παράγοντα-β (TGF-β)      

     Στους TGF-βs ανήκουν οι TGF-β1, β2 και β3. Ο TGF-β εκκρίνεται σε µια 

βιολογικά ανενεργή µορφή και ενεργοποιείται από την δράση διαφόρων µορίων όπως 

η θροµβοσπονδίνη-1, ο ενεργοποιητής πλασµινογόνου και  ορισµένες ιντεγκρίνες. Οι 

τρεις ισοµορφές TGF-β1, β2, β3 διαφέρουν ως προς την συγγένεια σύνδεσης µε τους 

υποδοχείς του TGF-β, ενώ η έκφρασή τους σε επίπεδο mRNA εξαρτάται από το είδος 

του ιστού και γενικά καταστέλλεται από τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη. Τρία 

είδη υποδοχέων του TGF-β έχουν ταυτοποιηθεί και χαρακτηριστεί µέχρι στιγµής, οι 

TGF-β RI , RII και RIII. Οι δυο πρώτοι έχουν δράση κινάσης σερίνης/θρεονίνης, ενώ 

ο TGF-βRIII διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόσδεση των υποκαταστατών 

στους υποδοχείς TGF-β RI και TGF-β RII. Η ενεργοποίηση των TGF-βR έχει ως 

τελικό αποτέλεσµα την ρύθµιση της έκφρασης διαφόρων γονιδίων µέσω του 

µονοπατιού των SMAD πεπτιδίων και της MAP κινάσης (σχήµα 10)58.  
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Σχήµα 10: Ενεργοποίηση TGFR από τον TGF-β. (τροποποιηµένο από http://www. 

sanger.ac.uk/PostGenomics/genetrap/IGTC_MAPP/cellular_process-GenMAPP/ 

Mm_TGF_Beta_Signaling_Pathway/Mm_TGF_Beta_Signaling_Pathway.htm) 

 

     Η λειτουργία του TGF-β στη βιολογία του καρκίνου του µαστού είναι διπλή και 

περιλαµβάνει διαµετρικά αντίθετες δράσεις, καθώς στα αρχικά στάδια της 

καρκινογένεσης έχει ογκοκατασταλτική δράση, η οποία συνήθως ελαχιστοποιείται 

λόγω µειωµένης έκφρασης της Smad2P, αλλά σε κάποιο σηµείο της εξέλιξης της 

νόσου, το οποίο ίσως σχετίζεται µε αλλαγές στην έκφραση του TGF-βRIII, αρχίζει να 

συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, την αγγειογένεση και την µετανάστευση των 

καρκινικών κυττάρων59.  

     Πιο αναλυτικά, στα πρώιµα στάδια της νόσου, ο TGF-β µπορεί να διακόψει τον 

κυτταρικό κύκλο στην G1 φάση καταστέλλοντας την παραγωγή βασικών µορίων-

ρυθµιστών του κύκλου, όπως είναι οι κυκλίνες Α και Ε και οι πρωτεϊνικές κινάσες 2 

και 4 που εξαρτώνται από αυτές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δέσµευση των 

µεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας E2F από το προϊόν του γονιδίου Rb και 

κατά συνέπεια την απώλεια της ικανότητάς τους να επάγουν την έκφραση 

απαραίτητων για τον κυτταρικό κύκλο γονιδίων (c-myc)60.  

     Σε πιο προχωρηµένα στάδια, συµµετέχει στην µεταστατική διαδικασία 

διαφοροποιώντας το µικροπεριβάλλον του όγκου καθώς αυξάνει την παραγωγή 
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κολλαγόνου και ιντεγκρινών από τους ινοβλάστες και µειώνει την παραγωγή ενζύµων 

που αποικοδοµούν την εξωκυττάρια ύλη όπως κολλαγενάση και ηπαρινάση. Ο TGF-β 

επάγει επίσης άµεσα την αγγειογενετική διαδικασία και καταστέλλει τη δράση των 

κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος που διηθούν τον όγκο, παρέχοντας στα 

κύτταρα έναν εναλλακτικό τρόπο διαφυγής από την ανοσολογική επιτήρηση61. 

 

4.6.4.   Οικογένεια των αυξητικών παραγόντων που προσοµοιάζουν στην 

             ινσουλίνη   (Insulin-like growth factors, IGF)   

     Στον καρκίνο του µαστού και τα δυο µέλη της οικογένειας των IGFs, ο IGF-I και ο 

IGF-II, αποτελούν ισχυρούς παράγοντες επιβίωσης και ανάπτυξης των 

νεοπλασµατικών κυττάρων. Ο IGF-I δρα αυτοκρινικά και ο IGF-II εκκρινόµενος από 

τα κύτταρα του στρώµατος, δρα παρακρινικά. Σε ζωικά µοντέλα ο IGF-I προκαλεί 

υπερπλασία των πόρων και αναστολή της υποστροφής µετά τον θηλασµό και ο IGF-

II στην συνέχεια προάγει την ανάπτυξη καρκινωµάτων. Υποδοχείς των IGFs 

αποτελούν ο IGFIR, τυροσινική κινάση συγγενής προς τον υποδοχέα ινσουλίνης και 

ο IGFIIR, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πιθανά ογκοκατασταλτικά γονίδια και 

αλληλεπιδρά στενά µε τον TGF-β και την καθεψίνη D.  

     Η κυτταρική απάντηση στους IGFs ρυθµίζεται σε µεγάλο βαθµό από τα 

οιστρογόνα, τα οποία επάγουν την έκφραση του IGF-II, του IGFIR, των IGF-

δεσµευτικών πρωτεϊνών (BPs) 2, 4 και 5, της IRS-1 (intracellular signal transduction-

coupling protein 1) και καταστέλλουν την έκφραση του IGFIIR και της BP-362.  

     Πλήθος άλλων αυξητικών παραγόντων  έχουν αναγνωρισµένη συµµετοχή στον 

καρκίνο του µαστού. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η προλακτίνη, η οποία δρώντας 

αυτοκρινικά προάγει, ενώ  η µαµµοστατίνη και ο mammary-derived growth inhibitor 

καταστέλλουν την  ανάπτυξη των όγκων, ο HGF/SF (HGF/scatter factor), τα µέλη της 

οικογένειας των VEGF (vascular endothelial growth factor), ο PDGF (platelet-derived 

growth factor) και η πλειοτροφίνη προάγουν την αγγειογένεση και συνδέονται µε 

φτωχή πρόγνωση.  

 

4.7.   Κυτταρικός κύκλος 

     Ο κυτταρικός κύκλος ρυθµίζεται άµεσα από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

κυκλινών, των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών (Cyclin Dependent Kinases - CDKs) 

και των αναστολέων τους (CDK inhibitors). Οι κυκλίνες είναι µια οµάδα ασταθών 

ρυθµιστικών µορίων (κυκλίνες Α, Β, D και Ε) τα επίπεδα των οποίων µεταβάλλονται 
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κατά τη διάρκεια του κύκλου, ενώ οι CDKs αποτελούν µία οµάδα 7 οµόλογων 

σερινο-θρεονινο-κινασών (σχήµα 11). Τα συµπλέγµατα κυκλινών-CDK δρουν σε 

συγκεκριµένες φάσεις του κύκλου, κατά τις οποίες φωσφορυλιώνουν τα κατάλληλα 

υποστρώµατα. 

                          

Σχήµα 11: Κατανοµή των κυκλινών και των CDKs στα διάφορα στάδια του κύκλου - 

σχηµατική απεικόνιση της ενεργοποίησης των συµπλεγµάτων τους. (τροποποιηµένο από 

Cancer: Principles And Practice Of Oncology, Vincent T. Devita, Samuel Hellman, 

and Steven A. Rosenberg, 7
th
 Edition) 

 

     Τα περισσότερα κύτταρα στον οργανισµό βρίσκονται σε φάση ηρεµίας (G0) και η 

απόφαση να προχωρήσουν ή όχι σε πολλαπλασιασµό εξαρτάται από την ισορροπία 

ανάµεσα σε αυξητικά ή ανασταλτικά µηνύµατα. Μετά την επίδραση ενός 

εξωκυττάριου µιτογόνου ερεθίσµατος, το φυσιολογικό κύτταρο εισέρχεται στην φάση 

G1 µε την δράση του συµπλέγµατος των τριών κυκλινών της οικογένειας D και των 

CDK4 και CDK6. Ακολουθεί η ενεργοποίηση του συµπλέγµατος κυκλίνης Ε-CDK2 

και τελικά η φωσφορυλίωση του συµπλέγµατος pRb/E2F-DP, το οποίο στην υπό-

φωσφορυλιωµένη του µορφή εµποδίζει τους µεταγραφικούς παράγοντες να έρθουν σε 

επαφή µε την χρωµατίνη. Φωσφορυλίωση του Rb οδηγεί σε απελευθέρωση της E2F, 

η οποία  προάγει την έκφραση γονιδίων απαραίτητων για την είσοδο στην φάση S. Η 

φωσφορυλίωση του συµπλέγµατος pRb/E2F-DP σηµατοδοτεί το σηµείο χωρίς 

επιστροφή (restriction point) προς την φάση S.  
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     Μετά την είσοδο του κυττάρου στην φάση S, η κυκλίνη Ε αποικοδοµείται µέσω 

της πρωτεολυτικής οδού της ουµπικουϊτίνης και πυροδοτείται η έναρξη της 

αντιγραφής από το σύµπλεγµα κυκλίνης A-CDK2. Μετά την ολοκλήρωση της 

σύνθεσης του DNA, η κυκλίνη Β συνδέεται µε την CDK1 και η ενεργοποιηµένη 

πλέον CDK1 φωσφορυλιώνει µία σειρά από δοµικές πρωτεΐνες όπως η ιστόνη Η1, 

πυρηνικές λαµίνες, βιµεντίνη και καλδεσµόνη, πρωτεΐνες απαραίτητες για την 

συσπείρωση των µεταφασικών χρωµοσωµάτων, την αποδιάταξη των πυρηνικών 

λαµινών και των ενδιαµέσων ινιδίων και την αναδιάταξη των µικροϊνιδίων.  

     Στην τελόφαση, το τελευταίο στάδιο της µίτωσης, οι µιτωτικές CDKs 

ενεργοποιούν το πρωτεϊνικό σύµπλεγµα που προάγει την ανάφαση (Anaphase 

Promoting Complex, APC), το οποίο καταλύει την πρωτεόλυση των αναστολέων της 

ανάφασης PDS1 και CUT2. Το APC επίσης πρωτεολύει την κυκλίνη Β, η αποδόµηση 

της οποίας είναι απαραίτητη για την έξοδο του κυττάρου από την τελόφαση.  

     Οι µηχανισµοί αυτοί εξασφαλίζουν τον πολλαπλασιασµό του κυττάρου, αλλά δεν 

διασφαλίζουν την πιστότητα της αντιγραφής και της ισοκατανοµής του γενετικού 

υλικού. Έτσι, το κύτταρο έχει αναπτύξει αρνητικούς µηχανισµούς ρύθµισης και 

ελέγχου του κύκλου (ckeckpoints), οι οποίοι του επιτρέπουν την επιδιόρθωση βλαβών 

του DNA ή διαταραχών στο σχηµατισµό της µιτωτικής ατράκτου. Αν παρόλα αυτά 

συµβούν τέτοιες διαταραχές, αυτές οδηγούν σε µεταλλάξεις και γενωµική αστάθεια οι 

οποίες µε τη σειρά τους µπορεί να οδηγήσουν το κύτταρο σε απόπτωση ή σε 

νεοπλασµατική εκτροπή.  

     Στις φάσεις G1, S και G2 του κύκλου οι εκφραστές της αρνητικής αυτής ρύθµισης 

είναι δύο οµάδες πρωτεϊνών, οι οποίες αναστέλλουν τις κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες 

(Cyclin Depedent Kinases Inhibitors, CDKIs).  Οι πρωτεΐνες p16 (INK4a), p18 και 

p19 αναστέλλουν το σύµπλοκο κυκλίνη D1-CDK4, ενώ οι p21(WAF-1/CIP1), p27 

(Kip1) και p57 (Kip2), τα συµπλέγµατα κυκλίνη D-CDK4 και κυκλίνη E-CDK2.  

     Η δράση των αυξητικών παραγόντων  όπως ο HER2/neu και των στεροειδικών 

ορµονών διαµεσολαβείται από την c-Myc, της οποίας η µεταγραφή αυξάνεται από τα 

οιστρογόνα.  Η c-Myc έχει βρεθεί ότι µπορεί να επάγει ή να αναστείλει την έκφραση 

της κυκλίνης D1, να αυξήσει την έκφραση της κυκλίνης Ε και πιθανά της CDC25A, 

όπως επίσης, να πυροδοτήσει την αποδόµηση της p27 και να ενεργοποιήσει την 

CDK2 (σχήµα 12). Στην φάση S, η c-Myc επάγει την κυκλίνη Α και την E2F1, 

προκαλώντας ανάλογη απορρύθµιση του κύκλου63. Ανάλογοι ρυθµιστικοί µηχανισµοί 

έχουν αναπτυχθεί και στην Μ φάση. Έτσι, διαταραχή στο σχηµατισµό της µιτωτικής 
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ατράκτου ενεργοποιεί τις πρωτεΐνες Bub, Mad και Mps 1, οι οποίες αναστέλλουν 

(µέσω της cdc20) την APC, οδηγώντας το κύτταρο σε µεταφασική αναστολή. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η ρύθµιση της p53 από την MDM-2. 

 

                      

Σχήµα 12: Κυτταρικός κύκλος και σηµεία ελέγχου. (τροποποιηµένο από Dickson RB, 

Lippman ME. In: Harris J, Lippman ME, Morrow M, eds. Diseases of the breast. 

Philadelphia: Lippincott–Raven, 2000) 

  

     Η κυκλίνη D1 υπερεκφράζεται συχνά στον καρκίνο του µαστού, αλλά ίσως λόγω 

της συνυπάρχουσας αυξηµένης έκφρασης των οιστρογονικών υποδοχέων, θεωρείται 

καλός προγνωστικός παράγοντας 64.  

     Το αποτέλεσµα όλων διαταραχών των ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων στον καρκίνο του µαστού, φαίνεται ότι είναι η διαταραγµένη µετάβαση από 

την φάση G1 στην φάση S, η κατάργηση των σηµείων ελέγχου µεταξύ των φάσεων 

G1-S, G2-M  και η απώλεια της δράσης ανασταλτικών παραγόντων, όπως ο TGF-β. 

Τελικά, το κύτταρο παύει να εξαρτάται από τα οιστρογόνα, τους αυξητικούς 

παράγοντες και την αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον και συνεχίζει τον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό του. 
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4.8.   Απόπτωση 

     Η απόπτωση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση 

των φυσιολογικών ιστών. Τα κύτταρα του µαζικού αδένα ακολουθούν φυσιολογικά 

κύκλους πολλαπλασιασµού και απόπτωσης, κατά την διάρκεια του καταµήνιου 

κύκλου και στην εγκυµοσύνη. Η απόπτωση διαφέρει από την νέκρωση αφού αποτελεί 

µία µορφή, γονιδιακά κατευθυνόµενη, προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου και 

ρυθµίζεται από φυσιολογικά ερεθίσµατα. Από βιοχηµική άποψη, η απόπτωση είναι 

διαδικασία που απαιτεί κατανάλωση ενέργειας λόγω διέγερσης µεταβολικών οδών, 

µεταγραφής γονιδίων και πρωτεϊνοσύνθεσης.  

     Μορφολογικά χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση του κυττάρου χωρίς διάσπαση της 

κυτταρικής µεµβράνης, πύκνωση της πυρηνικής χρωµατίνης, εξοίδηση του 

ενδοπλασµατικού δικτύου, κατάτµηση του πυρήνα και τελικά κατάτµηση του 

κυττάρου σε σωµατίδια που περικλείονται από κυτταρική µεµβράνη και ονοµάζονται 

αποπτωτικά σωµάτια. Η διαδικασία της απόπτωσης περιλαµβάνει τρεις φάσεις : 

α) ∆ιέγερση.  Η απόπτωση µπορεί να αρχίζει µε τη διέγερση µιας σειράς υποδοχέων 

όπως ο CD95 (Fas/Apo1) ή TNFR (Tumour Necrosis Factor Receptor), από 

εξωκυττάρια ή ενδοκυττάρια σήµατα, όπως κυτταροκίνες, ορµόνες, πρωτεΐνες ιών, 

φυσικούς και χηµικούς παράγοντες.  

β) Ρύθµιση. Στην ρύθµιση της απόπτωσης συµµετέχουν ορισµένα ογκογονίδια, όπως 

η οικογένεια του Βcl-2 και το c-Myc και το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53. Η 

οικογένεια της Βcl-2 χωρίζεται σε τρεις υποοµάδες, την Βcl-2, την Βax και την ΒΗ3. 

Τα µέλη της Βcl-2 υποοµάδας (Βcl-2, Bcl-xL, mcl-1) ευνοούν την κυτταρική 

επιβίωση, αναστέλλουν την απόπτωση και επηρεάζονται αρνητικά από την έκφραση 

της p53, ενώ οι Bax (Bak και Bok ) και ΒΗ3 (Bik, Blk, Bad και Bid ) επάγουν την 

απόπτωση.  

γ) Εκτέλεση. Κεντρικό ρόλο στην εκτέλεση της απόπτωσης κατέχουν οι κασπάσες. 

Οι κασπάσες, που αρχικά υφίστανται ως πρόδροµα µόρια, κατακερµατίζονται σε 

µόρια 10-20 kDa, τα οποία αρχικά  δηµιουργούν ετεροδιµερή και στην συνέχεια  

ενεργά τετραµερή. Προς το παρόν, 12 κασπάσες είναι γνωστές και µε βάση 

φυλογενετικά κριτήρια διαιρούνται σε τρεις οικογένειες, την CASP-1 (κασπάσες 1, 4, 

5, 11 και 12 β), την CASP-3 (κασπάσες 3, 6, 7, 8 και 10), και την οικογένεια που 

περιλαµβάνει τις κασπάσες 2 και 9.  

     Οι κασπάσες, κατά την διαδικασία της απόπτωσης απενεργοποιούν πρωτεΐνες που 

προστατεύουν τα ζωντανά κύτταρα (ICAD/DFF45), αποδοµούν την Bcl-2 και τις 
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πυρηνικές λαµινίνες, απενεργοποιούν πρωτεΐνες που ενέχονται στην ωρίµανση του 

mRNA (U1) και στην επιδιόρθωση (DNA-PK) και αντιγραφή του DNA 

(αντιγραφικός παράγοντας C). Ο έλεγχος της δράσης των κασπασών γίνεται µε ένα 

πολύπλοκο πρωτεολυτικό σύστηµα παλίνδροµης ρύθµισης διαφόρων παραγόντων . 

     Σηµαντική για την απόπτωση είναι και η λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήµατος. Τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα και τα κύτταρα “φυσικοί φονείς” 

(Natural Killers cells) µπορούν να καταστρέψουν νεοπλασµατικά κύτταρα 

προκαλώντας απόπτωση. Εκτός από το ανοσοποιητικό σύστηµα, απόπτωση στα 

κακοήθη νεοπλασµατικά κύτταρα επάγουν φυσικοί παράγοντες (γ-ακτινοβολία, 

υπεριώδης ακτινοβολία) και διάφοροι χηµειοθεραπευτικοί παράγοντες (σισπλατίνη, 

ετοποσίδη, αλκυλιωτικοί παράγοντες)65.  

Ρυθµιστικοί µηχανισµοί της απόπτωσης 

     Η ενεργοποίηση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού επάγει παράλληλα και τους 

µηχανισµούς της  απόπτωσης, οι οποίοι οδηγούν στον θάνατο του κυττάρου, εκτός αν 

ενεργοποιηθούν σήµατα επιβίωσης. Η τελική κατάληξη καθορίζεται από τη δυναµική 

σχέση προ-αποπτωτικών διαδικασιών κυτταρικής αύξησης και αντι-αποπτωτικών 

µηνυµάτων κυτταρικής επιβίωσης (σχήµα 13)  

     Ένας από τους σηµαντικούς ρυθµιστές της ισορροπίας µεταξύ απόπτωσης-

επιβίωσης είναι η πυρηνική πρωτεΐνη p53. Η p53 κωδικοποιείται στο βραχύ σκέλος 

του χρωµοσώµατος 17 αποτελείται από 393 αµινοξέα. Σε περίπτωση βλάβης του 

DNA, ανοξίας ή διαταραχής της οξεοβασικής ισορροπίας του κυττάρου, η p53 

ενεργοποιεί την διαδικασία της απόπτωσης διακόπτοντας τον κύκλο µεταξύ των 

φάσεων G1/S και G2/M και ρυθµίζει την µεταγραφή παραγόντων  υπεύθυνων για την 

κυτταρική απάντηση, όπως είναι η MDM-2, η p21, η PCNA, η Bax, η κυκλίνη G, η 

ERCC και η Gadd-45. Η διακοπή του κύκλου επιτυγχάνεται, εν µέρει, µέσω της 

επαγωγής της p21 και της αναστολής της φωσφορυλίωσης της pRb από το σύµπλοκο 

κυκλίνης E-CDK2. Οι αναστολείς της πρωτεϊνικής κινάσης C και των φωσφατασών 

σερίνης-θρεονίνης, το κυκλικό AMP, η φωσφορυλίωση από διάφορες κινάσες και η 

µεθυλίωση µέσω ιστονικών ακετυλασών, καταστέλλουν την λειτουργία της p53. Η 

αποδόµηση της p53 επιτυγχάνεται µέσω της σύνδεσης της µε την λιγκάση MDM-2 

(murine double-minute gene-2)66.     
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Σχήµα 13: Ρυθµιστικοί µηχανισµοί της απόπτωσης. (τροποποιηµένο από Dickson RB, 

Lippman ME. In: Harris J, Lippman ME, Morrow M, eds. Diseases of the breast. 

Philadelphia: Lippincott–Raven, 2000) 

 

     Η p53 και η c-Myc αυξάνουν την έκφραση των προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bax. 

Αντίθετα, τα οιστρογόνα, ο HER-2/neu, ο EGFR και ο υποδοχέας ινσουλίνης aII, 

εµποδίζουν την απόπτωση προάγοντας τις αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-

XL. Αρχικά ενεργοποιούν την PI3K, παράγεται το φωσφολιπίδιο IP3, το οποίο στην 

συνέχεια ενεργοποιεί την Akt κινάση. Η Akt φωσφορυλιώνει την µεταγραφική οµάδα 

των Fas, κασπάσης 9, Bad πρωτεΐνης και IκΒ κινάσης, οι οποίες ενεργοποιούν τις 

NFκB και β-κατενίνη και τελικά τις Bcl-XL και Bcl-2.  

     Απώλεια της λειτουργίας της p53, η οποία ανευρίσκεται στο 30% περίπου των 

καρκινωµάτων του µαστού,  οδηγεί σε γενωµική και χρωµοσωµιακή αστάθεια. Η 

Bcl-2 συχνά υπερεκφράζεται σε κύτταρα καρκίνου του µαστού (80%) και κυρίως σε 

κύτταρα µε θετικούς ER υποδοχείς ή κύτταρα που περιέχουν µεταλλάξεις του p53, 

ενώ Bcl-XL υπερισχύει  σε ER(-) όγκους67.  
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V. ΣΤΑ∆ΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚIΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟY 

 

     Το περισσότερα διαδεδοµένο σύστηµα κλινικής σταδιοποίησης του βασίζεται στο 

σύστηµα ΤΝΜ και έχει υιοθετηθεί και από την UICC (International Union against 

Cancer) και την AJV (American Joint Commission on Cancer Staging and End 

Results Reporting) και την από την Αµερικάνικη επιτροπή κατά του καρκίνου (AJCC 

American Joint Committee on Cancer), η οποία το 2003 εξέδωσε  την  6η έκδοση του 

AJCC Cancer Staging Manual. Οι κυριότερες διαφορές από την προηγούµενη έκδοση 

αφορούν στην διαφοροποίηση των µικροµεταστάσεων από µεµονωµένα καρκινικά 

κύτταρα, µε βάση το µέγεθος και τα ιστολογικά στοιχεία κακοήθειας, στους 

µασχαλιαίους λεµφαδένες, στις ενδείξεις της αφαίρεσης του λεµφαδένα φρουρού και 

τις τεχνικές εξέτασης του, στην ένταξη των υποκλείδιων και υπερκλειδίων 

λεµφαδένων στην κατηγορία Ν3 και στον διαχωρισµό της µικροσκοπικής από την 

µακροσκοπική διήθηση των λεµφαδένων της έσω µαστικής.  

Η βαθµονόµηση των επιµέρους στοιχείων του ΤΝΜ συστήµατος έχει ως εξής : 

Μέγεθος πρωτοπαθούς όγκου (Τ) 

Tx: ο πρωτοπαθής όγκος δεν µπορεί να προσδιορισθεί 

T0: απουσία πρωτοπαθούς όγκου 

Tis: ενδοεπιθηλιακό καρκίνωµα 

     Tis (DCIS) : πορογενές ενδοεπιθηλιακό καρκίνωµα 

     Tis (LCIS) : λοβιακό ενδοεπιθηλιακό καρκίνωµα 

     Tis (Paget's) : νόσος του Paget της θηλής χωρίς παρουσία όγκου 

T1: όγκος διαµέτρου ≤ 2cm 

     T1mic: µικροδιήθηση µε διάµετρο µικρότερη από 0,1cm 

     T1a: όγκος µεγαλύτερης διαµέτρου µεταξύ 0,1cm και 0,5cm      

     T1b: όγκος µεγαλύτερης διαµέτρου µεταξύ 0,5cm και 1cm 

     T1c: όγκος µεγαλύτερης διαµέτρου µεταξύ 1cm και 2cm 

T2: όγκος µεγαλύτερης διαµέτρου µεταξύ 2,1cm και 5cm 

T3: όγκος µεγαλύτερης διαµέτρου > 5cm 

T4: όγκος οποιουδήποτε µεγέθους ο οποίος διηθεί το θωρακικό τοίχωµα ή το δέρµα 

     T4a: διήθηση του θωρακικού τοιχώµατος όχι όµως του µείζονος θωρακικού µυός  

     T4b: διήθηση (peau d'orange) ή εξέλκωση του δέρµατος ή δορυφόρα δερµατικά   

               οζίδια στον ίδιο µαστό                  

     T4c: ταυτόχρονη διήθηση θωρακικού τοιχώµατος και δέρµατος (T4a και T4b) 
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     T4d: φλεγµονώδες καρκίνωµα 

∆ιήθηση περιοχικών λεµφαδένων (Ν) 

Nx: περιοχικοί λεµφαδένες δεν µπορούν να προσδιορισθούν  

N0: απουσία διήθησης περιοχικών λεµφαδένων 

N1: µετάσταση σε ευκίνητους οµόπλευρους µασχαλιαίους λεµφαδένες 

N2   

    N2a: µετάσταση σε οµόπλευρους µασχαλιαίους λεµφαδένες που συµφύονται    

              µεταξύ τους ή µε άλλους ιστούς 

    N2b: µετάσταση σε οµόπλευρους ενδοµαστικούς λεµφαδένες 

N3  

    N3a: µεταστάσεις σε περισσότερους από 10 µασχαλιαίους λεµφαδένες ή στους  

              υποκλείδιους λεµφαδένες 

    N3b: µετάσταση σε οµόπλευρους ενδοµαστικούς λεµφαδένες και σε έναν   

              τουλάχιστον µασχαλιαίο λεµφαδένα ή σε περισσότερους από 3 µασχαλιαίους  

              λεµφαδένες και µικροσκοπική διήθηση ενδοµαστικού λεµφαδένα 

    N3c: µεταστάσεις οµόπλευρους υπερκλείδιους λεµφαδένες 

Μεταστάσεις (Μ)    

Mx: αποµακρυσµένες µεταστάσεις δεν µπορούν να προσδιορισθούν 

M0: απουσία αποµακρυσµένων µεταστάσεων 

M1: παρουσία αποµακρυσµένων µεταστάσεων 

     Στον πίνακα 5 παρατίθεται η σταδιοποίηση του καρκίνου του µαστού µε βάση το 

σύστηµα ΤΝΜ   
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Πίνακας 5: Σταδιοποίηση του καρκίνου του µαστού 

Στάδιο 
Μέγεθος 

όγκου (T) 

Αρ. ∆ιηθηµένων 

Λεµφαδένων  (N) 

Μετάσταση 

(M) 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

T0 N1 M0 

T1 N1 M0 

IIA 

  

  T2 N0 M0 

T2 N1 M0 IIB 

  T3 N0 M0 

T0 N2 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

IIIA 

  

  

  

  T3 N2 M0 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

IIIB 

  

  T4 N2 M0 

IIIC Οποιοδήποτε T N3 M0 

IV Οποιοδήποτε T Οποιοδήποτε Ν M1 
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VI. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚIΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟY 

     Η κλινική συµπεριφορά των διαφόρων ασθενών µε καρκίνο του µαστού 

χαρακτηρίζεται από µια σχετικά µακρά και ετερογενή πορεία. Οι ασθενείς µετά την 

αρχική τους θεραπεία βρίσκονται σε κίνδυνο για ανάπτυξη µεταστάσεων για αρκετά 

µεγάλο χρονικό διάστηµα και ο ορισµός της ίασης για την συγκεκριµένη νόσο 

καθίσταται προβληµατικός. Ακόµη και χωρίς καµία θεραπεία, ο µέσος όρος 

επιβίωσης αγγίζει τα 2,7 έτη, όπως φάνηκε από µια σειρά 250 ασθενών του 

νοσοκοµείου Middlesex στο Λονδίνο68, µια από τις λίγες καλά καταγεγραµµένες 

σειρές ασθενών που δεν έλαβαν καµία θεραπεία ενώ έπασχαν από επιβεβαιωµένο 

καρκίνο του µαστού, σταδίου IV στο 74% των ασθενών, σταδίου ΙΙΙ στο 23% και 

σταδίου ΙΙ στο 3%.  Το 18% των ασθενών επέζησε για µια 5ετια και το 4% για 10 

χρόνια. Σήµερα, χάρη στην πολύπλευρη αντιµετώπιση της νόσου τα ποσοστά αυτά 

έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά. Σύµφωνα  µε την American Cancer Society το 

ποσοστό 5ετούς επιβίωσης για το στάδιο 0 είναι 100%, για το στάδιο I 98%, για το 

στάδιο IIA 88%, για το στάδιο IIB 76%, για το στάδιο IIIA 56%, για το στάδιο IIIB 

49% και  για το στάδιο IV 16%. Είναι φανερό ότι το στάδιο της νόσου είναι ο πιο 

ισχυρός προγνωστικός δείκτης στο καρκίνωµα του µαστού. Η παρουσία 

αποµακρυσµένων µεταστάσεων εµφανίζει την µεγαλύτερη συσχέτιση µε ελαττωµένη 

επιβίωση, ενώ η παρουσία µεταστάσεων σε µασχαλιαίους λεµφαδένες είναι ο 

επόµενος πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας69.  

     Παρά την οµοιογενή σχετικά θεραπευτική αντιµετώπιση που εφαρµόζεται στις 

ασθενείς του ιδίου σταδίου, η πορεία τους πολλές φορές διαφέρει αρκετά όσον αφορά 

στην εµφάνιση υποτροπής και την ολική επιβίωση. Έτσι, η απρόβλεπτη κλινική 

συµπεριφορά και η διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία ορισµένων 

καρκινωµάτων έγιναν η αιτία για την προσπάθεια ανεύρεσης επιπρόσθετων 

προγνωστικών και προβλεπτικών παραγόντων, ώστε να µπορούν να προσδιοριστούν 

οι ασθενείς µε καλή µετεγχειρητική πορεία, στους οποίους η συµπληρωµατική 

θεραπεία δεν θα πρόσφερε ουσιαστικά αποτελέσµατα, τα νεοπλάσµατα µε κακή 

πρόγνωση που απαιτούν µια πιο επιθετική συµπληρωµατική θεραπεία και οι οµάδες 

των ασθενών οι οποίες πιθανά θα ανταποκριθούν ή όχι σε συγκεκριµένες µορφές 

θεραπείας.  

    Ως προγνωστικός παράγοντας ορίζεται ο παράγοντας  που είναι ικανός να δώσει 

πληροφορίες για την κλινική πορεία της νόσου κατά τη στιγµή της διάγνωσης, ενώ  

προβλεπτικός θεωρείται οποιοσδήποτε  παράγοντας ο οποίος µπορεί  να δώσει 
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πληροφορίες για την πιθανή απάντηση της νόσου σε συγκεκριµένους θεραπευτικούς 

χειρισµούς70. Ένα µεγάλο εύρος πιθανών προγνωστικών παραγόντων έχει µελετηθεί, 

ορισµένοι καλά καθορισµένοι, άλλοι υπό µελέτη και άλλοι σε ερευνητικό ακόµα 

επίπεδο. Χωρίζονται σε δύο οµάδες, τους κλασικούς, στους οποίους περιλαµβάνονται 

τα µορφολογικά και ιστολογικά κυρίως χαρακτηριστικά του νεοπλάσµατος, και τους 

νεότερους βιολογικούς δείκτες. 

Στους κλασικούς προγνωστικούς παράγοντες  ανήκουν  

α) η κατάσταση των µασχαλιαίων λεµφαδένων  

β) το µέγεθος του όγκου  

γ) η λεµφαγγειακή διήθηση  

δ) η ηλικία  

ε) οι δείκτες πολλαπλασιασµού 

στ) ο ιστολογικός υπότυπος  

ζ) ο ιστολογικός βαθµός κακοήθειας  

Καθιερωµένοι προγνωστικοί και προβλεπτικοί παράγοντες  είναι  

η) η κατάσταση των οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων  

θ) η υπερέκφραση του HER2/neu  

ι) η θετικότητα των uPA και PAI  

κ) η παρουσία συγκεκριµένων γονιδιακών profiles.  

     ∆υστυχώς κανείς από του παραπάνω παράγοντες,  δεν µπορεί, µόνος ή σε 

συνδυασµό µε άλλους, να καθορίσει ποιες ασθενείς χρειάζονται και ποιες δεν 

χρειάζονται συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία.   

 

6.1.   ∆ιήθηση µασχαλιαίων λεµφαδένων  

     Αν και η διήθηση των λεµφαδένων σχετίζεται µε µεγάλους σε µέγεθος όγκους, 

είναι σχετικά ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες  όπως οι υποδοχείς των στεροειδών 

ορµονών και των δεικτών πολλαπλασιασµού και µπορεί, εν µέρει, να αντικατοπτρίζει 

την ηλικία του όγκου. Στις περισσότερες κλινικές µελέτες, για λόγους απλοποίησης,  

η διαστρωµάτωση των ασθενών γίνεται σε τέσσερις οµάδες οι οποίες περιλαµβάνουν 

την οµάδα των ασθενών χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες, και τις οµάδες µε 1 έως 3, µε 

4 έως 9 και µε πάνω από 10 διηθηµένους λεµφαδένες. Η 5ετης επιβίωση για την 

πρώτη οµάδα είναι 83% , και 73%, 46% και 28% αντίστοιχα για τις υπόλοιπες71. Τα 

ποσοστά επιβίωσης επηρεάζονται τόσο από την ύπαρξη ή όχι µεταστατικής εστίας 

στους µασχαλιαίους λεµφαδένες, όσο και από το επίπεδο εντόπισης των διηθηµένων 
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λεµφαδένων, τον αριθµό των διηθηµένων λεµφαδένων την ποσότητα της 

µεταστατικής νόσου, την παρουσία ή όχι εξωλεµφαδενικής διασποράς και την 

παρουσία νεοπλασµατικών κυττάρων στα προσαγωγά αγγεία. 

     Κατά παράδοση, η κατάσταση των µασχαλιαίων λεµφαδένων ελέγχονταν µε 

λεµφαδενικό καθαρισµό επιπέδου Ι και ΙΙ. Πιο πρόσφατα άρχισε να κερδίζει έδαφος η 

βιοψία του λεµφαδένα φρουρού, η εντόπιση του οποίου, όταν γίνει µε συνδυασµό 

χρώσης µε µπλε του µεθυλενίου και ραδιοσεσηµασµένου κολλοειδούς, είναι ακριβής 

και συµβαδίζει µε την κλασική σταδιοποίηση της νόσου σε ποσοστό πάνω από 

95%72. Η εξέταση του λεµφαδένα φρουρού µε ανοσοϊστοχηµεία για την ανεύρεση 

µικροµεταστάσεων αυξάνει το ποσοστό των θετικών αποτελεσµάτων και 

προσδιορίζει σαφέστερα τον κίνδυνο υποτροπής73.  

 

6.2.   Μέγεθος του όγκου  

     Το µέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 

παράγοντα  για υποτροπή της νόσου. Σε µια σειρά 13.464 ασθενών µε αρνητικούς 

µασχαλιαίους λεµφαδένες, η 5ετης επιβίωση για τις ασθενείς µε όγκους µέγιστης 

διαµέτρου µικρότερης από 1cm ήταν 99% και µειώνονταν στο 89% όταν ο όγκος είχε 

διάµετρο από 1 έως 3cm και 86% σε όγκους από 3 έως 5cm74. Γενικά τα 

καρκινώµατα µε διάµετρο µικρότερη του 1cm θεωρούνται ως σαν ελάχιστα διηθητικά 

(minimal invasive) από την American College of Surgeons και National Health 

Service Breast Screening Program (NHSBSP). 

 

6.3.   ∆ιήθηση αγγείων και λεµφαγγείων 

     Η διήθηση των αγγείων και των λεµφαγγείων (LVI) συνδέεται στενά µε την 

διήθηση των λεµφαδένων. Υπάρχουν όµως εργασίες από τις οποίες προκύπτει ότι η 

LVI αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα,  τόσο για τις ασθενείς µε 

διηθηµένους75, όσο και για τις ασθενείς χωρίς διηθηµένους µασχαλιαίους 

λεµφαδένες76. Από µια µελέτη της International Breast Cancer Study Group µε 1.275 

ασθενείς χωρίς διηθηµένους µασχαλιαίους λεµφαδένες, η παρουσία LVI συνδέονταν 

µε αύξηση κατά 15% του ποσοστού υποτροπής77. Η διήθηση των αγγείων και των 

λεµφαγγείων χρησιµοποιείται για την απόφαση χορήγησης χηµειοθεραπείας σε 

ασθενείς χωρίς διηθηµένους µασχαλιαίους λεµφαδένες και µικρούς όγκους. 
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6.4.   Ηλικία  

     Αν και υπήρξαν αρκετές αντικρουόµενες ανακοινώσεις για τον ρόλο της ηλικίας 

εµφάνισης της νόσου στην πορεία του καρκίνου του µαστού, το 1994 δηµοσιεύθηκαν 

δυο µεγάλες µελέτες από τις οποίες φάνηκε ότι ηλικία διάγνωσης µικρότερη των 35 

ετών αποτελεί ανεξάρτητο επιβαρυντικό προγνωστικό παράγοντα 78,79.  

 

6.5.   ∆είκτες πολλαπλασιασµού 

     ∆ιάφοροι δείκτες πολλαπλασιασµού των κυττάρων έχουν χρησιµοποιηθεί για την 

συσχέτιση του δυναµικού ανάπτυξης του όγκου και της πορείας της νόσου. Οι πλέον 

χρησιµοποιούµενοι είναι ο πλοϊδισµός των κυττάρων, ο αριθµός των κυττάρων στην 

φάση S (SPF, S-phase fraction), το ποσοστό των σηµασµένων µε θυµιδίνη ή 

βρωµοδεοξυουριδίνη κυττάρων, η έκφραση του Ki67 (πυρηνικό αντιγόνο το οποίο 

ανιχνεύεται σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου, µε µέγιστες τιµές στις φάσεις 

G2 και Μ) και ο µιτωτικός δείκτης (ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται σε 

µίτωση). 

     Η µελέτη του πλοϊδισµού των νεοπλασµατικών κυττάρων, της µέτρησης δηλαδή 

της ποσότητας του DNA στα κύτταρα και ο υπολογισµός του αριθµού των κυττάρων 

που βρίσκονται σε κάθε φάση του κυτταρικού κύκλου, γίνεται µε κυτταροµετρία 

ροής. Μπορεί να προσδιορίσει την αναλογία των διπλοϊδικών κυττάρων τα οποία  

βρίσκονται στην φάση G2 ή Μ, καθώς και των κυττάρων µε ενδιάµεση ποσότητα 

DNA που βρίσκονται στην φάση S. Το ποσοστό απόκλισης της ποσότητας του DNA 

ενός νεοπλασµατικού ιστού από την ποσότητα του DNA του συγκρινόµενου 

φυσιολογικού ιστού αποτελεί το DNA index του νεοπλάσµατος. Έχει βρεθεί ότι 

καρκινώµατα χαµηλής κακοηθείας έχουν διπλοϊδές ή υπεριδιπλοϊδές DNA, ενώ η 

ανευπλοϊδία σχετίζεται µε υψηλής κακοήθειας νεοπλάσµατα, µε αρνητικούς 

οιστρογονικούς υποδοχείς, υψηλή έκφραση c-erbB2 και συνοδεύεται από χειρότερη 

πρόγνωση80.  

     Η έκφραση του Ki67 εκτιµάται µε την χρησιµοποίηση του µονοκλωνικού 

αντισώµατος ΜΙΒ-1 έναντι ενός επιτόπου του αντιγόνου Κi-67 και ταυτοποιεί τα 

κύτταρα που βρίσκονται σε φάση διαίρεσης σε ιστούς µονιµοποιηµένους σε 

φορµόλη. Έχει βρεθεί ότι καρκινώµατα του µαστού µε υψηλό ποσοστό 

νεοπλασµατικών κυττάρων θετικών στο Ki-67/ΜΙΒ-1, σχετίζονται µε χαµηλής 

διαφοροποίησης κυτταρικούς πληθυσµούς και µε παρουσία λεµφαδενικών 
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µεταστάσεων, ενώ σχετίζονται αρνητικά µε την κατάσταση των οιστρογονικών 

υποδοχέων και έχουν χειρότερη πρόγνωση81.  

     Αρκετές µελέτες έχουν συνδέσει το αυξηµένο ποσοστό κυττάρων στην φάση S, µε 

υψηλό βαθµό κακοήθειας και µε κακή προγνωση82. Υπάρχουν επίσης δηµοσιεύσεις 

που συσχετίζουν την απάντηση του όγκου στην εισαγωγική χηµειοθεραπεία, µε το 

ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται στην φάση S83. 

     Σε γενικές γραµµές, ο αυξηµένος πολλαπλασιασµός συνδέεται άµεσα µε τον 

υψηλό βαθµό κακοήθειας, την µικρή ηλικία, την απουσία οιστρογονικών και 

προγεστερονικών υποδοχέων και την υπερέκφραση του c-erbB2 καθώς και µε 

καλύτερη ανταπόκριση στην χηµειοθεραπεία.  

 

6.6.   Ιστολογικός υπότυπος 

     Τα ειδικού τύπου καρκινώµατα, όπως το σωληναριακό, το θηλώδες, το βλεννώδες 

ηθµοειδές, το κλασικό διηθητικό λοβιακό, το νεανικό και το µυελοειδές καρκίνωµα 

έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα µη-ειδικού τύπου διηθητικά καρκινώµατα84.  

 

 

6.7.   Ιστολογικός βαθµός κακοήθειας 

     Τα δύο πιο διαδεδοµένα συστήµατα για την βαθµονόµηση της ιστολογικής 

διαφοροποίησης του καρκινώµατος του µαστού των είναι αυτό των Scarff, Bloom και 

Richardson (SBR), το οποίο βασίζεται στο συνδυασµό κυτταρικών στοιχείων και 

αρχιτεκτονικής και του Black που βασίζεται κυρίως στα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά του πυρήνα.  

     Η µέθοδος SBR, η οποία χρησιµοποιείται συχνότερα, περιλαµβάνει την εκτίµηση 

τριών στοιχείων της µορφολογίας του όγκου: τον σχηµατισµό σωληναρίων, τη 

µορφολογία των πυρήνων και των αριθµό των µιτώσεων. Κάθε στοιχείο 

βαθµολογείται από 1 έως 3, και η άθροιση των βαθµών παρέχει το συνολικό 

ιστολογικό βαθµό κακοήθειας (Grade). Άθροισµα 3 έως 5 αντιστοιχεί σε βαθµό 

κακοήθειας  I, 6 έως 7 σε βαθµό κακοήθειας  IΙ και 8 έως 9 σε βαθµό κακοήθειας  ΙΙΙ. 

Ανεξάρτητα από την χρησιµοποιούµενη µέθοδο, µετά από πολλές µελέτες, έχει πλέον 

αποδειχτεί ότι ο βαθµός διαφοροποίησης είναι ένας ισχυρός προγνωστικός δείκτης 

για την ολική επιβίωση85.  
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6.8.   Οιστρογονικοί και προγεστερονικοί υποδοχείς 

     Η ανίχνευση και µέτρηση των οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων 

µπορεί να γίνει µε βιοχηµικές µεθόδους σε οµογενοποιηµένο φρέσκο ιστό, µε 

ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους ή µε τεχνικές in situ υβριδισµού. Οι ανοσοϊστοχηµικές 

µέθοδοι δίνουν ευαίσθητα, αξιόπιστα και αναπαραγώγιµα αποτελέσµατα σε τοµές 

παραφίνης και θεωρούνται πλέον οι τεχνικές εκλογής για την ανίχνευση των 

ορµονικών υποδοχέων.  

     Μέχρι πρόσφατα, σε αρκετά εργαστήρια, για να χαρακτηρισθεί ένας όγκος θετικός 

για ορµονικούς υποδοχείς, θα έπρεπε να εκφράζονται τουλάχιστον στο 10% των 

κυττάρων. Από µια ανασκόπηση διαφόρων µελετών όµως, προέκυψε ότι ακόµη και 

όταν µόνο το 1% των κυττάρων εκφράζει οιστρογονικούς υποδοχείς, µπορεί να 

υπάρξει σηµαντικό όφελος από την συµπληρωµατική χορήγηση αντιοιστρόγονων86.  

     Τα καρκινώµατα του µαστού εµφανίζουν θετικότητα στους οιστρογονικούς 

υποδοχείς σε ποσοστό 50%-85%. Θετικότητα και για τους δύο υποδοχείς έχει βρεθεί 

στο 45% των όγκων, ενώ το 25% είναι ER(+) και PR(-) και το 10% ER(-) και PR(+). 

Η συχνότητα ανίχνευσης αυξάνεται µε την ηλικία της ασθενούς, φθάνοντας στα 

µεγαλύτερα επίπεδα στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. Έτσι, σε ασθενείς ηλικίας 

άνω των 60 ετών, το ποσοστό των ER(+) όγκων υπερβαίνει το 80%. Αντίθετα, ο PR 

δεν φαίνεται να σχετίζεται µε την γενετική κατάσταση ή την ηλικία87. Επίσης, η 

έκφραση των  οιστρογονικών υποδοχέων είναι ανεξάρτητη από το µέγεθος του όγκου 

και τη διήθηση των µασχαλιαίων λεµφαδένων. Έχει βρεθεί ότι η συχνότητα ER 

θετικότητας είναι µεγαλύτερη στα βλεννώδη, στα θηλώδη και στα λοβιακά 

καρκινώµατα απ’ ότι στο διηθητικό πορογενές88. Υπάρχει, επίσης, αντίστροφη 

συσχέτιση της θετικότητας των οιστρογονικών υποδοχέων και του βαθµού 

κακοήθειας στα διηθητικά καρκινώµατα µη-ειδικού τύπου. Αντίστροφη συσχέτιση 

παρουσιάζει επίσης, µε την υπερέκφραση των c-erbΒ-2, την αυξηµένη ικανότητα 

πολλαπλασιασµού και την ανευπλοΐδεία του νεοπλάσµατος, ενώ θετική συσχέτιση 

υπάρχει µε την έκφραση της πρωτεΐνης bcl-2 και την απουσία νεκρώσεων. 

     Η προγνωστική άξια των ER διαπιστώθηκε στην µελέτη NSABP B-06, στην οποία 

η 5ετής επιβίωση στις ER(+) ασθενείς έφθανε το 92%, ενώ στις ER(-) το 82%89. 

Φαίνεται όµως, ότι η ευνοϊκή επίδραση θετικότητας των ER δεν διαρκεί πέρα από τα 

τρία πρώτα χρονια90. Μια πιθανή εξήγηση του χρονικού αυτού περιορισµού, είναι η 

διαπίστωση ότι οι όγκοι που εκφράζουν ορµονικούς υποδοχείς αυξάνονται µε 

βραδύτερο ρυθµό και επιµηκύνεται ίσως έτσι ο χρόνος µέχρι την υποτροπή.  
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     Η παρουσία των ορµονικών υποδοχέων είναι σηµαντικός προβλεπτικός 

παράγοντας  της ανταπόκρισης της νόσου σε ορµονικούς χειρισµούς. Στην πιο 

πρόσφατη ανανέωση των αποτελεσµάτων τυχαιοποιηµένων µελετών µε 

συµπληρωµατική 5ετή χορήγηση ταµοξιφαίνης από την Early Breast Cancer Trialists’ 

Collaborative Group, διαπιστώθηκε µείωση του κινδύνου υποτροπής κατά 47% στην 

οµάδα της ταµοξιφαίνης86. Το 50%-60% των γυναικών µε ΕR(+) όγκους, 

ανταποκρίνεται στην ορµονοθεραπεία, ενώ λιγότερο από 10% µε ΕR(-) νεοπλάσµατα, 

έχει την ίδια ανταπόκριση. Μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης παρουσίαζαν 

γυναίκες µε υψηλά επίπεδα οιστρογόνων ή σύγχρονη παρουσία PR(+) υποδοχέων.  

 

6.9.   Έκφραση του HER2/neu  

     Το πρώτο-ογκογονίδιο HER2/neu, στο χρωµόσωµα 17q21, κωδικοποιεί για την 

διαµεµβρανική γλυκοπρωτεΐνη p185HER2, υποδοχέα οµόλογο του EGFR, µε ιδιότητες 

τυροσινικής κινάσης. Υπερεκφράζεται στο 20% µε 30% των καρκινωµάτων του 

µαστού και στο 95% των περιπτώσεων οφείλεται σε γονιδιακή ενίσχυση. Γενικά, 

εκφράζεται συχνότερα σε ενδοεπιθηλιακά απ’ ότι σε διηθητικά καρκινώµατα. Στα 

διηθητικά νεοπλάσµατα η έκφραση του είναι συχνότερη σε αυτά µε ενδοεπιθηλιακό 

στοιχείο, στα πορογενή και στα µυελοειδή καρκινώµατα. Ο έλεγχος για υπερέκφραση 

του HER2/neu γίνεται συνήθως µε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους, αλλά η εξέταση 

επιβεβαίωσης είναι η µέθοδος του φθορίζοντος in situ υβριδισµού (FISH). 

     Η υπερέκφραση του συνδέεται µε αυξηµένο βαθµό κακοήθειας, απουσία 

έκφρασης ER, αυξηµένους δείκτες πολλαπλασιασµού, αυξηµένη συχνότητα 

υποτροπών, µεγαλύτερη θνησιµότητα και γενικότερα φτωχότερη πρόγνωση91.  

     Η προγνωστική του άξια έχει αποδειχθεί στις ασθενείς µε διηθηµένους 

λεµφαδένες, ενώ για τις ασθενείς χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες τα αποτελέσµατα 

είναι αντικρουόµενα. Μέχρι στιγµής, φαίνεται ότι από µόνο του δεν αποτελεί ισχυρό 

προγνωστικό δείκτη και θα πρέπει να χρησιµοποιείται σαν τµήµα πολυπαραγοντικής 

προσέγγισης στον προσδιορισµό της πρόγνωσης και της θεραπείας. 

     Όσον αφορά την προβλεπτική του αξία, έχει βρεθεί ότι  οι ασθενείς των οποίων οι 

όγκοι υπερεκφράζουν HER2/neu, είναι πιθανότερο να ωφεληθούν περισσότερο 

λαµβάνοντας χηµειοθεραπευτικά σχήµατα που περιέχουν ανθρακυκλίνες92, ενώ στην 

περίπτωση που συνυπάρχουν διηθηµένοι λεµφαδένες, οι υψηλές δόσεις 

ανθρακυκλίνης είναι προτιµότερες από ότι οι χαµηλές, καθώς αυξάνεται στατιστικά 

σηµαντικά τόσο το ελεύθερο νόσου διάστηµα όσο και η συνολική επιβίωση93. Η 
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έκφραση του HER2/neu µπορεί να φανεί χρήσιµη και στην πρόβλεψη της 

ανταπόκρισης στην ορµονοθεραπεία. Έχει διαπιστωθεί ότι οι HER2(+) ασθενείς 

ωφελούνται λιγότερο από την ορµονοθεραπεία από τις HER2(-)94 και ότι οι  HER2(+) 

όγκοι ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο στους αναστολείς αρωµατάσης και 

συγκεκριµένα στην λετροζόλη, από ότι στην ταµοξιφαίνη95 στα πλαίσια εισαγωγικής 

ορµονοθεραπείας. Επίσης ως συµπληρωµατική ορµονοθεραπεία στις HER2(+) 

ασθενείς, η αναστραζόλη, ένας άλλος αναστολέας αρωµατάσης, έχει αποδειχθεί 

αποτελεσµατικότερη από την ταµοξιφαίνη96. Τέλος η έκφραση του HER2/neu 

καθορίζει την απάντηση του όγκου στο trastuzumab (Herceptin), µονοκλωνικό 

αντίσωµα έναντι του υποδοχέα. Όπως προέκυψε από την µελέτη HO650g, στην 

χορήγηση του αντισώµατος ως µονοθεραπεία πρώτης γραµµής για µεταστατική νόσο, 

απάντησε το 37% των HER2 θετικών (µε FISH) ασθενών έναντι του 7% των HER2 

αρνητικών97. Η προσθήκη του trastuzumab στην χηµειοθεραπεία για προχωρηµένο 

καρκίνο του µαστού αυξάνει στατιστικά σηµαντικά την ολική επιβίωση στις HER2(+) 

ασθενείς, αλλά όχι στις HER2(-)98. Η µελέτη βέβαια που ανέδειξε την προβλεπτική 

άξια της υπερέκφρασης του HER2/neu ήταν η HERA trial, τα αποτελέσµατα της 

οποίας δηµοσιεύθηκαν το 2005, σύµφωνα µε τα οποία η συµπληρωµατική χορήγηση 

Herceptin για ένα χρόνο µετά την ολοκλήρωση της συµπληρωµατικής 

χηµειοθεραπείας µειώνει κατά 50% την πιθανότητα υποτροπής στις HER2(+) 

ασθενείς99. 

 

6.10.   Σύστηµα ενεργοποίησης πλασµινογόνου 

     Αρκετές εργασίες έχουν συνδέσει την οδό ενεργοποίησης του πλασµινογόνου  µε 

τον καρκίνο του µαστού και την διαδικασία της µετάστασης των καρκινικών 

κυττάρων100. Ο ενεργοποιητής πλασµινογόνου τύπου ουροκινάσης (uPA) είναι µια 

πρωτεάση σερίνης η οποία καταλύει την µετατροπή του πλασµινογόνου σε πλασµίνη. 

Η πλασµίνη στην συνέχεια ενεργοποιεί την κολλαγενάση τύπου IV, η οποία αποδοµεί 

το κολλαγόνο και άλλες πρωτεΐνες της βασικής µεµβράνης του επιθηλίου. Η οδός του 

uPA ελέγχεται από δυο ένζυµα, τους αναστολείς ενεργοποίησης του πλασµινογόνου 1 

και 2 (PAI-1 και PAI-2).  

     Έχει βρεθεί ότι ο uPA και ο PAI-1 αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς 

παράγοντες  στον καρκίνο του µαστού101. Σε µια µεγάλη σειρά από 761 ασθενείς 

βρέθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν χαµηλά επίπεδα και των δυο παραγόντων,  είχαν 

πολύ καλύτερη πρόγνωση σε σχέση µε τις ασθενείς που είχαν έναν από τους δυο 
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παράγοντες  αυξηµένο. Από την πολυπαραγοντική ανάλυση που έγινε στην οµάδα 

των ασθενών χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες, βρέθηκε ότι η παρουσία τους είχε 

ισχυρότερη προγνωστική αξία από ότι η εµµηνοπαυσιακή κατάσταση, η έκφραση των 

ορµονικών υποδοχέων και ο βαθµός κακοήθειας102. Σε µια παλαιότερη µελέτη 

διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του uPA είναι ανεξάρτητος προγνωστικός 

παράγοντας  για την ολική επιβίωση στις προεµµηνοπαυσιακές ασθενείς και ο PAI-1 

ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας  για τις µετεµµηνοπαυσιακές103.  

     Αναφορικά µε την προβλεπτική αξία των δυο παραγόντων,  τα στοιχεία που 

υπάρχουν, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι ασθενείς µε όγκους µε  υψηλά επίπεδα 

έκφρασης uPA και PAI-1 θα ωφεληθούν περισσότερο από την συµπληρωµατική 

χηµειοθεραπεία απ’ ότι οι ασθενείς των οποίων οι όγκοι έχουν χαµηλή έκφραση των 

ενζύµων. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το όφελος από την ορµονοθεραπεία, αλλά έχει 

βρεθεί ότι οι µεταστατικοί όγκοι µε υψηλά επίπεδα uPA και PAI-1 εµφανίζουν µια 

σχετική αντίσταση στην δράση της ταµοξιφαίνης.  

 

6.11.   Γονιδιακό profile του όγκου 

     Είναι γνωστό ότι η έκφραση διαφόρων γονιδίων από έναν όγκο επηρεάζει 

σηµαντικά την πρόγνωση της νόσου. Η αναζήτηση µεµονωµένων γονιδίων καθώς και 

των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, όσον αφορά την τελική τους 

επίδραση στην πρόγνωση, είναι αρκετά επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Ο 

έλεγχος της ταυτόχρονης έκφρασης οµάδων γονιδίων επέτρεψε την δηµιουργία 

“γονιδιακών profiles” µε διαφορετικό αντίκτυπο στην πρόγνωση του καρκίνου του 

µαστού104. Η ανάλυση της έκφρασης µιας οµάδας 70 γονιδίων, σε όγκους  295 

προεµµηνοπαυσιακών ασθενών µε καρκίνο του µαστού σταδίου Ι και ΙΙ,  µε την 

χρησιµοποίηση µικροσυστοιχειών συµπληρωµατικού DNA, µετά από ένα µέσο 

διάστηµα παρακολούθησης 6,7 ετών, επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι οι ασθενείς µε το 

“ευνοϊκό γονιδιακό profile” είχαν λιγότερες υποτροπές από ότι οι ασθενείς µε 

“δυσοίωνο γονιδιακό profile”105. Σε µια άλλη µελέτη που δηµοσιεύθηκε το 2004, 

ελέγχθηκε η προγνωστική αξία µιας οµάδας 21 γονιδίων (Oncotype DX) σε 668 

ασθενείς, χωρίς διήθηση λεµφαδένων, οι οποίες έλαβαν µόνο συµπληρωµατική 

ορµονοθεραπεία µε ταµοξιφαίνη στα πλαίσια της µελέτης NSABP trial B-20. Και σε 

αυτή την ανακοίνωση οι ασθενείς µε ευνοϊκό γονιδιακό profile είχαν σηµαντικά 

µικρότερη συχνότητα εµφάνισης αποµακρυσµένων υποτροπών106.      
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     Σχετικά µε την προβλεπτική  αξία της ανάλυσης του γονιδιακού χάρτη των όγκων, 

πιο πρόσφατα, µε την ίδια µέθοδο, έγινε δυνατή η αναγνώριση της γονιδιακής 

ταυτότητας των όγκων που ανταποκρίνονται πλήρως στην εισαγωγική θεραπεία µε 

paclitaxel και FAC (fluorouracil, doxorubicin, και cyclophosphamide)107, µε ακρίβεια 

της τάξης του 80%, ειδικότητα 93% και ευαισθησία 50%.  

     Αν και ο καθένας από τους παραπάνω παράγοντες, µεµονωµένα, έχει σηµαντική 

προγνωστική αξία για την επιβίωση της ασθενούς, ο συνδυασµός τους ίσως µπορεί να 

αυξήσει σηµαντικά την ακρίβεια ως προς την πρόγνωση και να βοηθήσει στην 

κατηγοριοποίηση των ασθενών για την εφαρµογή ανάλογων θεραπευτικών 

χειρισµών. Το 1992 επινοήθηκε ένας τύπος (NPI, Nottingham Prognostic Index) ο 

οποίος συνδυάζει το στάδιο διήθησης των λεµφαδένων, το µέγεθος και την 

ιστολογική διαφοροποίηση του όγκου και ίσως προσδιορίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

την πρόγνωση της νόσου108. Ο υπολογισµός του NPI γίνεται ως εξής :  

    NPI = 0,2 x Μέγεθος όγκου + Στάδιο διήθησης λεµφαδένων + Βαθµός κακοήθειας  

Με την εφαρµογή αυτού του τύπου προκύπτουν τρεις οµάδες κινδύνου :  

Η οµάδα χαµηλού κινδύνου µε NPI µικρότερο από 3,4, η οµάδα ενδιάµεσου κινδύνου 

µε NPI µεταξύ 3,4 και 5,4 και η οµάδα υψηλού κινδύνου µε NPI µεγαλύτερο από 5,4. 

Η αναµενόµενη 15ετής επιβίωση είναι για την πρώτη οµάδα 80%, για την δεύτερη 

42% και για την τρίτη οµάδα 13%. 

     Εκτός από τους παραπάνω, καλά τεκµηριωµένους προγνωστικούς και 

προβλεπτικούς παράγοντες , υπάρχει µια πληθώρα άλλων παραγόντων  οι οποίοι δεν 

έχουν µελετηθεί επαρκώς αλλά αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία.  

 

6.12.   Πιθανοί προγνωστικοί και προβλεπτικοί παράγοντες   

α) η πρωτεΐνη pS2, η οποία παρουσιάζει σηµαντική οµολογία µε τους insulin-like 

growth factors I και II, ανιχνεύεται ανοσοϊστοχηµικά στο 45-70% των καρκινωµάτων 

του µαστού και αναφέρεται ότι αντικατοπτρίζει την λειτουργικότητα των ER, 

προβλέποντας την ανταπόκριση στην ορµονοθεραπεία, ενώ προγνωστικά έχει 

δυσµενή επίδραση στην πορεία της νόσου109. 

β) οι πρωτεΐνες του θερµικού shock, από τις οποίες η HSP70 φαίνεται ότι σχετίζεται 

µε φτωχή πρόγνωση και αυξηµένη αντίσταση στην δοξορουβικίνη110. 

γ) ο EGFR, ο οποίος υπερεκφράζεται στο 60% των κακοηθών όγκων του µαστού και 

συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα µε την έκφραση του ER, αποτελεί επιβαρυντικό 

προγνωστικό παράγοντα  και σχετίζεται µε αντίσταση στην ορµονοθεραπεία111.  
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δ) η πρωτεΐνη p53, η οποία συνδέεται στενά µε την παρουσία ανευπλοϊδίας, 

αυξηµένου πολλαπλασιασµού των κυττάρων χαµηλής διαφοροποίησης, υπερέκφραση 

c-erbB2 και απουσία έκφρασης ER και ίσως να σχετίζεται µε αντίσταση στην 

doxorubicin, την ορµονοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Έχει βρεθεί ότι έχει σχέση 

µε ελαττωµένη επιβίωση αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας112. 

ε) το γονίδιο nm23, το οποίο κωδικοποιεί για την διφωσφονική νουκλεοσιδική 

κινάση Α, η έκφραση του οποίου σε αρκετές µικρές µελέτες, συνδέεται µε αύξηση 

του ελευθέρου νόσου διαστήµατος και της ολικής επιβίωσης113. 

στ) η καθεψίνη D, µια γλυκοπρωτεΐνη που δρα ως αυξητικός παράγοντας  µέσω του 

υποδοχέα της ινσουλίνης τύπου ΙΙ, µε σηµαντικό όµως ρόλο και στην διαδικασία της 

διήθησης των καρκινικών κυττάρων, καθώς λειτουργεί και ως ορµονοεξαρτώµενη 

λυσοσωµατική πρωτεάση διασπώντας την βασική µεµβράνη του επιθηλίου. 

Παράγεται από τα φυσιολογικά κύτταρα του µαστού και υπερεκφράζεται στο ένα 

τρίτο περίπου των καρκινωµάτων του µαστού, συχνότερα σε περιπτώσεις µε θετικούς 

λεµφαδένες. Υπάρχουν µελέτες που συνδέουν την έκφραση της καθεψίνη D µε 

µειωµένο ελεύθερο νόσου διάστηµα114, κυρίως σε ασθενείς µε διηθηµένους 

λεµφαδένες.  

ζ) η λαµινίνη και ο υποδοχέας της, η υπερέκφραση των οποίων είναι ορµονο-

εξαρτώµενη και έχει συνδεθεί µε αυξηµένη διηθητική ικανότητα και µε σηµαντική 

µείωση του χρόνου έως την υποτροπή115.  

η) η αγγειογένεση, της οποίας µια µέθοδος εκτίµησης είναι µέτρηση της ενδοογκικής 

αγγειακής πυκνότητας, συνδέεται στενά µε την παρουσία λεµφαδενικών 

µεταστάσεων, ενώ στις ασθενείς χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες σχετίζεται µε 

αύξηση του κινδύνου για υποτροπή116.  

θ) η πρωτεΐνη bcl-2, ένας από τους καθοριστικούς ανασταλτικούς παράγοντες της 

απόπτωσης, η οποία υπερεκφράζεται συχνά σε καρκινώµατα του µαστού και 

συνυπάρχει µε άλλους ευνοϊκούς προγνωστικούς παράγοντες, όπως έκφραση 

στεροειδικών ορµονών και η καλή διαφοροποίηση. Η έκφραση της bcl-2 δεν φαίνεται 

να είναι ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης στα καρκινώµατα του µαστού αλλά ίσως 

να έχει κάποια θετική προγνωστική σηµασία117. 

ι) η κυκλίνη Ε, ρυθµιστής του κυτταρικού κύκλου, η παρουσία της οποίας σε 

αυξηµένες ποσότητες έχει συσχετισθεί στενά µε µείωση του ελευθέρου νόσου 

διαστήµατος και της ολικής επιβίωσης118. 
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κ) η παρουσία µικροµεταστατικών κυττάρων στον µυελό των οστών, ανιχνεύσιµων 

µε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους, συνδέεται µε µείωση του ελευθέρου νόσου 

διαστήµατος και της ολικής επιβίωσης, όπως προέκυψε από µια µετα-ανάλυση 9 

µελετών µε συνολικό αριθµό 4.703 ασθενών119. 

     Η ανάπτυξη των νέων στοχευόµενων θεραπειών στηρίζεται στην ταυτοποίηση 

συγκεκριµένων µοριακών στόχων οι οποίοι εµπλέκονται στην διαδικασία της 

αύξησης του όγκου και της µετάστασης. Πιθανούς στόχους αποτελούν πρωτεΐνες που 

συµµετέχουν στις οδούς µετάδοσης σήµατος µέσω τυροσινικής κινάσης, στις οδούς 

της απόπτωσης, της ακετυλίωσης ιστονών και της αγγειογένεσης (πίνακας 6). Η 

µελέτη των γονιδίων και των πρωτεϊνών που εµπλέκονται στην ενεργοποίηση και 

στον µεταβολισµό των διαφόρων χηµειοθεραπευτικών, καθώς και η αναζήτηση 

πιθανών νέων µορίων στόχων για στοχευµένη θεραπεία αναµένεται να δώσει νέα 

ώθηση στον τοµέα της έρευνας των προγνωστικών και προβλεπτικών παραγόντων, µε 

απώτερο σκοπό την πρόγνωση και την πρόληψη εµφάνισης αποµακρυσµένων 

µεταστάσεων, οι οποίες  αποτελούν την αρχή του τελικού σταδίου της νόσου. 

          

Πίνακας 6: Βιολογικά µόρια-στόχοι και πιθανοί θεραπευτικοί 
                    παράγοντες στον καρκίνο του µαστού* 

Βιολογική οδός και µόρια στόχοι Θεραπευτικός παράγοντας 

EGFR Cetuximab, ABX-EGF 
erbB-1 αναστολείς Erlotinib, gefitinib 
erbB-2 αναστολείς Trastuzumab (Herceptin) 
Παν-erbB αναστολείς CI-1033, GW-572016, EKB-569 
Farnesyl transferase αναστολείς Tipifarnib, SCH6636, BMS 214662 
Raf αναστολείς BAY 43-9006, ISIS 5132 
MEK αναστολείς CI-1040 
Rapamycin ανάλογα CC-779, RAD001, AP23573 
Bcl-2 οδός Oblimersen (G-3139, Genasense) 
TNF-related ενεργοποιητής  
 απόπτωσης  

TRM-1 

Histone deacetylase αναστολείς LAQ824, suberoylanilide,  
depsipeptide, MS-275, CI-994, 
hydroxamic acid  

Αντι-VEGF αντισώµατα  Bevacizumab (Avastin), CP-547,632, 
PTK787/ZK222584 

VEGF tyrosine kinase αναστολείς ZD6474, SU11248 
     *Τροποιηµένος από  Syed S και συν: The new generation of targeted therapies 

      for  breast cancer. Oncology 2003; 17:1339.   
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VII. ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ 

 

7.1.    Μηχανισµοί µεταστατικής διασποράς 

     Η δηµιουργία αποµακρυσµένων µεταστάσεων οφείλεται στην διαφυγή καρκινικών 

κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο και στην εγκατάσταση τους σε αποµακρυσµένα 

όργανα. Μετά την αγγειογένεση, µεγάλος αριθµός καρκινικών κυττάρων περνά στην 

συστηµατική κυκλοφορία, αλλά από αυτά υπολογίζεται ότι µόνο το 0,01% θα 

δηµιουργήσουν δευτεροπαθείς εστίες, καθώς  ένα σηµαντικό ποσοστό των κυττάρων 

αυτών αποπίπτουν120. Μόνο τα κύτταρα µε ικανό αριθµό διαταραχών του γενετικού 

τους υλικού, έχουν την δυνατότητα, µετά την επιτυχή αλληλεπίδραση τους µε τα 

κύτταρα του συνδετικού ιστού (στρώµατος) που περιβάλει την πρωτοπαθή εστία121, 

όπως επίσης και µε τα κύτταρα του στρώµατος του οργάνου στο οποίο συµβαίνει η 

µετάσταση122, να ολοκληρώσουν την πορεία έως την δηµιουργία µεταστάσεων. 

     Στο σχήµα 14 παρουσιάζεται, απλοποιηµένη, η αλληλουχία των γεγονότων κατά 

την διαδικασία της δηµιουργίας των µεταστάσεων. 

                     

Σχήµα 14: ∆ιαδικασία δηµιουργίας µεταστάσεων. (τροποποιηµένο από Cancer: 

Principles And Practice Of Oncology, Vincent T. Devita, Samuel Hellman, and Steven 

A. Rosenberg, 7
th
 Edition) 
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     ∆ιάφορα µοντέλα που προσπαθούν να φωτίσουν την διαδικασία της µετάστασης, 

έχουν προταθεί (σχήµα 15). Τα δηµοφιλέστερα από αυτά είναι :  

 

7.1.1.   Μοντέλο κλωνικής επικράτησης
123  

     Όπως και στην καρκινογένεση, τα νεοπλασµατικά κύτταρα µε µεταστατικές 

ικανότητες, αναδύονται από τον πρωτοπαθή όγκο µέσω µιας διαδικασίας ανάλογης 

της ∆αρβινικής φυσικής επιλογής, χάρη στην γονιδιακή αστάθεια που διακρίνει τους 

νεοπλασµατικούς ιστούς. Οι αρχικές αλλαγές σε ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά 

γονίδια, δηµιουργούν έναν υποπληθυσµό κυττάρων µέσα στην µάζα του 

πρωτοπαθούς όγκου, που πλεονεκτεί αναπτυξιακά έναντι των υπολοίπων κυττάρων. 

Περαιτέρω γονιδιακές αλλαγές επιφέρουν νέα χαρακτηριστικά, που προσφέρουν 

πλεονεκτήµατα, όπως η απεξάρτηση από ερεθίσµατα πολλαπλασιασµού, η µείωση 

της ευαισθησίας σε αντι-πολλαπλασιαστικά σήµατα, η αποφυγή της απόπτωσης, η 

δηµιουργία νεοαγγείωσης, η δυνατότητα απεριόριστων κυτταρικών διαιρέσεων και η 

ικανότητα διήθησης και µετάστασης. Αυτές οι αλλαγές θα µπορούσαν να οδηγήσουν 

στην επέκταση του κλώνου µε τον επικρατούντα πλεονεκτικό φαινότυπο. Το µοντέλο 

αυτό της κλωνικής προόδου υποστηρίζεται από πολλές ερευνητικές εργασίες στις 

οποίες διαπιστώθηκαν σηµαντικές οµοιότητες στο φάσµα της γονιδιακής έκφρασης 

µεταξύ του πρωτοπαθούς όγκου και της µεταστατικής εστίας στον ίδιο ασθενή.      

 

7.1.2.   Κλασικό µοντέλο κυτταρικών υποπληθυσµών124 

     Στον αντίποδα του πρώτου σεναρίου, µια δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι οι 

µεταστάσεις προέρχονται από κάποιες σπάνιες παραλλαγές των κυττάρων του 

πρωτοπαθούς όγκου. Στο µοντέλο αυτό τα κύτταρα µε το αυξηµένο µεταστατικό 

δυναµικό δεν αποτελούν τον κυρίαρχο κλώνο, αλλά παραµένουν ως µια µικρή 

µειονότητα στην κύρια µάζα του όγκου. Σύµφωνα µε αυτήν την θεωρία, µε τον 

προσδιορισµό του µεγέθους και της συµπεριφοράς  αυτού του κυτταρικού πληθυσµού 

µπορεί να καθορισθεί το µεταστατικό δυναµικό του πρωτοπαθούς όγκου. Ο 

υπολογισµός όµως του µέσου όρου της µεταστατικής ικανότητας του γενικού 

πληθυσµού των κυττάρων του πρωτοπαθούς όγκου, µπορεί να καλύψει την παρουσία 

αυτών των υψηλά µεταστατικών µεµονωµένων κυττάρων.    
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7.1.3.   Μοντέλο αυθόρµητης µετάστασης
125 

     Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο όλα τα κύτταρα του πρωτοπαθούς όγκου κατέχουν 

ενδογενώς την ικανότητα να δηµιουργούν µεταστάσεις και η εµφάνιση της 

µετάστασης αποτελεί τυχαία εκδήλωση της διασποράς των καρκινικών κυττάρων. 

Έχει δειχθεί πειραµατικά ότι διαφορετικού µεγέθους τµήµατα του ιδίου όγκου έχουν 

την ίδια µεταστατική ικανότητα µεταξύ τους, υποδεικνύοντας έτσι ότι η µεταστατική 

ικανότητα ενός όγκου είναι ανεξάρτητη του µεγέθους του. 

 

7.1.4.   Μοντέλο δυναµικής ετερογένειας
126 

     Σε αυτό το µοντέλο της µεταστατικής διαδικασίας υποστηρίζεται ότι 

δηµιουργούνται συνεχώς υποπληθυσµοί κυττάρων µε µεταστατικές ικανότητες, πολύ 

ασταθείς γενετικά, στους οποίους υπάρχει  µια δυναµική ισορροπία µεταξύ 

εµφάνισης και απώλειας του µεταστατικού τους φαινοτύπου.  

 

7.1.5.   Γονίδιο-µεταστατικό µοντέλο127  

     Εδώ υποστηρίζεται ότι οι µεταστάσεις δηµιουργούνται λόγω µεταβίβασης του 

νεοπλασµατικού φαινοτύπου από κυκλοφορούντα ογκογονίδια του πρωτοπαθούς 

όγκου, σε επιδεκτικά κύτταρα του οργάνου-στόχου και η µετατροπή των τελευταίων 

σε καρκινικά κύτταρα όµοια µε αυτά της πρωτοπαθούς εστίας.  

 

 

Σχήµα 15: Πιθανοί µηχανισµοί µετάστασης (τροποποιηµένο από: Van't Veer, L. J., 

Weigelt, B. Road map to metastasis. Nature Med. 9, 999-1000, 2003) 
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7.1.6.   Νεότερες θεωρίες 

     Με την ευρύτερη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των µικροσυστοιχειών 

συµπληρωµατικού DNA έγινε δυνατός ο ταυτόχρονος συγκριτικός έλεγχος έκφρασης 

εκατοντάδων γονιδίων στον πρωτοπαθή όγκο και την µεταστατική εστία στον ίδιο 

ασθενή, καθώς επίσης και µεταξύ µεταστατικών εστιών διαφορετικών ασθενών. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω πειραµατικών εργασιών ήταν η εµφάνιση νέων θεωριών 

γύρω από την προέλευση και την κινητική των µεταστατικών κυττάρων (σχήµα 16).  

α) Το πρώτο από τα νεότερα µοντέλα προέκυψε από τις πρώτες µελέτες του 

γονιδιώµατος των πρωτοπαθών όγκων128, όπου έγινε εµφανές ότι η µεταστατική 

ικανότητα αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό, που προκύπτει στα πρώτα στάδια 

της εξέλιξης της νόσου, διαχωρίζοντας έτσι από νωρίς τους όγκους µε κακή 

πρόγνωση από τους όγκους µε καλή πρόγνωση. Στα επόµενα στάδια της εξέλιξης των 

νεοπλασµάτων µε κακή πρόγνωση, από κάποια κύτταρα, στα οποία εµφανίζονται 

νέες µεταλλάξεις, δηµιουργούνται οι µεταστάσεις129.  

β) Μια επέκταση της προηγούµενης θεώρησης υποστηρίζει ότι εκτός από την 

γονίδιακη “υπογραφή” της κακής πρόγνωσης, τα µεταστατικά κύτταρα διαχωρίζονται 

και σε υποπληθυσµούς µε διαφορετικό profile γονιδιακής έκφρασης, ειδικό για κάθε 

ιστό στον οποίο θα φιλοξενηθεί η µεταστατική εστια130.  

γ) Από την µελέτη των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, προέκυψε το 

µοντέλο της ανεξάρτητης από τον πρωτοπαθή όγκο εξέλιξης των διάσπαρτων 

κυττάρων. Οι γονιδιακές διαταραχές διάσπαρτων κυττάρων από τον µυελό των οστών 

ασθενών χωρίς µεταστάσεις, είναι λιγότερες από αυτές των κυττάρων του 

πρωτοπαθούς όγκου ή των κυττάρων του µυελού των οστών ασθενών µε 

επιβεβαιωµένη µεταστατική νόσο. Έτσι, σύµφωνα µε αυτήν την θεωρία η διασπορά 

των κυττάρων συµβαίνει πολύ νωρίς στην ογκογένεση και η εµφάνιση κυττάρων µε 

πλήρη µεταστατικό φαινότυπο στον πρωτοπαθή όγκο ή στις µικροµεταστατικές 

εστίες, αποτελεί µεταγενέστερο φαινόµενο131. 

δ) Τέλος, µια ενδιαφέρουσα θεωρία προέκυψε από την υπόθεση ότι κάθε πρωτοπαθής 

όγκος περιέχει σπάνια “µητρικά” καρκινικά κύτταρα, κύτταρα µε αστείρευτο 

δυναµικό πολλαπλασιασµού. Από πειραµατικά δεδοµένα υπάρχουν στοιχεία ότι µόνο 

µια µικρή µειοψηφία κυττάρων, µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, είναι ικανή να 

αναπτύξει νέους όγκους σε ξενοµοσχεύµατα πειραµατόζωων132.  
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Σχήµα 16: Νεότεροι πιθανοί µηχανισµοί µετάστασης (τροποποιηµένο από: Van't Veer, 

L. J., Weigelt, B. Road map to metastasis. Nature Med. 9, 999-1000, 2003) 

 

     Όλα τα παραπάνω µοντέλα µεταστατικής επέκτασης των κακοήθων όγκων 

υποστηρίζονται από αρκετά πειραµατικά δεδοµένα και κανένα δεν αναιρεί το άλλο 

και ίσως τελικά να συνδυάζονται εν µέρει σε έναν πιο πολύπλοκο µηχανισµό. Σε ένα 

µοντέλο που ενσωµατώνει κάποιες από τις παραπάνω υποθέσεις (σχήµα 17), τα 

αρχέγονα µαζικά κύτταρα µετατρέπονται σε καρκινικούς βλάστες, δηµιουργώντας 

όγκους κακής πρόγνωσης, οι οποίοι υπό την επίδραση των στρωµατικών ινοβλαστών 

αποκτούν νέο µεταστατικό, εκλεκτικό για έναν συγκεκριµένο ιστό, φαινότυπο. Στην 

συνέχεια, στο όργανο-στόχο της µετάστασης, τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα 

επάγουν παρόµοια στρωµατική αντίδραση όπως και στο σηµείο του πρωτοπαθούς 

όγκου.    

         

Σχήµα 17: Υποθετικό συνδυαστικό µοντέλο µεταστατικής διασποράς (τροποποιηµένο 

από: Weigelt B, Breast cancer metastasis: markers and models.  

Nat Rev Cancer. 2005 Aug;5(8):591-602) 
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7.2.   Μεταστατικός φαινότυπος 

     Έχει αποδειχθεί, ότι η ενσωµάτωση συγκεκριµένων ογκογονιδίων στο γονιδίωµα 

επιδεκτικών κυττάρων, µπορεί να επιφέρει την δηµιουργία φαινοτύπου µε 

διεισδυτικές και µεταστατικές ιδιότητες. Τα πρώτα γονίδια για τα οποία βρέθηκε ότι 

ισχύει αυτό ήταν τα Ras, Mos, Raf, Src, Fes, και Fms σε επιθηλιακά κύτταρα και 

ινοβλάστες ποντικών. Η ικανότητα δηµιουργίας µεταστάσεων φάνηκε ότι είναι  

ανεξάρτητη και διαφορετική από την ογκογόνο δράση των συγκεκριµένων γονιδίων. 

Κατά αντιστοιχία µε την ογκογένεση, θεωρήθηκε πολύ πιθανή η ύπαρξη 

κατασταλτικών γονιδίων και στην µεταστατική διαδικασία.  

     Συγκριτικές αναλύσεις µικροσυστοιχειών συµπληρωµατικού DNA, µεταξύ 

καρκινικών κυττάρων µε πολύ υψηλή µεταστατική ικανότητα και κυττάρων µε 

χαµηλή ή µηδενική µεταστατική ικανότητα, κατέδειξαν την παρουσία διαφόρων 

“κατασταλτικών της µετάστασης” γονιδίων133, τα οποία εµπλέκονται σε διάφορες 

βιολογικές οδούς, όπως οδούς µετάδοσης σήµατος από υποδοχείς αυξητικών 

παραγόντων, το µονοπάτι της ΜΑΡ κινάσης, µεταγραφικές οδούς και οδούς κύτταρο-

κυτταρικής επικοινωνίας. Μέχρι σήµερα αποδεδειγµένη αντι-µεταστατική δράση 

έχουν τα γονίδια NME1,  KiSS1, KAI1, CAD1, BRMS1, και  MKK4134.  

     Το γονίδιο NME1 (Nm23), κωδικοποιεί για µια διφωσφονική νουκλεασική 

κινάση. Αν και φαίνεται ότι συµµετέχει στον κυτταρικό κύκλο και την εξαρτώµενη 

από την ιστιδίνη φωσφορυλίωση πρωτεϊνών, ο ρόλος της στην µεταστατική 

διαδικασία δεν έχει αποσαφηνισθεί.  

     Η KiSS1 πρωτεΐνη πιθανά καταστέλλει την έκφραση των µεταλλοπρωτεϊνασών 

και κυρίως της MMP-9.  

     Η Kai1 πρωτεΐνη ανήκει στην οικογένεια των τετρασπανινών (µόρια 

προσκόλλησης) και εµποδίζει την δηµιουργία µεταστάσεων µειώνοντας τόσο την 

διεισδυτικότητα όσο και την κινητικότητα των κυττάρων, µέσω διακυτταρικών 

αλληλεπιδράσεων.  

     Το γονίδιο CAD1 κωδικοποιεί την Ε-καντερίνη η οποία, όπως και η Kai1, µειώνει 

την κινητικότητα και την διηθητική ικανότητα των κυττάρων.  

     Το BRMS1 (breast metastasis suppressor 1), συµµετέχει στην επικοινωνία µεταξύ 

των κυττάρων και την σταθερότητα των δεσµών τους.  

     Τέλος, το γονίδιο που κωδικοποιεί την MKK4 (mitogen-activated protein kinase 

kinase 4) µέσω των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων του µε διάφορα βιοχηµικά 
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µονοπάτια εµποδίζει µε κάποιο, άγνωστο προς το παρόν τρόπο, την δηµιουργία 

δευτεροπαθών εστιών.    

 

7.2.1.   Απώλεια κυτταρικής προσκόλλησης  

     Το πρώτο βήµα για την αποκόλληση ενός κυττάρου από την κύρια µάζα ενός 

όγκου, είναι η ελάττωση των κύτταρο-κυτταρικών και κύτταρο-στρωµατικών δεσµών 

του. Οι δεσµοί των επιθηλιακών κυττάρων µεταξύ τους δηµιουργούνται µέσω ιοντο-

εξαρτώµενων (Ca++) αλληλεπιδράσεων µεταξύ µορίων καντερίνης.  

     Η υπεροικογένεια των καντερινών αποτελείται από 5 υποοµάδες, τις κλασικές 

καντερίνες τύπου Ι και ΙΙ, τις δεσµοσωµιακές καντερίνες, τις πρώτο-καντερίνες και 

τις καντερίνες που σχετίζονται µε πρωτεΐνες. Η Ε-καντερίνη, η κλασική καντερίνη 

των επιθηλιακών κυττάρων, είναι προσκολληµένη στον κυτταροσκελετό µέσω 

µορίων της α και β κατενίνης και της p120.  Οποιαδήποτε διάσπαση στον δεσµό 

καντερίνης-κατενίνης προκαλεί απώλεια της κυτταρικής προσκόλλησης. ∆ιαταραχές 

του δεσµού αυτού µπορούν να προέλθουν από αλλαγές στην έκφραση ή την 

λειτουργία του µορίου ή άλλων µορίων που σχετίζονται µε την δράση του και µπορεί 

να οφείλονται σε µεταλλάξεις ή υπερµεθυλίωση.  

     Στον καρκίνο του µαστού έχει περιγραφεί αποδόµηση του εξωκυττάριου τµήµατος 

της Ε-καντερίνης από µια µεταλλοπρωτεϊνάση του στρώµατος, την stromelysin-1 

(MMP-3)135. Η συνεχής παραγωγή και δράση της stromelysin-1, πέρα από την 

καταστροφή της Ε-καντερίνης, προκαλεί αποµάκρυνση της κατενίνης από τους 

κυτταρικούς δεσµούς, µειωµένη έκφραση των κυτταροκερατινών και υπερέκφραση 

της βιµεντίνης και της MMP-9. Η αδέσµευτη β-κατενίνη, στην συνέχεια, εισέρχεται 

στον πυρήνα και αλληλεπιδρά µε µεταγραφικούς παράγοντες,  όπως ο TCF/LEF-1, 

προάγοντας την έκφραση ογκογονιδίων όπως το c-Myc και η κυκλίνη D1136. 

Ανεξάρτητα από την δράση της stromelysin, αύξηση της ποσότητας της β-κατενίνης 

στο κυτταρόπλασµα, µπορεί να προκαλέσει και  η ενεργοποίηση της WNT οδού, η 

οποία µειώνει την δράση της GSK3β (glycogen synthase kinase-3β) ή η απώλεια 

έκφρασης του APC (adenomatous polyposis coli gene), στοιχείων απαραιτητών για 

την αποδόµηση στα πρωτεασώµατα του πλεονάσµατος της β-κατενίνης (σχήµα 18).  

     Εκτός από τις διαταραχές της  Ε-καντερίνης, στις κακοήθειες του µαστού έχουν 

περιγραφεί και διαταραχές του µορίου της Η-καντερίνης, ενώ διαταραχές άλλων 

µορίων όπως τα NCAM και VCAM-1 τα οποία συµµετέχουν στην µεταστατική 

εξέλιξη άλλων κακοηθειών, δεν φαίνεται ότι διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο.  
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Σχήµα 18: Επίδραση µεταλλοπρωτεϊνασών του στρώµατος (MMPs) στους δεσµούς 

καντέρινης-κατενίνης. (τροποποιηµένο από Cancer: Principles And Practice Of 

Oncology, Vincent T. Devita, Samuel Hellman, and Steven A. Rosenberg, 7
th
 Edition) 

 

7.2.2.   Αλληλεπίδραση µε τον διάµεσο συνδετικό ιστό 

     Μετά την απόσχιση των κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο, ακολουθεί η 

αλληλεπίδραση τους µε µια σειρά διαφορετικών ιστικών δοµών, στις οποίες 

περιλαµβάνονται η υποεπιθηλιακή βασική µεµβράνη των πόρων και ο διάµεσος 

συνδετικός ιστός του µαστού, η υπενδοθηλιακή βασική µεµβράνη και το αγγειακό 

ενδοθήλιο και τέλος τα στοιχεία του στρώµατος και οι βασικές µεµβράνες των 

οργάνων-στόχων της µετάστασης.  

     Βασικό ρόλο στις αλληλεπίδρασεις µε αυτά τα στοιχεία διαδραµατίζει η CD44, 

µια διαµεµβρανική γλυκοπρωτεΐνη που κωδικοποιείται στο χρωµόσωµα 11 και οι 

διάφορες ισοµορφές της (CD44v2 έως v10) είναι συνδεδεµένες µε το υαλουρονικό 

οξύ των δοµών του στρώµατος. Η υπερέκφραση της CD44 στην επιφάνεια των 

κυττάρων έχει συνδυασθεί µε επιθετικό φαινότυπο, καθώς η συσσώρευση µορίων 

CD44 δηµιουργεί θέσεις πρόσδεσης για την MMP-9, η οποία απελευθερώνοντας τα 

µόρια του υαλουρονικού από την σύνδεση τους µε την CD44, υποβοηθά την 

πρόσληψη και αποδόµησή τους από τα κύτταρα και κατ’ επέκταση την αποδόµηση 

και ανακύκλωση του στρώµατος137.  
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Ιντεγκρίνες 

     Σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της µετάστασης κατέχουν επίσης οι ιντεγκρίνες. 

Οι ιντεγκρίνες είναι διαµεµβρανικά πρωτεϊνικά ετεροδιµερή αποτελούµενα από δυο 

υποµονάδες, τις α και β. Μέχρι σήµερα έχουν αποµονωθεί 24 τύποι της υποµονάδας α 

και 8 της υποµονάδας β, οι οποίοι σχηµατίζουν 24 διαφορετικά ετεροδιµερή.  

     Με την αλληλεπίδραση του εξωκυττάριου τµήµατος µε διάφορα στοιχεία του 

στρώµατος, οι ιντεγκρίνες λειτουργούν ως αναγνωριστικά όργανα του κυττάρου, 

προσφέροντάς του πληροφορίες για το εξωκυττάριο περιβάλλον. Η µετάδοση αυτών 

των πληροφοριών στον πυρήνα µπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη διαφόρων 

διεργασιών όπως είναι ο πολλαπλασιασµός, η διαφοροποίηση, η απόπτωση ή η 

µετανάστευση. Με την άµεση ή έµµεση σύνδεση του ενδοκυττάριου τµήµατος του 

ετεροδιµερούς µε το πλέγµα της ακτίνης, συνδέουν τον κυτταροσκελετό µε την 

διάµεση θεµέλια ουσία και προάγουν την κυτταρική µετανάστευση προκαλώντας 

αλλαγές στην κυτταροσκελετική οργάνωση και αυξάνοντας την κυτταρική 

συσταλτικότητα.  

     Αν και οι περισσότερες από τις ιντεγκρίνες συνδέονται µε αύξηση της 

επιθετικότητας των νεοπλασµάτων στα οποία υπερεκφράζονται, όπως συµβαίνει µε 

τις αvβ3, α6 και α3β1,
138 κάποιες άλλες όπως η α5β1 στον καρκίνο του παχέος εντέρου 

και η α2β1 στον καρκίνο του µαστού µειώνουν τον κακοήθη φαινότυπό τους139.  

     Η σύνδεση της ιντεγκρίνης µε τα στοιχεία του εξωκυττάριου στρώµατος προκαλεί 

την αυτοφωσφορυλίωση της FAK (focal adhesion kinase) και την προσάρτηση στο 

σύµπλεγµα της πρωτεΐνης Shc (Src homology 2-containing adapter protein), η οποία 

µέσω περαιτέρω φωσφορυλίωσης της FAK, συνδέει ολόκληρο το σύµπλεγµα µε την 

Grb2 και τον παράγοντα ανταλλαγής νουκλεοτιδίων Sos. Η ένωση µε διάφορες 

πρωτεΐνες όπως η α-ακτίνη, η ταλίνη και η παξιλλίνη µέσω της p130Cas (Crk-

associated substrate) σταθεροποιεί το σύµπλεγµα στον κυτταροσκελετό (σχήµα 19). 

Ο παραπάνω καταρράκτης οδηγεί στην ενεργοποίηση της MAP/Erk οδού και την 

έναρξη της προσκόλλησης και µετανάστευσης του κυττάρου, µέσω της 

φωσφορυλίωσης της κινάσης της ελαφριάς αλυσίδας της µυοσίνης από την Erk 

τυροσινική κινάση και της επακόλουθης αύξησης της συσταλτικότητας του κυττάρου. 

     Η σύνδεση της ιντεγκρίνης µε τις δοµές του στρώµατος µπορεί να συµβάλει στην 

επιβίωση του κυττάρου, µέσω της ενεργοποίησης της οδού της Akt/PKB από την 

FAK. Όλες οι προηγούµενες διεργασίες µπορούν να ανασταλούν από την δράση του 

ογκοκατασταλτικού γονίδιου PTEN, µέσω της αποφωσφορυλίωσης της FAK και της 
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PIP3140. Απώλεια της λειτουργίας του PTEN οδηγεί σε αλλαγές στις οδούς µετάδοσης 

σήµατος µέσω ιντεγκρινών, µε αποτέλεσµα την εκδήλωση περισσότερο 

µεταναστευτικού και διεισδυτικού φαινοτύπου141.  

 

                          

Σχήµα 19: Κυτταρική απάντηση στην αλληλεπίδραση της ιντεγκρίνης µε τα στοιχεία του 

εξωκυττάριου συνδετικού ιστού. (τροποποιηµένο από Cancer: Principles And Practice 

Of Oncology, V. T. Devita, S. Hellman, and S. A. Rosenberg, 7
th
 Edition) 

  

     Εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες, οι ιντεγκρίνες, δηµιουργώντας συµπλέγµατα 

µε γειτονικούς υποδοχείς, όπως ο EGFR, συµµετέχουν και στην ενεργοποίηση οδών 

µετάδοσης ενδοκυττάριων σηµάτων142.  

 

7.2.3.   Κυτταρική µετακίνηση  

     Μετά την διαφυγή των κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο ακολουθεί η 

µετακίνηση τους µέσα στην εξωκυττάρια ουσία, η οποία επιτυγχάνεται µε την 

επαναλαµβανόµενη δηµιουργία πτυχώσεων και ψευδοποδίων καθώς και µε 

πολυµερισµό της ακτίνης και την δηµιουργία µεµβρανοποδίων και νηµατοποδίων. Η 

επέκταση ψευδοποδίων και η δηµιουργία µεµβρανικών πτυχώσεων ρυθµίζεται από 

αυξητικούς και αυτοκρινείς παράγοντες, όπως είναι ο αυτοκρινής παράγοντας  

κινητικότητας (AMF, Autocrine motility factor) και η αυτοταξίνη (ATX), 

γλυκοπρωτεΐνες που εκκρίνονται από τα µελανινοκύτταρα και δρουν χηµειοτακτικά 

και χηµειοκινητικά για οµοειδή κύτταρα143.  

     Η µετακίνηση του κυττάρου επιτυγχάνεται κυρίως µε την βοήθεια των 

µεµβρανοποδίων και νηµατοποδίων. Στο πρόσθιο άκρο των προεξοχών αυξάνεται η 
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συγκέντρωση των µορίων ιντεγκρίνης, τα οποία συνδεόµενα µε στοιχεία της θεµέλιας 

ουσίας δηµιουργούν σηµεία εστιακής προσκόλλησης. Η δύναµη έλξης του κυττάρου 

προς την κατεύθυνση των σηµείων εστιακής προσκόλλησης παράγεται από την 

συστολή και χαλάρωση των ινιδίων ακτίνης που είναι συνδεδεµένα µε την FAK και 

τα µόρια ιντεγκρίνης. Η κίνηση ολοκληρώνεται µε την απελευθέρωση ή την 

πρωτεολυτική διάσπαση των σηµείων εστιακής προσκόλλησης από την καλπαΐνη στο 

ουραίο τµήµα του κυττάρου (σχήµα 20).  

 

                              

Σχήµα 20: Κυτταρική κίνηση. (τροποποιηµένο από Cancer: Principles And Practice 

Of Oncology, V.T. Devita, S. Hellman, and S. A. Rosenberg, 7
th
 Edition) 

 

     Τα σηµεία εστιακής προσκόλλησης στα στατικά κύτταρα παρουσιάζουν µια 

συνεχή και άτακτη κίνηση στην µεµβράνη του κυττάρου, η οποία  κατά την έναρξη 

της µετακίνησης του κυττάρου µειώνεται και αποκτά συγκεκριµένο προσανατολισµό, 

παράλληλο µε την διεύθυνση της κίνησης. Οι αλλαγές αυτές διαµορφώνονται από την 

αλληλεπίδραση των ιντεγκρινών µε τα συστατικά της θεµέλιας ουσίας και 

καθορίζουν τελικά αν το κύτταρο θα παραµείνει στατικό ή θα κινηθεί.    

     Στον µηχανισµό της κίνησης του κυττάρου, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι 

Rak1 και Cdc42 για τον σχηµατισµό των προσεκβολών µέσω της συνεργασίας τους 

µε τις ιντεγκρίνες,  διάφορες RhoGTPασες για την δηµιουργία των σηµείων εστιακής 

προσκόλλησης, η Erk µαζί µε την FAK για την επίτευξη της συστολής και η Src 

κινάσες στην ρύθµιση της έντασης της συστολής του κυτταροσκελετού (σχήµα 21)144.  
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Σχήµα 21: Μοριακές αλληλεπιδράσεις  κατά την διαδικασία της κίνησης του κυττάρου. 

(τροποποιηµένο από Cancer: Principles And Practice Of Oncology, Vincent T. 

Devita, Samuel Hellman, and Steven A. Rosenberg, 7
th
 Edition) 

 

7.2.4.   Αποδόµηση θεµέλιας ουσίας 

     Η µετακίνηση του κυττάρου διαµέσου των διαφόρων ιστικών δοµών 

επιτυγχάνεται µε την βοήθεια της δράσης διαφόρων πρωτεασών. Από τις πρωτεάσες 

που έχουν µελετηθεί, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι µεταλλοπρωτεϊνάσες 

(MMPs).  

     Μέχρι σήµερα έχουν αναγνωρισθεί 26 MMPs και τέσσερις αναστολείς τους 

(TIMPs). Όλες οι MMPs εκκρίνονται από τα κύτταρα ως προ-ένζυµα, εκτός από τις 

πέντε µεµβρανικού τύπου MMPs, οι οποίες βρίσκονται στην µεµβράνη του κυττάρου. 

Η ενεργοποίηση όλων των εκκρινόµενων προ-ενζύµων γίνεται µε την αποκοπή ενός 

τµήµατος του µορίου από κάποια άλλη MMP ή από κάποια πρωτεάση σερίνης όπως 

είναι η πλασµίνη ή ο ενεργοποιητής του πλασµινογόνου τύπου ουροκινάσης (uPA), 

εκτός από τις µεµβρανικού τύπου MMPs και την MMP-13, οι οποίες ενεργοποιούνται 

ενδοκυττάρια µε την δράση της φουρίνης145.  

     Κατά την διαδικασία της πρωτεόλυσης και της διάσπασης του διάµεσου 

συνδετικού ιστού υπάρχει ισορροπία µεταξύ της ενεργοποίησης και της αναστολής 

των MMPs, γεγονός που διευκολύνει την κίνηση του κυττάρου, διατηρώντας όµως 

ακέραια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της µετακίνησης.  

     Εκτός όµως από την αποµάκρυνση των εµποδίων στην κυτταρική µετανάστευση,  

έχει βρεθεί ότι οι MMPs διαθέτουν και άλλες ιδιότητες µε τις οποίες υποβοηθούν την 

δηµιουργία των µεταστάσεων (σχήµα 22). Μια σηµαντική δράση αφορά την 

απελευθέρωση των κυττάρων από τους διακυτταρικούς δεσµούς τους, όπως στην 

περίπτωση της αποδόµησης των µορίων της Ε-καντερίνης από την MMP-3 στον 

καρκίνο του µαστού, καθώς και από τα σηµεία προσκόλλησής τους στην 
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εξωκυττάρια ουσία µε την αποδόµηση του CD44 από την MMP-9146. Η MMP-2 και η 

MT-1-MMP αποδοµώντας την γ2 άλυσο της λαµινίνης-5, δοµικού συστατικού της 

βασικής µεµβράνης, απελευθερώνουν το τµήµα της α3 αλύσου το οποίο δρα 

χηµειοτακτικά για άλλα νεοπλασµατικά κύτταρα147. Επίσης, συµµετέχουν στην 

αγγειογένεση µέσω της σύνδεσης της MMP-2 µε την ιντεγκρίνη αvβ3 των 

ενδοθηλιακών κυττάρων, µετά την επίδραση αγγειογενετικών ερεθισµάτων148.  

 

 

Σχήµα 22: ∆ράσεις των µεταλλοπρωτεϊνασων (MMPs). (τροποποιηµένο από Cancer: 

Principles And Practice Of Oncology, Vincent T. Devita, Samuel Hellman, and Steven 

A. Rosenberg, 7
th
 Edition) 

 

7.2.5.   Είσοδος στην κυκλοφορία και αποικισµός οργάνου-στόχου 

     Η είσοδος των κυττάρων που διαφεύγουν από τον πρωτοπαθή όγκο στην αιµατική 

κυκλοφορία επιτυγχάνεται πρώιµα, συνήθως πριν την χειρουργική εξαίρεση του 

νεοπλάσµατος, µε την προσκόλληση των κυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα µέσω 

των ιντεγκρινών αvβ3 και α6β1 και την διαενδοθηλιακή διείσδυση στον αγγειακό αυλό.  

     Από µικρο-βιντεοσκοπήσεις σε ζωντανά πειραµατόζωα διαπιστώθηκε ότι 

σηµαντικός αριθµός κυττάρων εισέρχονται στην κυκλοφορία και παραµένουν σ’ 

αυτήν, για ένα διάστηµα τριών ηµερών περίπου, πριν µεταναστεύσουν σε κάποιο 

όργανο. Από αυτά ένα πολύ µικρό ποσοστό θα συνεχίσει να αυξάνεται στο νέο 

περιβάλλον δηµιουργώντας µακροσκοπικές µεταστάσεις149. Η αλληλεπίδραση των 

κυκλοφορούντων νεοπλασµατικών κυττάρων µε τα αιµοπετάλια και η παγίδευσή 

τους στην συνέχεια, σε σηµεία στα οποία έρχονται σε επαφή µε το ενδοθήλιο, 
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διευκολύνει την έξοδο τους από την κυκλοφορία και την είσοδο τους στα οργανα-

στόχους150.  

     Η “επιλογή” του οργάνου-στόχου καθορίζεται από την συγγένεια των διαφόρων 

κυττοκινών της επιφάνειας του καρκινικού κυττάρου µε τις κυττοκίνες που 

εκφράζονται στο στρώµα του κάθε οργάνου. Τα κύτταρα του καρκίνου του µαστού, 

για παράδειγµα, υπερεκφράζουν συχνά τους χηµειοϋποδοχείς CXCR4 και  CXCR7 

των οποίων οι ειδικοί προσδέτες, CXCL12 και CXCL21, εκφράζονται σε υψηλά 

επίπεδα στον µυελό των οστών, στο ήπαρ και στους λεµφαδένες, όργανα που 

αποτελούν πολύ συχνά (σχήµα 23) θέσεις δηµιουργίας µεταστάσεων στον καρκίνο 

του µαστού151.  

 

Σχήµα 23: Συχνότερες θέσεις µετάστασης στον καρκίνο του µαστού και εκατοστιαία 

αναλογία επί του συνόλου των µεταστάσεων. 
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VIII. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΠΑΡΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚA ΚΥΤΤΑΡΑ  

  

     Από την στιγµή της δηµιουργίας του πρωτοπαθούς όγκου έως την εµφάνιση 

µακροσκοπικών µεταστάσεων µεσολαβεί µια περίοδος, παρόµοια και το ίδιο 

σηµαντική µε την περίοδο της ογκογένεσης,  κατά την οποία ορισµένα καρκινικά 

κύτταρα, εισέρχονται στην αιµατική κυκλοφορία (circulating tumors cells, CTCs), 

καταστρέφονται ή επιβιώνουν από την αλληλεπίδραση τους µε το ανοσολογικό 

σύστηµα, αποπίπτουν ή µεταπίπτουν σε κάποιου είδους ληθαργική κατάσταση, 

δηµιουργούν µικροσκοπικές εστίες από διάσπαρτα καρκινικά κύτταρα (disseminated 

tumor cells, DTCs) σε διάφορα όργανα (π.χ. µυελός των οστών) και τελικά 

εξαφανίζονται ή αναπτύσσονται µε την µορφή δευτεροπαθών εστιών. Το τελικό 

αποτέλεσµα εξαρτάται από το µεταστατικό δυναµικό του φαινοτύπου τους, την 

έκβαση των αλληλεπιδράσεων τους µε τον ξενιστή και τις θεραπευτικές τακτικές που 

θα εφαρµοσθούν.   

     Οι πρώτες  γνωστές δηµοσιεύσεις που αφορούν την παρουσία διάσπαρτων 

καρκινικών κυττάρων στον µυελό των οστών υπάρχουν ήδη από το 1965152, ενώ η 

πρώτη αναφορά στη βιβλιογραφία για κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα 

χρονολογείται από το 1869 από τον Ashworth, ο οποίος περιέγραψε την παρουσία 

κυττάρων παρόµοιων µε αυτά του πρωτοπαθούς όγκου στο αίµα ασθενούς που 

απεβίωσε από καρκίνο του µαστού153. 

     Αν και οι περισσότερες αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία αφορούν την 

ανίχνευση DTCs και CTCs σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού, υπάρχουν αρκετές 

αναφορές που σχετίζονται µε άλλους κακοήθεις συµπαγείς όγκους όπως το 

µελάνωµα, ο καρκίνος  κεφαλής-τραχήλου, ο καρκίνος του προστάτη, του παχέος 

εντέρου, του στοµάχου, του παγκρέατος, του οισοφάγου, του νεφρού και του 

πνεύµονος. Στον καρκίνο του µαστού έχει µελετηθεί εκτενώς η ανίχνευση DTCs στον 

µυελό των οστών σε ασθενείς µε πρώιµο καρκίνο του µαστού, αλλά δεν είναι σπάνιες 

και οι µελέτες σε ασθενείς µε µεταστατική νόσο.  

 

8.1.   Χαρακτηριστικά και βιωσιµότητα των κυκλοφορούντων καρκινικών  

         κυττάρων   

     Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που βεβαιώνουν την νεοπλασµατική φύση των 

διάσπαρτων κυττάρων που αποµονώνονται στον µυελό των οστών ασθενών µε 

πρώιµο καρκίνο του µαστού, όπως χρωµοσωµικές ανωµαλίες στα χρωµοσώµατα 7, 8 
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και 18154 και υπερέκφραση του c-erbB2 γονιδιου155. Παρόµοιες χρωµοσωµικές 

παρεκκλίσεις έχουν αναφερθεί και για τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα σε 

πειράµατα µε in situ υβριδισµό φθορισµού156. Παρά τον νεοπλασµατικό τους όµως  

χαρακτήρα, λίγα από αυτά θα δηµιουργήσουν µεταστατικές εστίες καθώς έχει 

υπολογισθεί ότι περίπου ένα κύτταρο ανά 10.000 είναι ικανό να δηµιουργήσει κάποια 

αποµακρυσµένη εστία157. Μια αιτία που εξηγεί το πολύ µικρό αυτό ποσοστό είναι ο 

σύντοµος χρόνος ηµίσιας ζωής των CTCs στο περιφερικό αίµα καθώς η πλειοψηφία 

τους υπόκειται σε απόπτωση158 ή αποµακρύνεται από την κυκλοφορία στους 

πνεύµονες και το ήπαρ159.  

     Αν και η ικανότητα των CTCs να δηµιουργούν µακροσκοπικές µεταστάσεις 

φαίνεται να είναι µικρή, η δυνατότητα δηµιουργίας αποικιών σε in vitro συνθήκες 

διατηρείται σε σηµαντικό βαθµό. Σε πειράµατα κλωνισµού σε συλλογές αρχέγονων 

κυττάρων περιφερικού αίµατος σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού, επιτεύχθηκε η 

δηµιουργία αποικιών καρκινικών κυττάρων στο 80% των δειγµάτων αίµατος στα 

οποία είχαν προηγούµενα ανιχνευθεί καρκινικά κύτταρα160.  

 

8.2.   Φαινοτυπική ανάλυση κυκλοφορούντων και διάσπαρτων καρκινικών 

         κυττάρων       

     Τα CTCs διατηρούν σε γενικές γραµµές τα βασικά χαρακτηριστικά των κυττάρων 

από τα οποία προέρχονται, όπως είναι η κατάσταση των οιστρογονικών και 

προγεστερονικών υποδοχέων, η ένταση έκφρασης του EGFR, η παρουσία 

µεταλλάξεων του p53 και ο βαθµός κακοήθειας161. Ωστόσο παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους και σε κάθε ασθενή συνιστούν µια αρκετά 

ετερογενή οµάδα. Επιπρόσθετα, οι βλάβες στο γονιδίωµα των CTCs από ασθενείς 

χωρίς εµφανείς µεταστάσεις, παρότι όπως προαναφέρθηκε, είναι λιγότερες από αυτές 

των CTCs από ασθενείς µε επιβεβαιωµένη µεταστατική νόσο131, παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη ποικιλοµορφία στις ασθενείς χωρίς µεταστατική νόσο162. Αυτό ενισχύει 

την άποψη ότι η εκλεκτική επικράτηση ενός καρκινικού κλώνου η οποία οδηγεί στην 

εµφάνιση αποµακρυσµένων µεταστάσεων, πιθανά συµβαίνει µετά την διασπορά των 

κυττάρων στο αίµα και τον µυελό των οστών. Κατά το διάστηµα αυτό, το οποίο 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µια ληθαργική περίοδος της νόσου, συσσωρεύονται οι 

επιπλέον µεταλλάξεις οι οποίες θα µετατρέψουν τα διάσπαρτα κύτταρα σε 

µεταστατικά.  
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     Πέρα από τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά που έχουν τα CTCs µε τα κύτταρα του 

πρωτοπαθούς όγκου, παρουσιάζουν και κάποιες διαφορές στο γονιδιακό τους 

profile163 από αυτά. Οι διαφορές αυτές µεταβάλλουν τις µοριακές ισορροπίες που 

είναι υπεύθυνες για την κυτταρική προσκόλληση, την µεταναστευτική ικανότητα ή 

την αγγειογένεση, επιτρέποντας τελικά στα CTCs να δηµιουργήσουν δευτεροπαθείς 

εστίες σε αποµακρυσµένα όργανα.       

     Ένα κοινό χαρακτηριστικό των CTCs, το οποίο ίσως εξηγεί και την προέλευση της 

τάσης που ωθεί ορισµένα κύτταρα να αποσχισθούν από την κύρια µάζα του όγκου, 

είναι η αυξηµένη έκφραση του HIF-1α, παράγοντα ο οποίος σχετίζεται µε  πολλές 

από τις λειτουργίες του κυττάρου σε κατάσταση υποξίας. Επιπρόσθετα τα ίδια 

κύτταρα υποεκφράζουν τους VHL και cullin-2, παράγοντες  υπεύθυνους για την 

αποδήµηση του HIF-1α164.  

     Η δεύτερη οµάδα γονιδίων τα οποία βρίσκονται συχνά διαφοροποιηµένα στα 

διάσπαρτα καρκινικά κύτταρα, περιλαµβάνει γονίδια που θα τα βοηθήσουν στο 

επόµενο βήµα, αυτό της αποκόλλησης από τα υπόλοιπα κύτταρα µέσω της 

αποδιοργάνωσης των δοµών προσκόλλησης. Έχει βρεθεί ότι το 68% των DTCs δεν 

εκφράζει καθόλου ή ελάχιστα την plakoglobin, η οποία, µαζί µε την Ε-καντερίνη και 

της α και β κατενίνες, συµµετέχει στον σχηµατισµό των διακυτταρικών µονάδων 

προσκόλλησης. Τον ίδιο ίσως σκοπό εξυπηρετεί και η αυξηµένη, σε σχέση µε τον 

µητρικό όγκο, συχνότητα έκφρασης του HER-2/neu, η υπερέκφραση του οποίου 

µειώνει σηµαντικά την µεταγραφή της Ε-καντερίνης165.  

     Η αυξηµένη συχνότητα έκφρασης του HER2/neu στα DTCs166,167 και CTCs168 σε 

σχέση µε τους πρωτοπαθείς όγκους από τους οποίους προέρχονται έχει αναφερθεί σε 

αρκετές µελέτες. Αν και η διαταραχή στην έκφραση του HER2/neu συµβαίνει νωρίς 

κατά την διαδικασία της ογκογένεσης169, έχει βρεθεί  ότι µπορεί να συµβεί και ως 

επιγενές φαινόµενο αρκετά αργότερα. Έτσι µπορεί να εξηγηθεί τα γεγονός του 

χαρακτηρισµού της πρωτοπαθούς εστίας ως αρνητικής για υπερέκφραση του 

HER2/neu, ενώ τα διάσπαρτα καρκινικά κύτταρα υπερεκφράζουν το γονίδιο. 

Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί αυξηµένη πυκνότητα της µικρο-αγγείωσης σε όγκους που 

περιέχουν HER2/neu(+) κύτταρα170, γεγονός που σε συνδυασµό µε την 

αποδεδειγµένα µεγαλύτερη ικανότητα εξαγγείωσης αυτών των κυττάρων σε σχέση µε 

τα υπόλοιπα κύτταρα171, εξασφαλίζει την εκλεκτική αιµατογενή διασπορά τους.  

     Η πορεία διαµέσου της θεµέλιας ουσίας υποβοηθείται από τις MMP-2 και CD44, 

ενώ η διείσδυση διαµέσου του ενδοθηλίου και η είσοδος στην κυκλοφορία, 
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διευκολύνεται από τις αλληλεπιδράσεις  των ιντεγκρίνων ανβ3 και α6β1 µε τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα του αυλού των αγγείων. Όλα τα παραπάνω µόρια  βρίσκονται 

σε αυξηµένη συγκέντρωση στην κυτταρική µεµβράνη των CTCs171.  

     Μετά την είσοδο τους στην αιµατική κυκλοφορία, σηµαντικός αριθµός από τα 

CTCs θα αποφύγει την καταστροφή από τα Τ-κυτταροτοξικά κύτταρα του 

ανοσολογικού συστήµατος, λόγω της µη-αναγνώρισής τους από τα τελευταία. Η 

αδυναµία αναγνώρισης των CTCs οφείλεται στην µειωµένη έκφραση αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας κλάσης Ι (HLA-I), η οποία είναι πολύ χαµηλότερη από την 

αντίστοιχη των κυττάρων του πρωτοπαθούς όγκου, καθώς επίσης και στην µειωµένη 

έκφραση της ICAM-1, απαραίτητης για την σύνδεση µε τις ιντεγκρίνες αLβ2 και αMβ2 

των λεµφοκυττάρων165.  

     Η επιβίωση των CTCs και των DTCs στο εναλλασσόµενο και συχνά εχθρικό  

περιβάλλον που αντιµετωπίζουν µέχρι την οργάνωσή τους σε συµπαγείς µεταστατικές 

εστίες, εξασφαλίζεται µε την καταστολή των µηχανισµών απόπτωσης. Η πλειοψηφία 

των DTCs που αποµονώνονται στον µυελό των οστών, εµφανίζουν αυξηµένα  

επίπεδα έκφρασης α5 και β1 ιντεγκρινών165, STAT-1 και (2'-5') oligoadenylate 

synthetase-1, µόρια τα οποία καταστέλλουν την απόπτωση164.  

     Όλες οι παραπάνω φαινοτυπικές ιδιαιτερότητες θα βοηθήσουν τα CTCs να 

αποσχιστούν από την µητρική µάζα του πρωτοπαθούς όγκου, να διασχίσουν την 

θεµέλια ουσία, να επιβιώσουν στην κυκλοφορία και τελικά να αποικίσουν 

αποµακρυσµένα όργανα όπως ο µυελός των οστών. Λίγα όµως από αυτά είναι ικανά 

να πολλαπλασιαστούν και δηµιουργήσουν µακροσκοπικές εστίες. Αυτά τα ξεχωριστά 

κύτταρα πιστεύεται ότι πιθανά αντιπροσωπεύουν µεταλλαγµένους κλώνους 

αρχέγονων µαστικών κυττάρων (breast cancer stem cells, BCSCs). Η ύπαρξη των 

BCSCs πιθανολογείται από πολλές δεκαετίες172, και αν και δεν έχουν πλήρως 

ταυτοποιηθεί, υπάρχουν πολυάριθµες ενδείξεις για την ύπαρξη τους.  

     Η ιδέα ότι ο καρκίνος ξεκινάει από την κακοήθη µετάλλαξη ενός αρχέγονου 

κυττάρου βασίζεται σε µια σειρά παρατηρήσεων που αφορούν τα αρχέγονα µαστικά 

κύτταρα. Πρώτα από όλα είναι ιδιαίτερα µακρόβια, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή 

στην συσσώρευση µεταλλάξεων. Επίσης, έχουν αρκετά χαρακτηριστικά των 

καρκινικών κυττάρων, όπως την ικανότητα αυτο-ανανέωσης, δυνατότητα περαιτέρω 

διαφοροποίησης, ενεργή έκφραση τελοµεράσης, καταστολή αποπτωτικών 

µονοπατιών και ικανότητα µετακίνησης και µεταστάσης173. Μέχρι σήµερα έχουν 

γίνει διάφορες προσπάθειες φαινοτυπικής ταυτοποίησης των BCSCs. Έχει βρεθεί ότι 
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100 κύτταρα από καρκίνο του µαστού µε φαινότυπο CD44+/CD24–/low µπορούν να 

προκαλέσουν την ανάπτυξη ξενοµοσχευµάτων σε πειραµατόζωα, ενώ δεκάδες 

χιλιάδες κυττάρων χωρίς τον παραπάνω φαινότυπο δεν είναι ικανά να οδηγήσουν 

στην ανάπτυξη όγκων174. Πρόσφατα, ταυτοποιήθηκε µια γονιδιακή υπογραφή 11 

γονιδίων των οποίων η έκφραση ρυθµίζεται από το γονίδιο BMI 1 και ίσως να 

αποτελούν την γενετική ταυτότητα των κυττάρων µε ικανότητες αυτο-ανανέωσης175. 

Η έκφραση των παραπάνω γονιδίων φάνηκε ότι αποτελεί δυσµενή προγνωστικό 

παράγοντα για τον κίνδυνο υποτροπής και την ολική επιβίωση.     

     Κύτταρα µε χαρακτηριστικά των υποτιθεµένων BCSCs αποτελούν συνήθως 

λιγότερο από το 10% του κυτταρικού πληθυσµού των πρωτοπαθών κακοήθων 

νεοπλασµάτων του µαστού176. Αντίθετα, σε µια σειρά από 50 δείγµατα µυελού των 

οστών από ασθενείς µε πρώιµο καρκίνο του µαστού, θετικών για την παρουσία ξένων 

κυττάρων, βρέθηκε ότι το 65%, κατά µέσο όρο, των καρκινικών κυττάρων των 

δειγµάτων είχαν φαινότυπο CD44+/CD24–/low, ενώ σε όλα τα δείγµατα υπήρχαν 

κάποια κύτταρα µε το παραπάνω φαινότυπο177.  

     Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχουν πληθυσµοί κυττάρων µέσα στον 

πρωτοπαθή όγκο, οι οποίοι εξαιτίας κάποιων ιδιαιτέρων ικανοτήτων ή επιγενών 

µεταλλάξεων, θα φτάσουν τελικά στον µυελό των οστών και σε άλλα όργανα και θα 

δηµιουργήσουν δευτεροπαθείς εστίες. 

 

8.3.   Επίδραση θεραπευτικών παρεµβάσεων στα κυκλοφορούντα καρκινικά 

         κύτταρα  

     Ένας άλλος παράγοντας  από τον οποίο εξαρτάται η τύχη των CTCs και DTCs, 

είναι η θεραπευτικές παρεµβάσεις που θα ακολουθήσουν µετά την επιτυχή αφαίρεση 

του πρωτοπαθούς όγκου. Έχει βρεθεί ότι η πλειοψηφία των DTCs που ανιχνεύονται 

στον µυελό των οστών κατά την στιγµή της χειρουργικής επέµβασης, βρίσκεται στην 

φάση G0 του κυτταρικού κύκλου, καθώς πολύ λίγα από αυτά εκφράζουν τις p120 και 

Ki67165. Στην ‘ληθαργική’  αυτή κατάσταση (dormancy) τα κύτταρα µπορούν 

περιπέσουν λόγω αναστολής αγγειογενετικών σηµάτων178, εξαιτίας ανοσολογικών 

µηχανισµών179, λόγω στέρησης ορµονικών ερεθισµάτων180 ή λόγω διαταραχών σε 

διάφορα µονοπάτια µεταγωγής σήµατος181. Μετά από άλλοτε άλλο χρονικό διάστηµα 

και εξαιτίας διαφόρων αλλαγών, όπως αύξηση αγγεογενετικών182 ή µιτωτικών183  

σηµάτων, τα ληθαργικά κύτταρα µεταπίπτουν σε φάση πολλαπλασιασµού και 

δηµιουργούν δευτεροπαθείς µεταστατικές εστίες. Ο Demicheli σε µια αναδροµική 
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µελέτη 1100 ασθενών που υποβληθήκαν σε αφαίρεση καρκίνου του µαστού στο 

Cancer Institute του Μιλάνου κατά το διάστηµα 1964-1980, διαπίστωσε ότι οι 

περισσότερες υποτροπές συµβαίνουν 18 µήνες, κατά µέσο όρο, µετά την χειρουργική 

επέµβαση, ενώ µια δεύτερη επικίνδυνη περίοδος εµφανίζεται µια πενταετία µετά την 

επέµβαση. Ο κίνδυνος για υποτροπή είναι υπαρκτός για ένα διάστηµα 15 ετών µετά 

την αφαίρεση του πρωτοπαθούς ογκου184. 

     Το γεγονός ότι τα DTCs και κατ’επέκταση και τα CTCs, δεν βρίσκονται σε φάση 

πολλαπλασιασµού και κυτταρικής διαίρεσης κατά την περίοδο της χορήγησης της 

συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, αποτελεί πιθανά την αιτία της αντοχής που 

επιδεικνύουν στα συνηθισµένα θεραπευτικά σχήµατα που χρησιµοποιούνται185,186. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες εξάλειψης των διάσπαρτων καρκινικών 

κυττάρων µε µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι συγκεκριµένων πρωτεϊνών-στόχων 

που εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων. Σε µια µελέτη που δηµοσιεύθηκε το 

2002 χορηγήθηκε µετά την συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία το edrecolomab, 

µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι του µορίου προσκόλλησης 17-1A, το οποίο 

εκφράζεται από τα DTCs σε µεγάλο ποσοστό και διαπιστώθηκε πλήρης εξάλειψη των 

διάσπαρτων καρκινικών κυττάρων σε 7 από τους 9 ασθενείς187. Σε πιο πρόσφατη 

πιλοτική µελέτη της κλινικής µας, η χορήγηση του trastuzumab, µονοκλωνικού 

αντισώµατος έναντι του HER-2/neu, για δυο έως τέσσερις µήνες µετά την 

χηµειοθεραπεία, είχε ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση των DTCs από το περιφερικό 

αίµα και τον µυελό των οστών στο 67% των ασθενών188. 

 

8.4.   Μέθοδοι ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων  

     Μέχρι σήµερα για την κατάδειξη των DTCs στον µυελό των οστών, στο 

περιφερικό αίµα και στους λεµφαδένες, εκτός από τις ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους, 

έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως κυτταροµετρικές µέθοδοι, οι οποίες βασίζονται σε 

ανοσοκυτταροχηµικές τεχνικές κατάδειξης των κυττάρων και µέθοδοι που βασίζονται 

σε νουκλεϊνικά οξέα. Στις τελευταίες, ανιχνεύονται αλληλουχίες DNA ή RNA που 

εκφράζονται διαφορετικά στα καρκινικά κύτταρα από ότι στα φυσιολογικά κύτταρα 

του αίµατος ή του µυελού των οστών.  
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8.4.1.   Κυτταροµετρικές µέθοδοι 

 

α) Ιστολογική εξέταση µε ανοσοϊστοχηµεία 

     Η ιστολογική εξέταση µε µεθόδους ανοσοϊστοχηµείας, βασίζεται στην 

φαινοτυπική ταυτοποίηση των παθολογικών κυττάρων, αλλά σε αντίθεση µε την 

κλασική ιστολογική εξέταση, η ανίχνευση των κυττάρων δεν γίνεται µε χηµικές 

αντιδράσεις, αλλά µε ανοσοαντιδράσεις. Με την επιλογή του κατάλληλου αντιγόνου, 

που χαρακτηρίζει τα προς ανίχνευση κύτταρα, του ειδικού αντισώµατος έναντι του 

συγκεκριµένου αντιγόνου και την σήµανση του συµπλέγµατος µε χρωµογόνο ή 

φθορίζουσα ουσία είναι δυνατή η οπτική αναγνώριση των κυττάρων ακόµα κι όταν 

δεν παρουσιάζουν καµία µορφολογική διαφορά από τα υπόλοιπα.  

     Η επιτυχία της ανίχνευσης των κυτταρικών αντιγόνων προϋποθέτει ότι αυτά δεν 

έχουν καταστραφεί κατά τη διαδικασία παρασκευής του ιστού. Η επιλογή του 

κατάλληλου ειδικού αντισώµατος και της τεχνικής που θα χρησιµοποιηθεί είναι 

απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία της ανίχνευσης. ∆εν χρησιµοποιείται ως 

εξέταση ρουτίνας καθώς είναι χρονοβόρα εξέταση και απαιτεί αρκετή εµπειρία. 

β) Ανοσοκυτταροχηµεία και µικροσκόπηση φθορισµού 

     Οι ανοσοκυτταροχηµικές µέθοδοι αποτελούν τις πλέον ίσως χρησιµοποιηµένες 

µεθόδους για την ανίχνευση DTCs, κυρίως στον µυελό των οστών. Και οι δυο 

τεχνικές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, αλλά έχουν το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπουν τον 

περαιτέρω χαρακτηρισµό των κυττάρων µε άλλους µοριακούς δείκτες. 

γ) Κυτταροµετρία ροής 

     Η κυτταροµετρία ροής είναι µια άλλη µέθοδος µε την οποία µπορεί να ανιχνευθεί 

η παρουσία ξένων κυττάρων στο αίµα. Με την µέθοδο αυτή µελετάται η κατανοµή 

των κυττάρων στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, ανάλογα µε την 

ποσότητα του DNA που περιέχουν. Τα φυσιολογικά κύτταρα καθώς και τα κύτταρα 

των καλοηθών νόσων, τείνουν να έχουν έναν οµοιογενή κυτταρικό πληθυσµό µε 

διπλοειδές DNA περιεχόµενο, ενώ τα καρκινικά κύτταρα, λόγω διαταραχών κατά την 

αντιγραφή του DNA, είναι πολύ συχνά ανευπλοειδικά. Περίπου 70% των όγκων 

περιέχουν κύτταρα µε µη-φυσιολογικό DNA περιεχόµενο.  

     Κατά τη µέθοδο αυτή, προετοιµάζεται αιώρηµα ενός κυτταρικού πληθυσµού και 

τα κύτταρα βάφονται µε µια φθορίζουσα χρωστική, της οποίας το ποσοστό 

πρόσδεσης είναι ανάλογο µε την ποσότητα του κυτταρικού DNA. Στη συνέχεια, τα 

κύτταρα περνούν κάθετα σε µονή σειρά, από µια δέσµη ακτίνων laser και διεγείρεται 
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η χρωστική. Η φθορίζουσα ακτινοβολία συγκεντρώνεται και αποδίδεται τελικά σαν 

φθορίζουσα κατανοµή, ανάλογη της ποσότητας της χρωστικής που δεσµεύθηκε από 

τα κύτταρα και κατ’ επέκταση ανάλογη των διαφορετικών ποσοτήτων DNA που 

περιέχεται στους πυρήνες των κυττάρων. Η κυτταροµετρία ροής πλεονεκτεί σε σχέση 

µε τις προηγούµενες µεθόδους όσον αφορά την ταχύτητα αλλά και την 

αυτοµατοποίηση. 

 

8.4.2.   Τεχνικές εµπλουτισµού 

     Επειδή ο αριθµός των υπό ανίχνευση κυττάρων είναι µικρός σε σχέση µε τα 

κύτταρα του ιστού ο οποίος τα φιλοξενεί, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές 

εµπλουτισµού οι οποίες µπορούν αυξήσουν την ευαισθησία της ανίχνευσης. Ο 

εµπλουτισµός γίνεται µε την µέθοδο φυγοκέντρησης διαβαθµισµένης πυκνότητας, µε 

την χρησιµοποίηση πορωδών µεµβρανών, µέσω των οποίων αποµακρύνονται τα 

µικρότερα σε µέγεθος λευκοκύτταρα και κατακρατούνται τα καρκινικά κύτταρα και 

µε ανοσολογικές µεθόδους. Στην φυγοκέντρηση διαβαθµισµένης πυκνότητας γίνεται 

αποµόνωση του κλάσµατος των µονοπύρηνων κυττάρων189 του ολικού αίµατος, µέσα 

στο οποίο βρίσκονται συνήθως τα καρκινικά κύτταρα. Στις ανοσολογικές µεθόδους 

ανήκει η κυτταρική επιλογή µε ανοσολογικά µαγνητικά σφαιρίδια στα οποία έχουν 

προσδεθεί ειδικά αντισώµατα. Με αυτόν τον τρόπο ο εµπλουτισµός πραγµατοποιείται 

είτε µε θετική190 είτε µε αρνητική191 επιλογή. Στην µέθοδο θετικής επιλογής τα  

καρκινικά κύτταρα επιλέγονται µε µαγνητικά σφαιρίδια επικαλυµµένα µε 

αντισώµατα κατά των καρκινικών αντιγόνων (HEA125, cytokeratins, BerEP4), ενώ 

στην αρνητική επιλογή επιλέγονται τα φυσιολογικά κύτταρα µε αντισώµατα κατά 

αιµοποιητικών αντιγόνων (συνήθως έναντι του CD45). Οι ανοσολογικές τεχνικές 

εφαρµόζονται και σε ηµι-αυτοµατοποιηµένες τεχνικές καταµέτρησης διάσπαρτων 

καρκινικών κυττάρων, όπως περιγράφηκε πρόσφατα από τον Cristofanilli, σε 

ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού192. Τέλος, µια άλλη µέθοδος, 

βασισµένη και αυτή σε ανοσολογικές τεχνικές, είναι η χρησιµοποίηση µορίων 

προσκόλλησης, όπως το Ep-CAM, σε σύµπλοκα σιδηρούχων κολλοειδών τα οποία 

αποµονώνουν τα προσκολληµένα καρκινικά κύτταρα µε την χρήση µαγνητικού 

πεδίου193. 
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8.4.3.   Μέθοδοι βασιζόµενες σε νουκλεϊνικά οξέα 

 

8.4.3.1.   Αλυσιδωτή αντίδραση  πολυµεράσης µε αντίστροφη µεταγραφάση 

     Τα τελευταία χρόνια για την ανίχνευση του ελάχιστου φορτίου νεοπλασµατικής 

νόσου, χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο η  αλυσιδωτή αντίδραση  πολυµεράσης 

µε αντίστροφη µεταγραφάση (RT-PCR) και κυρίως η αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης µε αντίστροφη µεταγραφάση σε πραγµατικό χρόνο (real-time PCR). 

Εδώ αντί του DNA ανιχνεύονται mRNA µετάγραφα, ειδικών για τα υπό ανίχνευση 

καρκινικά κύτταρα. Η χρησιµοποίηση των τεχνικών που στηρίζονται στην ανίχνευση 

νουκλεϊνικών οξέων για την ανεύρεση CTCs στο αίµα, βασίζεται στο γεγονός ότι τα 

καρκινικά κύτταρα συχνά συνεχίζουν να εκφράζουν δείκτες χαρακτηριστικούς ή 

ειδικούς των φυσιολογικών κυττάρων από τα οποία προέρχονται. Η ανεύρεση 

µεταγράφων mRNA των συγκεκριµένων δεικτών σε ιστούς στους οποίους αυτοί οι 

δείκτες δεν θα ανιχνεύονταν σε φυσιολογικές συνθήκες, υποδηλώνει την παρουσία 

ξένων κυττάρων. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι το ότι το θετικό 

αποτέλεσµα της µεθόδου σηµαίνει την παρουσία ζωντανών καρκινικών κυττάρων, 

καθώς το ελεύθερο mRNA είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις RNAσες του αίµατος.  Τα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα που υποστηρίζουν την υπεροχή της έναντι των άλλων 

τεχνικών είναι πολυάριθµα και τείνει να γίνει η µέθοδος εκλογής194-197.  

Αρχή της µεθόδου 

     Η χρησιµοποίηση της RT-PCR για την ανίχνευση των διάσπαρτων καρκινικών 

κυττάρων βασίσθηκε στην δυνατότητα της µεθόδου να ενισχύει, σε µεγάλο βαθµό, 

τµήµατα του mRNA ώστε να καταστούν ανιχνεύσιµα. Έτσι ακόµα και ένας µικρός 

αριθµός καρκινικών κυττάρων µπορεί να ανιχνευθεί µέσα σε έναν ετερογενή 

πληθυσµό κυττάρων, όταν τα τελευταία δεν εκφράζουν το γονίδιο στο οποίο 

βρίσκεται η  υπό διερεύνηση αλληλουχία198.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι 

γνωστή η πλήρης αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που απαρτίζουν την υπό έλεγχο 

περιοχή του mRNA.  

     Η RT-PCR διαφέρει από την κλασσική PCR µόνο στο ότι χρησιµοποιεί το RNA 

(mRNA) σαν εκµαγείο για την αντίδραση και αρχίζει µε τη µετατροπή του mRNA σε 

cDNA. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της χρησιµοποίησης του mRNA, αντί του DNA 

ως αρχικό καλούπι, είναι η µειωµένη βιωσιµότητα των RNA έναντι των DNA µορίων 

από την στιγµή που ελευθερώνονται από τα αποσυντιθέµενα κύτταρα. Έτσι, η 

ανίχνευση ειδικών RNA αντιγράφων υποδεικνύει την ύπαρξη ζωντανών καρκινικών 
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κυττάρων στο ελεγχόµενο δείγµα, ενώ ανίχνευση DNA αντιγράφων είναι χρήσιµη για 

τον έλεγχο του καρκινικού φορτίου ή για την αρχική διάγνωση του καρκίνου199.  

     Ένα σηµείο άξιο προσοχής είναι η αναφορά από ορισµένους ερευνητές, ψευδώς 

θετικών αποτελεσµάτων ή αλλιώς “φαινόµενο αντικανονικής έκφρασης,” όπως 

χαρακτηρίζεται στην διεθνή βιβλιογραφία (illegitimate expression) και αναφέρεται 

στην ανεύρεση θετικών αποτελεσµάτων στα δείγµατα του αίµατος, του µυελού των 

οστών ή λεµφαδένων από υγιή άτοµα.  

     Υπάρχουν τρεις πιθανές εξηγήσεις του παραπάνω φαινοµένου. Σύµφωνα µε την 

πρώτη, κατά τη διαδικασία της ενίσχυσης του επιθυµητού γονιδίου µπορεί να γίνει 

ενίσχυση και µιας αλληλουχίας ενός άλλου γονίδιου µε σηµαντική οµολογία µε το 

υπό έλεγχο γονίδιο. Υπάρχουν µελέτες όσον αφορά στην CK-19, που υποστηρίζουν 

ότι για τα ψευδώς θετικά αποτελέσµατα σε φυσιολογικά δείγµατα αίµατος, ευθύνεται 

η  ύπαρξη ενός ψευδογονιδίου (pseudogene CK-19b) το οποίο έχει 84,7% οµολογία 

µε το γονίδιο της CK-19200. Μια δεύτερη εξήγηση θα µπορούσε να είναι η έκφραση 

σε µεγάλο βαθµό των γονιδίων-στόχων, από µια µειονότητα φυσιολογικών κυττάρων, 

όπως συµβαίνει στην περίπτωση θετικής χρώσης για αντίσωµα έναντι 

κυτταροκερατινών σε φυσιολογικά κύτταρα του αίµατος201. Τέλος, σαν τρίτη 

εξήγηση του φαινοµένου θεωρείται η πιθανότητα να υφίσταται σε µικρό βαθµό η 

έκφραση ενός γονιδίου-στόχου σε όλα ή σε πολλά φυσιολογικά κύτταρα του αίµατος, 

στα πλαίσια της εν δυνάµει έκφρασης του κάθε γονιδίου από οποιοδήποτε κύτταρο202. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της ανίχνευσης γονιδίων που εκφράζονται σε 

επιθηλιακούς όγκους, σηµαντικός είναι και ο κίνδυνος επιµόλυνσης των δειγµάτων 

αίµατος και µυελού από κύτταρα της επιδερµίδας κατά την φλεβοκέντηση ή την 

παρακέντηση. 

     Η µέθοδος της PCR εκµεταλλεύεται ορισµένα χαρακτηριστικά του in vivo 

µηχανισµού αντιγραφής του DNA µε στόχο την in vitro ενίσχυση συγκεκριµένης 

αλληλουχίας DNA. Στα κύτταρα, η DNA-πολυµεράση χρησιµοποιεί µονόκλωνο 

µόριο DNA ως εκµαγείο για τη σύνθεση ενός νέου συµπληρωµατικού κλώνου. Κατά 

την διάρκεια της PCR, τα απαραίτητα µονόκλωνα µόρια παράγονται µε την θέρµανση 

και τον διαχωρισµό των δίκλωνων µορίων του DNΑ. Για την διενέργεια της PCR 

χρησιµοποιείται η ανασυνδυασµένη θερµοανθεκτική Taq DNA πολυµεράση του 

βακτηριδίου Thermus Aquaticus, η οποία είναι ανθεκτική στις υψηλές θερµοκρασίες 

που χρησιµοποιούνται στις αντιδράσεις PCR για την αποδιάταξη του DNA, αλλά 

ελαττώνει και τα σφάλµατα αντιγραφής που µπορούν να συµβούν σε χαµηλότερες 
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θερµοκρασίες. Το υπόστρωµα DNA επωάζεται σε ρυθµιστικό διάλυµα µε µαγνήσιο 

που περιέχει Taq DNA πολυµεράση, ισοµοριακό µίγµα των τεσσάρων δεοξυ-

ριβονουκλεοτιδίων (ΑΤGC) και το ζεύγος των εκκινητών (primers) σε περίσσεια. Οι 

εκκινητές, απαραίτητοι  για την έναρξη της σύνθεσης του συµπληρωµατικού κλώνου, 

είναι ένα ζεύγος συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων µε µήκος 20-30 βάσεις, το οποίο 

κατευθυνθεί την DNA πολυµεράση να συνθέσει την συγκεκριµένη περιοχή του 

DNA203 που παρεµβάλλεται µεταξύ του ζεύγους των εκκινητών. Η Taq DNA 

πολυµεράση αντιγράφει µονόκλωνο DNA µε κατεύθυνση 5΄-3΄ αρχίζοντας πάντα µε 

την τοποθέτηση ενός νουκλεοτιδίου στο 3΄ άκρο ενός εκκινητή συνδεδεµένου στο 

υπόστρωµα.  

     Επειδή η ειδικότητα της PCR εξαρτάται από τους εκκινητές, οι τελευταίοι πρέπει 

να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι ειδικοί για την αλληλουχία-στόχο και να 

αποφεύγεται έτσι η σύνθεση  παραπροϊόντων από µη ειδικές συνδέσεις. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιούνται οι εξής κανόνες στο σχεδιασµό τους:  

i) αποφεύγονται εκκινητές που περιέχουν µεγάλες εκτάσεις µε πολυπυριµιδίνες 

πολυπουρίνες, ή επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες, 

ii) πρέπει να έχουν παραπλήσιο µεταξύ τους µέγεθος (18-24 βάσεων), 

iii) η περιεκτικότητα σε GC πρέπει να είναι παρόµοια µε αυτήν του τµήµατος που θα 

αυξηθεί και να κυµαίνεται µεταξύ 40%-60% 

iv) πρέπει να αποφεύγεται η συµπληρωµατικότητα περισσοτέρων των 3 συνεχόµενων 

βάσεων µεταξύ τους, ιδιαίτερα στο 3΄ άκρο, καθώς µπορεί να προκαλέσει την 

εµφάνιση “διµερών εκκινητών” (primer dimer), φαινόµενο το οποίο προκαλείται όταν 

ο ένας εκκινητής προεκτείνεται από την πολυµεράση χρησιµοποιώντας ως εκµαγείο 

τον άλλον εκκινητή ή και τον εαυτό του, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό ενός 

λανθασµένου µικρού προϊόντος204  

v) η θερµοκρασία τήξης (Τm) να κυµαίνεται µεταξύ 55-70ο C και να µην διαφέρει 

περισσότερο από 2ο C ανάµεσά τους  

vi) οι εκκινητές πρέπει να περιβάλουν περιοχή που περιέχει ιντρόνιο, δηλαδή να 

υβριδοποιούνται σε διαφορετικά εξόνια εξασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή 

διαφορετικού προϊόντος σε περίπτωση επιµόλυνσης του RNA µε γενωµικό DNA,  

vii) τέλος, στην παρούσα µελέτη δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα  ζεύγη των 

εκκινητών να µην παρουσιάζουν µεγάλη οµολογία µε τα ψευδογονίδια  του γονιδίου 

της CK-19 (pseudo a και pseudo b). 
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     Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης της συµπληρωµατικής αλυσίδας, το µίγµα 

αναθερµαίνεται στην θερµοκρασία αποχωρισµού των αλυσίδων και αποχωρίζονται οι 

παλιοί και νέοι κλώνοι του DNA. Στους νεοσυντιθέµενους κλώνους υπάρχουν πάντα 

οι θέσεις υβριδοποίησης των εκκινητών και ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Κάθε 

επανάληψη της σύνθεσης νέου κλώνου αποτελεί έναν κύκλο ενίσχυσης, ενώ κάθε 

νεοσυντιθέµενος κλώνος DNA αποτελεί εκµαγείο για τον επόµενο κύκλο ενίσχυσης. 

Το τελικό αποτέλεσµα µιας αντίδρασης PCR µετά από n κύκλους είναι η παραγωγή, 

θεωρητικά, 2n δίκλωνων µορίων DNA, που είναι πιστά αντίγραφα της αλληλουχίας 

του DNA που περικλείεται µεταξύ των εκκινητών.  

     Στο σχήµα 24 παρουσιάζονται οι 2 πρώτοι κύκλοι ενός τυπικού πρωτοκόλλου 

PCR το οποίο συνήθως, περιλαµβάνει 25-35 κύκλους, ο καθένας εκ των οποίων 

περιλαµβάνει επώαση των δειγµάτων σε 3 διαφορετικές θερµοκρασίες µε βάση τα 

τρία στάδια της αντίδρασης, την αποδιάταξη (denaturation) των δίκλωνων µορίων 

DNA, τον υβριδισµό των εκκινητών (annealing) και την προέκταση (extension) του 

συµπληρωµατικού κλώνου DNA.  

 

                 

Σχήµα 24: Αρχή της µεθόδου PCR 

 

     Εάν το προϊόν της PCR χρησιµοποιηθεί ως εκµαγείο για µια δεύτερη αντίδραση 

PCR, όπως συµβαίνει στην “φωλιασµένη” PCR (nested PCR), τότε µπορεί να 

επιτευχθεί σηµαντική αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της αντίδρασης. 

Και σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται ένα ζεύγος εκκινητών, συµπληρωµατικό 

ως προς την αλληλουχία-στόχο, που υβριδοποιείται σε περιοχή εσωτερικότερη από 

αυτή της πρώτης PCR. Με αυτόν τον τρόπο, στην περίπτωση που στον πρώτο κύκλο 
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της PCR, όπου χρησιµοποιείται το εξωτερικό ζεύγος των εκκινητών, ενισχυθούν και 

ανεπιθύµητες αλληλουχίες, είναι απίθανο αυτές να περιέχουν αλληλουχίες 

συµπληρωµατικές και ως προς το δεύτερο, εσωτερικό ζεύγος των εκκινητών. Έτσι, 

στην δεύτερη PCR (nested RT-PCR) ενισχύονται επιλεκτικά τα κοµµάτια που 

περιέχουν αποκλειστικά την αλληλουχία-στόχο. 

     Όλες οι αντιδράσεις PCR εκτελούνται µέσα σε µηχανικούς θερµικούς 

κυκλοποιητές (thermal cyclers) που έχουν την ικανότητα να αυξοµειώνουν τη 

θερµοκρασία σε ελάχιστο χρόνο, βασιζόµενοι στο φαινόµενο Peltier. Η απόδοση της 

αντίδρασης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι εκ των οποίων 

είναι το δείγµα DNA, η DNA-πολυµεράση, η επιλογή των εκκινητών, η θερµοκρασία 

υβριδισµού των εκκινητών (όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία τόσο µεγαλύτερη 

γίνεται η πιστότητα), η συγκέντρωση των ιόντων Mg2+ (όσο χαµηλότερη είναι, τόσο 

αυξάνεται η πιστότητα), η συγκέντρωση των τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοτιδίων 

(dNTPs), η παρουσία ενισχυτών και αναστολέων και ο αριθµός των κύκλων 

(περισσότεροι από 30 κύκλοι οδηγούν στη δηµιουργία διµερών µεταξύ των 

εκκινητών).  
     Η ανίχνευση των προϊόντων της RT-PCR γίνεται συνήθως σε πηκτή αγαρόζης µε 

χρώση βρωµιούχου αιθίδιου (EtBr), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, για µεγαλύτερη 

ευαισθησία, χρησιµοποιείται στη συνέχεια η Southern blot ανάλυση. Η µέθοδος αυτή 

περιλαµβάνει τη διάβαση, µε ηλεκτρικό ρεύµα, του DNA από την πηκτή αγαρόζης σε 

µεµβράνη νιτροκυτταρίνης όπου και ακινητοποιείται. Παράλληλα µε τα δείγµατα 

πραγµατοποιείται ηλεκτροφόρηση διαλύµατος δείκτη µοριακών βαρών DNA για τον 

υπολογισµό του µεγέθους των προϊόντων της PCR. Τέλος, η πηκτή αγαρόζης µε το  

ακινητοποιηµένο DNA φωτογραφίζεται µε ειδικό φίλτρο για λήψεις στο UV καθώς 

και µε ψηφιακή κάµερα συνδεδεµένη µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

8.4.3.2.   Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο             

Αρχή της µεθόδου 

     Η κλασική RT-PCR, ενώ αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την εργαστηριακή 

διερεύνηση της έκφρασης γονιδίων, είναι ωστόσο µία χρονοβόρα µέθοδος η οποία 

απαιτεί κοπιώδεις διαδικασίες βελτιστοποίησης προκειµένου να δώσει αξιόπιστα 

αποτελέσµατα, απαλλαγµένα κατά το δυνατόν από τα  ανθρώπινα λάθη εξαιτίας των 

χειρισµών στα διάφορα στάδιά της. Ακόµη, έχει χαµηλή ευαισθησία, απαιτεί αρκετό 

RNA και είναι αναποτελεσµατική στη διάκριση µικρών µεταβολών.  
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     Η ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο (real-

time PCR) αποτελεί µια προέκταση της µεθοδολογίας της συµβατικής PCR και χαίρει 

ευρύτερης αποδοχής έναντι της συµβατικής PCR λόγω της ποσοτικοποίησης των 

αποτελεσµάτων που επιτρέπει, της αυξηµένης ταχύτητας, της µεγάλης ευαισθησίας 

και αναπαραγωγιµότητας και του µειωµένου κινδύνου επιµόλυνσης, καθώς είναι 

απαλλαγµένη από το απαραίτητο στη συµβατική PCR, στάδιο ανίχνευσης του 

προϊόντος  µε ηλεκτροφόρηση και λειτουργεί ως κλειστό σύστηµα ανίχνευσης.  

     Όπως δηλώνει και το όνοµα της, η  PCR σε πραγµατικό χρόνο επιτρέπει τη συνεχή 

παρακολούθηση της προόδου της ενίσχυσης του DNA-στόχου κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης. Με την ποσοτική PCR σε πραγµατικό χρόνο καθίσταται δυνατή η 

αξιόπιστη ανίχνευση και µέτρηση των προϊόντων που παράγονται κατά τη διάρκεια 

κάθε κύκλου και τα οποία είναι ευθέως ανάλογα της ποσότητας του υποστρώµατος 

που είναι παρόν πριν από την έναρξη της αντίδρασης. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός 

ο στόχος είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας µεθόδου ανίχνευσης του συσσωρευµένου 

προϊόντος της PCR και ενός οργάνου εντός του οποίου θα πραγµατοποιείται η 

θερµική κυκλοποίηση και θα καταγράφει τα αποτελέσµατα κάθε κύκλου της 

αντίδρασης.  

     Η πρώτη περιγραφή της µεθόδου PCR σε πραγµατικό χρόνο εµφανίστηκε στη 

βιβλιογραφία το 1993 από τον Higuchui205 και τους συνεργάτες του, οι οποίοι 

χρησιµοποίησαν την παρεµβολή του βρωµιούχου αιθίδιου κατά τη διάρκεια της PCR 

και ένα τροποποιηµένο θερµικό κυκλοποιητή που ακτινοβολούσε τα δείγµατα µε 

υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, ενώ η ανίχνευση του σήµατος πραγµατοποιούταν µε τη 

βοήθεια µιας CCD (charged coupled devise) κάµερας. Το σήµα του φθορισµού 

καταγράφονταν ως συνάρτηση του αριθµού κύκλων και το διάγραµµα που προέκυπτε 

αποτελούσε ένα καλό δείκτη της ποσότητας του προϊόντος της PCR που παραγόταν 

σε κάθε κύκλο της αντίδρασης, µε εξαίρεση τους αρχικούς κύκλους, όπου ο 

φθορισµός βρίσκονταν κάτω από τα όρια ανίχνευσης της CCD κάµερας. 

       Και ενώ η µέθοδος της PCR σε πραγµατικό χρόνο παρείχε µια πληρέστερη 

εικόνα της πραγµατοποιούµενης αντίδρασης σε σχέση µε τη συµβατική PCR, 

εντούτοις, η συγκεκριµένη προσέγγιση παρουσίαζε το µειονέκτηµα, πέρα από τη 

χρήση ενός γνωστού καρκινογόνου όπως είναι το βρωµιούχο αιθίδιο, ότι στο 

συνολικό ποσό του αναλυτικού σήµατος (ένταση φθορισµού) το οποίο µετριόταν 

συµµετείχαν και µη ειδικά προϊόντα της αντίδρασης PCR. Ωστόσο, από το 1993 που 

πρωτοπεριγράφηκε η µέθοδος µέχρι σήµερα, τόσο η οργανολογία όσο και οι 
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διαθέσιµες τεχνικές ανίχνευσης του προϊόντος έχουν εξελιχθεί σηµαντικά, γεγονός 

που έδωσε τεράστια ώθηση στην PCR σε πραγµατικό χρόνο.  

     Σήµερα η real-time PCR βασίζεται στην ιχνηθέτηση των προϊόντων της PCR µε 

φθορίζοντα µόρια και τη µέτρηση της έντασης φθορισµού ο οποίος εκπέµπεται κατά 

τη διάρκεια της αντίδρασης. Μία αντίδραση PCR µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται 

από τρεις φάσεις: την πρώιµη φάση “υποβάθρου” ή φάση “θορύβου” (background 

phase), την εκθετική φάση (exponential growth phase) ή λογαριθµική φάση (log 

phase) και τη φάση “κορεσµού” (plateau). Η φάση του θορύβου διαρκεί µέχρι το 

σήµα του προϊόντος της PCR γίνει µεγαλύτερο από το σήµα του υποβάθρου του 

συστήµατος, ενώ η φάση της εκθετικής ανάπτυξης ξεκινά µόλις συσσωρευθεί 

επαρκής ποσότητα προϊόντος. Λόγω της εξάντλησης των υλικών, της φθοράς της Taq 

πολυµεράσης στη διάρκεια της αντίδρασης και κυρίως του ανταγωνισµού εκκινητών-

µεταγράφων για υβριδισµό µε το cDNA, κάποια στιγµή το προϊόν παύει να παράγεται 

µε εκθετικό ρυθµό και η αντίδραση εισέρχεται στη φάση “κορεσµού”206. Έτσι η 

καµπύλη ενίσχυσης (σήµα φθορισµού έναντι του αριθµού κύκλων) λαµβάνει 

σιγµοειδές σχήµα (σχήµα 25).  

 

                                

Σχήµα 25: Παρακολούθηση των τριών φάσεων της αντίδρασης PCR σε πραγµατικό 

χρόνο µε φθορισµό και σύγκριση µε την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης της 

συµβατικής αντίδρασης PCR σε αντίστοιχο αριθµό κύκλων. 

 

    Κατά τη διάρκεια της λογαριθµικής φάσης η ενίσχυση του προϊόντος περιγράφεται 

από τη σχέση:  Ν  =  Ν0 x Ε
n 

             Όπου: Ν η ποσότητα του  προϊόντος   

             Ν0 η αρχική ποσότητα του DNA στόχου 

             n ο αριθµός των κύκλων της PCR και 
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             Ε η µέση απόδοση (efficiency) της αντίδρασης για κάθε κύκλο  

     Θεωρητικά, η µέγιστη τιµή του Ε είναι 2, δηλαδή το προϊόν διπλασιάζεται σε κάθε 

κύκλο. Όµως στην πράξη το Ε έχει µικρότερη τιµή διότι εξαρτάται σηµαντικά από τις 

πειραµατικές συνθήκες, καθώς µεταβολές σε παράγοντες όπως η συγκέντρωση των 

αντιδραστηρίων, η θερµοκρασία και ο χρόνος επηρεάζουν την απόδοση της 

αντίδρασης.  Ωστόσο, στο ξεκίνηµα της λογαριθµικής φάσης η Ε παραµένει σταθερή 

για 2-5 κύκλους και µπορεί να µετρηθεί µε τη βοήθεια συγκεντρώσεων πρότυπης 

αλληλουχίας. Η συνεχής παρακολούθηση της έντασης φθορισµού στην αντίδραση 

PCR σε πραγµατικό χρόνο κάνει εύκολη την αναγνώριση των κύκλων αυτών. 

Συστήµατα ανίχνευσης  στην real-time PCR  

     Όπως προαναφέρθηκε, η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της αντίδρασης 

PCR µπορεί να γίνει µε διάφορα συστήµατα ιχνηθέτησης φθορισµού, τα οποία 

διακρίνονται σε ειδικά και µη ειδικά. Στις µη-ειδικές µεθόδους ανήκει η χρήση 

φθορίζουσας χρωστικής που ενσωµατώνεται η ίδια στο δίκλωνο DNA που παράγεται 

στη διάρκεια της αντίδρασης PCR (SybrGreen), ενώ στις ειδικές µεθόδους 

χρησιµοποιούνται σηµασµένοι ολιγο-νουκλεοτιδικοί φορείς, εκκινητές ή ανιχνευτές, 

µε συµπληρωµατική προς το στόχο αλληλουχία, οι οποίοι παράγουν φθορισµό κατά 

τον υβριδισµό τους (molecular beacons και scorpions) ή µετά από υδρόλυση (Taqman 

probes). Στις ειδικές µεθόδους ανίχνευσης ανήκει και η hybridization probes format 

που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, η οποία βασίζεται στην χρήση δυο 

ειδικών ολιγονουκλεοτιδίων-ανιχνευτών (probes) σηµασµένων µε διαφορετικές 

χρωστικές.  

     Οι ανιχνευτές είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να υβριδοποιούνται σε συγκεκριµένες, 

γειτονικές, περιοχές στο εσωτερικό του πολλαπλασιαζόµενου DNA και µε τέτοιο 

τρόπο ώστε η χρωστική του ενός ανιχνευτή να βρίσκεται πολύ κοντά στην χρωστική 

του άλλου. Η χρωστική-δότης διεγείρεται από εξωτερική πηγή ακτινοβολίας και 

επιστρέφοντας στην κατάσταση ηρεµίας εκπέµπει ακτινοβολία σε λίγο µεγαλύτερο 

µήκος κύµατος. Όταν οι χρωστικές βρεθούν σε συγκεκριµένη απόσταση µεταξύ τους, 

η ακτινοβολία αποδιέγερσης από την χρωστική-δότη (στην συγκεκριµένη περίπτωση, 

η φλουορεσκίνη) διεγείρει την χρωστική-δέκτη (LC640 ή LC705) η οποία µε την 

σειρά της αποδιεγείρεται και εκπέµπει ακτινοβολία την οποία µπορούµε να 

καταγράψουµε. Το σήµα στην περίπτωση αυτή είναι αποτέλεσµα της µεταφοράς 

ενέργειας από την διέγερση της µιας χρωστικής (φλουορεσκείνη) στην άλλη (LC640 

ή LC705), που εκπέµπει σε συγκεκριµένο µήκος κύµατος µόνο όταν ο ένας 
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ανιχνευτής βρεθεί δίπλα στον άλλο. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως φαινόµενο 

FRET207 (fluorescence resonance energy transfer) (σχήµα 26).  

 

                                      

Σχήµα 26: Φαινόµενο FRET. F1=Χρωστική 1,F2=Χρωστική 2. 

 

     Η απόσταση στην οποία πρέπει να βρεθούν τα δυο µόρια ώστε να συµβεί η 

µεταβίβαση της ενέργειας διέγερσης του µορίου δέκτη, είναι γνωστή ως ακτίνα 

Förster (Ro) και αντιπροσωπεύει την απόσταση στην οποία έχει µεταφερθεί το 50% 

της συνολικής ενέργειας που ανταλλάσσεται. Η ακτίνα Förster εξαρτάται από τις 

φασµατοσκοπικές ιδιότητες των µορίων που χρησιµοποιούνται ως δότες και δέκτες 

και κυµαίνεται µεταξύ 10 και 100 Å (1-5 νουκλεοτίδια). Η ένταση του σήµατος που 

προέρχεται από κάθε χρωστική µετριέται στο τέλος της φάσης υβριδοποίησης των 

εκκινητών (annealing) του κάθε κύκλου της PCR, στο σηµείο δηλαδή που οι 

ανιχνευτές δεσµεύονται στο DNA και οι χρωστικές τους βρίσκονται σε επαφή. 

Καθώς η ένταση του σήµατος είναι ανάλογη της ποσότητας του DNA που παράγεται 

και είναι διαθέσιµο προς υβριδοποίηση µε τους ανιχνευτές, καθίσταται δυνατή η 

ποσοτικοποίηση του προϊόντος.  

     Τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης των ανιχνευτών υβριδοποίησης είναι η 

ευαισθησία και η ακρίβεια στην ποσοτικοποίηση της εξεταζόµενης DNA 

αλληλουχίας, καθώς η δηµιουργία σήµατος είναι αποτέλεσµα υβριδισµού των 

ανιχνευτών στις ειδικές θέσεις του παραγόµενου προϊόντος και µόνο, κι έτσι, άλλα 

παραπροϊόντα, όπως είναι τα διµερή των εκκινητών, δεν ανιχνεύονται και δεν 

αλλοιώνουν τα αποτελέσµατα.  

 

 

 

 

 

 

 



 80 

8.5.   Ταυτοποίηση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων 

     Για την πιστοποίηση της νεοπλασµατικής φύσης των κυττάρων που ανιχνεύονται 

στο αίµα και τον µυελό των οστών σε κακοήθειες επιθηλιακής προέλευσης, έχει 

χρησιµοποιηθεί πληθώρα δεικτών που εκφράζονται σε αυτά, ειδικών για τα 

καρκινικά κύτταρα ή για τον ιστό από τον οποίο προέρχονται.  Από τα µόρια που 

µελετήθηκαν µέχρι σήµερα (MUK1, CD44, Maspin, GCDFP, CK-16, ST3, EGP-2, 

CEA, CK-8, CK-18, CK-20, Mammaglobin, BU101, BS106) πιστεύεται ότι η 

κυτταροκερατίνη-19 (CK-19) παρουσιάζει τον συνδυασµό µεγαλύτερης ευαισθησίας 

και ειδικότητας στην ανάδειξη καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό αίµα και τον 

µυελό των οστών ασθενών µε καρκίνο του µαστού194,208-213.  

     Η CK-19 αποτελεί µέλος µιας υπερ-οικογένειας κυτταροσκελετικών κερατινών, 

πρωτεϊνών από τις οποίες αποτελούνται τα ενδιάµεσα ινίδια (intermediate filament, 

IF) των επιθηλιακών κυττάρων και οι οποίες είναι συγγενικές, αλλά όχι ταυτόσηµες, 

µε τις επιδερµικές α-κερατίνες. H CK-19 αποτελείται από 400 αµινοξέα και ανήκει 

στην υποοικογένεια τύπου I των IF πρωτεϊνών, που περιλαµβάνει τα όξινα 

πολυπεπτίδια, έχει  ισοηλεκτρικό σηµείο (pI) 5,2 και µοριακό βάρος 44098 d. Το 

γονίδιό της έχει εντοπισθεί στο χρωµόσωµα 17 (17q21-q22), συνίσταται από 4667 

νουκλεοτίδια και περιλαµβάνει 6 εξόνια και 5 ιντρόνια, ενώ το mRNA της 

αποτελείται από 1360 νουκλεοτίδια. Επίσης, έχουν βρεθεί και δύο ψευδογονίδια της 

CK-19, το CK-19a214 και το CK-19b200 τα οποία εµφανίζουν οµολογία µε το γονίδιο 

της CK-19 κατά 90% και 85%, αντίστοιχα. 

     H CK-19 έχει βρεθεί ότι εκφράζεται στα φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα του 

µαστού215, της γλώσσας, της επιγλωττίδας, του οισοφάγου, του εντέρου και της 

τραχείας216,217, του προστάτη218, όπως επίσης και στο µικροκυτταρικό και µη-

µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα219.  

     Επειδή η CK-19 δεν εκφράζεται σε µεσεγχυµατικούς ιστούς, η ανίχνευσή της είτε 

στο περιφερικό αίµα, είτε στο µυελό των οστών ασθενών µε γνωστό ιστορικό 

καρκίνου µαστού, είναι ενδεικτική της ύπαρξης καρκινικών κυττάρων του µαστού. 

Ωστόσο, σε κάποιες µελέτες έχουν αναφερθεί ψευδώς θετικά αποτελέσµατα στο αίµα 

και στο µυελό των οστών υγιών εθελοντών220. 

 

 

 



 81 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

     Τα τελευταία χρόνια µε την ευρεία χρησιµοποίηση κυρίως της µαστογραφίας, 

αλλά και των άλλων µεθόδων ελέγχου του µαστού, η διάγνωση του καρκίνου του 

µαστού γίνεται σε πρωιµότερα στάδια. Το ποσοστό της διάγνωσης καρκίνου του 

µαστού σταδίου 0 και 1, από 42,5% που ήταν το 1985 αυξήθηκε στο 56,2% το 1995 

και σήµερα προφανώς είναι πολύ µεγαλύτερο. Παρά την πρώιµη διάγνωση και την 

εφαρµογή των καθιερωµένων θεραπευτικών ενεργειών, σηµαντικό ποσοστό ασθενών 

θα υποτροπιάσει, καθώς κανείς από τους προγνωστικούς παράγοντες που έχουν 

µελετηθεί µέχρι σήµερα, µόνος ή σε συνδυασµό µε άλλους, δεν µπορεί να διαχωρίσει 

πλήρως ποιες ασθενείς θα υποτροπιάσουν και ποιες όχι. Το γεγονός αυτό θέτει 

ορισµένα ερωτήµατα ως προς την επάρκεια των καθιερωµένων προγνωστικών και 

προβλεπτικών παραγόντων, όπως η διήθηση των λεµφαδένων, καθώς το 30% των 

ασθενών χωρίς διήθηση των µασχαλιαίων λεµφαδένων εµφανίζει κάποια στιγµή 

αποµακρυσµένες µεταστάσεις, ενώ το 40% των ασθενών µε  διηθηµένους λεµφαδένες 

θα επιβιώσει για τα επόµενα 10 χρόνια χωρίς στοιχεία κλινικής υποτροπής. Η 

αντίφαση αυτή ίσως εξηγείται µε την αναθεώρηση του µοντέλου µεταστατικής 

διασποράς που ακολουθεί την σειρά “πρωτοπαθής εστία-λεµφαδένες-αποµακρυσµένα 

όργανα”.  

     Η είσοδος µεµονωµένων κυττάρων στην αιµατική κυκλοφορία αποτελεί αρκετά 

πρώιµο γεγονός κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των επιθετικών όγκων και πιθανά 

συµβαίνει πριν την χειρουργική αφαίρεσή τους και ίσως πριν την διήθηση των 

επιχώριων λεµφαδένων. Από την σύγκριση της έκφρασης διαφόρων γονιδίων σε 

µικροµεταστατικά κύτταρα, µεταξύ ασθενών µε ή χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες, 

ελάχιστα γονίδια βρέθηκε ότι εκφράζονται και στις δυο οµάδες, γεγονός που σηµαίνει 

ότι  ενδεχοµένως η λεµφική και αιµατογενής διασπορά ακολουθούν διαφορετικούς 

δρόµους και µηχανισµούς164.  

     Η µελέτη της πορείας των ασθενών µε κυκλοφορούντα και διάσπαρτα καρκινικά 

κύτταρα, στο αίµα και τον µυελό των οστών αντίστοιχα, ίσως να προσφέρει µια 

πληρέστερη εικόνα της πιθανής εξέλιξης της νόσου, κυρίως στην φαινοµενικά 

ασφαλή οµάδα των ασθενών χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες. Στην διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές µελέτες που υποστηρίζουν την προγνωστική αξία 

της παρουσίας διάσπαρτων καρκινικών κυττάρων στον µυελό των οστών, αλλά πολύ 
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λιγότερες για τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, ενώ ελάχιστες είναι οι αναφορές 

για την επίδραση της συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας και ορµονοθεραπείας στην 

ανίχνευση τους. 

     Με βάση αυτά ξεκίνησε η εκπόνηση της παρούσης διατριβής µε σκοπό: 

την εκτίµηση της προγνωστικής και προβλεπτικής αξίας της ανίχνευσης 

κυκλοφορούντων µικροµεταστατικών κυττάρων σε ασθενείς µε πρώιµο καρκίνο του 

µαστού και τον ρόλο της επίδρασης της συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας και 

ορµονοθεραπείας, στην ανίχνευσή τους στο αίµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                       ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

I. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

     Στην µελέτη εντάχθηκαν 450 ασθενείς µε ιστολογικά επιβεβαιωµένο, πρώιµο 

καρκίνο του µαστού (σταδίου Ι και ΙΙ). Πριν την χειρουργική επέµβαση, όλες οι 

ασθενείς υποβλήθηκαν σε απεικονιστικό έλεγχο για να τον αποκλεισµό της 

παρουσίας µεταστατικών εστιών. Ο έλεγχος περιλάµβανε ακτινογραφία θώρακος, 

µαστογραφία, υπερηχογράφηµα ήπατος και σπινθηρογράφηµα οστών, ενώ όπου 

κρίθηκε απαραίτητο διενεργήθηκε περαιτέρω έλεγχος µε υπολογιστική αξονική 

τοµογραφία ή µαγνητική τοµογραφία. Μετά την επιτυχή αφαίρεση του όγκου σε όλες 

τις ασθενείς χορηγήθηκε συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία 

     Τρεις εβδοµάδες, τουλάχιστον, µετά την χειρουργική επέµβαση και πριν την 

έναρξη οποιασδήποτε συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, γινόταν ενηµέρωση των 

ασθενών, τους δίνονταν το έντυπο πληροφόρησης και στην συνέχεια µετά την 

έγγραφη συγκατάθεση τους, εντάσσονταν στην µελέτη. Ακολουθούσε λήψη αίµατος 

και µυελού των οστών (όπου ήταν δυνατό) για έλεγχο παρουσίας κυκλοφορούντων 

και διάσπαρτων καρκινικών κυττάρων, αντίστοιχα πριν την έναρξη και µετά το τέλος 

της χηµειοθεραπείας, καθως επίσης και κατά την διάρκεια της παρακολούθησής τους.  

     Τα χηµειοθεραπευτικά σχήµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής :  

- CMF (Cyclophosphamide 600mg/m2, Methotrexate 40mg/m2 και 5-Fluouracil 

600mg/m2, τις ηµέρες 1 και 8, σε κύκλους 28 ηµερών, για 6 κύκλους). 

- FEC (5-Fluouracil 500mg/m2, Cyclophosphamide 500mg/m2 και Epirubicin 

75mg/m2 κάθε 21 ηµέρες, για 6 κύκλους) 

- T/EC (Docetaxel 100mg/m2 κάθε 21 ηµέρες, για 4 κύκλους ακολουθούµενο από 

Epirubicin 75mg/m2 και Cyclophosphamide 700mg/m2 κάθε 21 ηµέρες, για 4 

κύκλους) 

     Στις αναλύσεις που ακολουθούν οι παραπάνω οµάδες χηµειοθεραπευτικών 

σχηµάτων αναφέρονται ως CMF, FEC και T/EC. 
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     Σε όσες ασθενείς κρίθηκε απαραίτητο έγινε ακτινοθεραπεία του υπολείµµατος του 

µαστού ή του πρόσθιου θωρακικού τοιχώµατος και της σύστοιχης µασχαλιαίας 

κοιλότητας. Όσες ήταν προεµµηνοπαυσιακές τέθηκαν σε φαρµακευτική ωοθηκική 

καταστολή και στις ασθενείς των οποίων ο όγκος εξέφραζε στεροειδικούς υποδοχείς 

χορηγήθηκε ορµονοθεραπεία, µε ταµοξιφαίνη ή/και αναστολείς αρωµατάσης. 

     Ο έλεγχος των βιολογικών παραµέτρων στα ιστολογικά παρασκευάσµατα των  

αφαιρεθέντων όγκων πραγµατοποιήθηκε µε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους και ο 

χαρακτηρισµός τους ως θετικά ή αρνητικά έγινε συµφώνα µε τις υποδείξεις του 

τµήµατος παθολογοανατοµίας του µαστού των ARUP Laboratories (http://www. 

aruplab.com/home/anatomic_pathology/breast_pathology.jsp). Έτσι, ως θετικοί για 

οιστρογονικούς (ER) και προγεστερονικούς (PR) υποδοχείς χαρακτηρίστηκαν οι 

όγκοι στους οποίους πάνω από το 5% των κυττάρων εξέφραζαν τον συγκεκριµένο 

υποδοχέα, ενώ για τον χαρακτηρισµό ενός όγκου ως θετικού για τον υποδοχέα 

HER2/neu ήταν απαραίτητη η έκφρασή του στο 10% των κυττάρων µε ένταση 

χρώσης +3. 

     Η παρακολούθηση των ασθενών γινόταν στα εξωτερικά ιατρεία της Παθολογικής 

Ογκολογικής κλινικής, αρχικά κάθε τρεις µήνες για τα δυο πρώτα έτη, κάθε έξι µήνες 

έως την συµπλήρωση πέντε ετών και στην συνέχεια µια φορά τον χρόνο. Ο έλεγχος 

περιελάµβανε κλινική εξέταση της ασθενούς, γενική εξέταση αίµατος, βιοχηµικό 

έλεγχο, µέτρηση καρκινικών δεικτών, µαστογραφία, ακτινογραφία θώρακος και 

υπερηχογράφηµα άνω κοιλιάς (ή υπολογιστική αξονική τοµογραφία θώρακος και 

άνω-κάτω κοιλιάς), σπινθηρογράφηµα οστών ή οποία άλλη εξέταση κρίνονταν 

απαραίτητη. Σε κάθε επίσκεψη γίνονταν αιµοληψία για διενέργεια των εξετάσεων της 

µελέτης. Η µελέτη κατά την διάρκεια της παρακολούθησης επικεντρώθηκε στον 

έλεγχο δειγµάτων αίµατος, καθώς είναι πολύ λιγότερο επεµβατική από την λήψη 

µυελού των οστών και καλύτερα ανεκτή από τις ασθενείς.  

     Εκτός από τις 450 ασθενείς µε καρκίνο του µαστού, µελετήθηκαν επίσης 20 

ασθενείς µε αιµατολογικές κακοήθειες, 25 ασθενείς µε καρκίνο παχέος εντέρου και 

24 υγιείς αιµοδότες. 
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II. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2.1.   Αποµόνωση µονοπύρηνων κυττάρων 

     Το αίµα (20 mL) ή ο µυελός των οστών (2-3 mL) τοποθετείται σε σωληνάριο 

γενικής αίµατος που περιέχει EDTA και ακολούθως µεταφέρεται σε ένα σωληνάριο 

φυγοκέντρησης των 50 mL. Για την αποφυγή επιµόλυνσης των δειγµάτων από 

επιθηλιακά κύτταρα της επιδερµίδας κατά τη διαδικασία της αιµοληψίας, 

απορρίπτονται τα πρώτα 5 mL αίµατος και η δειγµατοληψία γίνεται απευθείας από το 

σωληνάριο συλλογής του αίµατος, µετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης του ασκού.  

Στη συνέχεια, το αίµα αραιώνεται µε ίσο όγκο στείρου διαλύµατος PBS (8,0 gr/l 

NaCl, 0,2gr/l KCl, 1,15 gr/l Na2HPO4, 0,2 gr/l KH2PO4, pH 7,3) και το διάλυµα 

επιστοιβάζεται σε σωληνάριο πολυπροπυλενίου τύπου Falcon των 50 mL, όπου έχει 

ήδη προστεθεί φικόλη µε πυκνότητα 1,077g/mL (Ficoll-Histopaque 1077, Sigma) 

όγκου ίσου µε 2/3 του όγκου του διαλύµατος. Το αραιωµένο αίµα τοποθετείται µε 

προσοχή πάνω στην επιφάνεια της φικόλης ούτως ώστε να µην αναµειχθούν τα δυο 

υγρά και τελικά να σχηµατισθούν δυο στιβάδες µε αίµα και φικόλη.  

     Πραγµατοποιείται διαβαθµισµένη φυγοκέντρηση του δείγµατος (στα 1.200 g, για 

30 min, στους 4 οC). Μετά την φυγοκέντρηση η στιβάδα των µονοπύρηνων κυττάρων 

βρίσκεται µεταξύ της στιβάδας της φικόλης και της στοιβάδας ορού και PBS. Η 

φικόλη έχοντας ειδική πυκνότητα µεταξύ των λεµφοκυττάρων/µονοπύρηνων και 

ερυθροκυττάρων/κοκκιοκυττάρων διαχωρίζει της δυο στιβάδες και γίνεται δυνατή η 

λήψη των µονοπύρηνων.  

     Αφού συλλεχθεί ο δακτύλιος των µονοπύρηνων σε ξεχωριστό αποστειρωµένο 

σωληνάριο φυγοκέντρου, µε προσοχή ώστε να αναρροφηθεί η ελάχιστη δυνατή 

ποσότητα φικόλης η οποία είναι κυτταροτοξική, τα µονοπύρηνα κύτταρα  

εκπλένονται δύο φορές µε PBS (50 mL, φυγοκέντρηση στα 1.600 g, για 10 min, 

στους 18 οC). Τέλος, αποµακρύνεται το υπερκείµενο υγρό και το ίζηµα των κυττάρων 

είτε χρησιµοποιείται αµέσως, είτε φυλάσσεται στους -80 οC.  

     Μεταξύ των δυο εκπλύσεων µε PBS γίνεται η καταµέτρηση των ζωντανών 

κυττάρων. Αναµειγνύονται 20µL από το διαλυµένο ίζηµα µε 180 µL χρωστικής 

κυανούν του τρυπανίου (Sigma) και γίνεται µικροσκόπηση σε πλάκα 

κυτταροµέτρησης. Τα αποπτωτικά κύτταρα προσλαµβάνουν χρωστική (µπλε) και 

εξαιρούνται από τη καταµέτρηση, όπως επίσης και τα ερυθρά µε βάση το µέγεθος και 

το σχήµα τους.   
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2.2.   Αποµόνωση του ολικού RΝΑ 

     Η µέθοδος που ακολουθείται για την αποµόνωση του RNA αποτελεί τροποποίηση 

της µεθόδου που αναπτύχθηκε από τους Chomczynski  και  Sacchi221. Με τη µέθοδο 

αυτή µπορεί να αποµονωθεί το ολικό RNA από 0,1 έως 15 kb σε µήκος. Η εκχύλιση 

του RNA γίνεται χρησιµοποιώντας το αντιδραστήριο Trizol (Gibco, BRL). Η λύση 

των κυττάρων βασίζεται στην παρουσία ισοθειοκυανικής γουανιδίνης, ενός 

αποδιατακτικού παράγοντα, ο οποίος βοηθάει στην αποµάκρυνση των πρωτεϊνών από 

τα σύµπλοκα τους µε το RNA και επιπλέον αναστέλλει τις ριβονουκλεάσες (RNases) 

που ελευθερώνονται από οργανίδια, όπως ο πυρήνας και τα λυσοσώµατα, κατά τη 

λύση των κυττάρων. Η αναστολή αυτή επιτρέπει την αποµόνωση µη 

αποικοδοµηµένου RNA. Η όλη προετοιµασία και ολοκλήρωση της µεθόδου, εκτός 

των φυγοκεντρήσεων, γίνεται σε απαγωγό κάθετης νηµατικής ροής για εξασφάλιση 

συνθηκών ελεύθερων από µολύνσεις. 

     Αρχικά 25x104-1x106 κύτταρα αναµιγνύονται µε 1 mL αντιδραστηρίου Trizol σε 

σωληνάρια από πολυπροπυλένιο και τα κύτταρα διασπώνται αφού αναδευτούν και 

διαπεραστούν επανειληµµένως από σύριγγα ινσουλίνης (26 gauge needle). Όταν το 

διάλυµα γίνει διαυγές, επωάζεται για 5 min στους 15-30 °C και στη συνέχεια  

προστίθεται 200 µL χλωροφόρµιο και το µίγµα αναδεύεται µε περιδίνηση (vortex) για 

15 sec. Αφού το διάλυµα επωαστεί για 10 min στους 15-30 °C, φυγοκεντρείται για 10 

min στα 12.000 g, στους 4 °C.  

     Το διάλυµα κατά τη φυγοκέντρηση διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις: στην κατώτερη 

ερυθρωπή, οργανική φάση όπου παραµένουν οι πρωτεΐνες και όλα τα κυτταρικά 

υπολείµµατα, στην λευκωπή µεσόφαση όπου παραµένει το DNA και στην ανώτερη 

διαυγή, υδάτινη φάση όπου βρίσκεται το ολικό RNA των κυττάρων. Η υδάτινη φάση 

µεταφέρεται σε ένα στείρο, RNase-free σωληνάριο  πολυπροπυλενίου, και 

προστίθεται ίση περίπου ποσότητα 100% ισοπροπανόλης (500 µL) και το διάλυµα 

αναδεύεται ελαφρά. Ακολουθεί επώαση σε πάγο για 15 λεπτά και φυγοκέντρηση για 

10 min στα 12.000  g, στους 4 °C, οπότε η ισοπροπυλική αλκοόλη προκαλεί 

κατακρήµνιση του RNA µε τη µορφή ενός καθαρού πηκτώδους ιζήµατος.  

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

δισαπεσταγµένο νερό (ddH2O) επεξεργασµένο µε αναστολέα νουκλεασών DEPC 

(διεθυλπυροκαρβονικό άλας 97%, Sigma). Ακολουθεί ανάδευση του διαλύµατος  και 

φυγοκέντρηση του για 5 min στα 7.500 g, στους 4 °C. Αν το ίζηµα είναι έντονα λευκό 

επαναλαµβάνουµε την έκπλυση άλλη µια φορά.  
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     Τέλος, αφού αποχυθεί το υπερκείµενο υγρό και στεγνώσει τελείως το ίζηµα από 

την αιθανόλη (είτε εκτιθέµενο στο αέρα, είτε σε κενό αέρα για 5-10 min), 

επαναδιαλύεται σε 20-30 µL DEPC-ddH2O, σε σωληνάριο τύπου eppedorf και 

τοποθετείται για 10 min στους 55-65 °C (είτε σε υδατόλουτρο, είτε σε κλίβανο), ώστε 

να ολοκληρωθεί η διαλυτοποίηση του RNA. Από το τελικό υδατικό διάλυµα 

χρησιµοποιούνται 5 µL για ποσοτικό προσδιορισµό της συγκέντρωσης του RNA, ενώ 

το υπόλοιπο φυλάσσεται στους -80 °C, σε 2 κλάσµατα, εάν είναι >20 µL, µέχρι να 

χρησιµοποιηθεί. 

 

2.3.   Ποσοτικός προσδιορισµός και έλεγχος καθαρότητας του ολικού RNA  

     Η συγκέντρωση του RNA προσδιορίζεται µε µέτρηση της απορρόφησης του 

δείγµατος στα 260 nm (Α260) σε φασµατοφωτόµετρο (HITACHI 2000). 4µL 

διαλύµατος RNA αραιώνονται µε 1ml δισαπεσταγµένο νερό (1:250) και 

προσδιορίζεται η απορροφητικότητά του (Α) σε µήκος κύµατος 260nm. Απορρόφηση 

στα 260 nm ίση µε 1.00 αντιστοιχεί σε συγκέντρωση RNA 40 µg/mL. 

     Η καθαρότητα του δείγµατος ελέγχεται υπολογίζοντας τον λόγο των 

απορροφήσεων που λαµβάνονται στα 260 nm και στα 280 nm (Α260/Α280). Καθαρό 

RNA έχει λόγο Α260/Α280 ίσο µε 2.00. Ένα δείγµα RNA θεωρείται κατάλληλο για 

χρήση σε RT-PCR όταν ο παραπάνω λόγος κυµαίνεται από 1.6 έως 2.2, ενώ υψηλή 

τιµή απορρόφησης στα 280 nm υποδεικνύει την ύπαρξη πρωτεϊνών (σχήµα 27). Οι 

πρωτεΐνες εµποδίζουν τον ακριβή υπολογισµό της συγκέντρωσης του RNA και 

παρεµποδίζουν την αντίδραση της αντίστροφης µεταγραφής. Η τελική συγκέντρωση 

του RNA στο διάλυµα υπολογίζεται από τον τύπο: CRNA (µg/mL) = Α260x40 µg 

RNA/mLxB, όπου Β είναι η αραίωση του διαλύµατος του RNA που έχει προηγηθεί 

της µέτρησης στην κυψελίδα.  

                                    

Σχήµα 27: Ένα τυπικό καταγράφηµα φάσµατος απορρόφησης RNA από MCF-7 

κύτταρα (+ : Α260=1.272 nm, + : Α280=0.713 nm, Α260/Α280=1.78) 



 89 

2.4.   Σύνθεση του συµπληρωµατικού DNA (cDNA) 

     Η αντίστροφη µεταγραφή του αγγελιοφόρου RNA (mRNA) προς 

συµπληρωµατικό DNA πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια του ενζύµου ανάστροφη 

τρανσκριπτάση και χρησιµοποιείται το σύστηµα Thermoscript RT-PCR (Gibco, 

BRL). Το ένζυµο για ξεκινήσει την  σύνθεση του cDNA χρειάζεται ένα αρχικό τµήµα 

συµπληρωµατικό της 5’-3’-poly-(A) περιοχής του mRNA. Συνήθως, χρησιµοποιείται 

για τον ρόλο αυτό µια αλληλουχία πολυθυµίνης (oligo-dT). Η σύνθεση γίνεται µε την 

προσθήκη ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs).  

    Αρχικά προετοιµάζεται σε ένα σωληνάριο τύπου eppedorf απαλλαγµένο από 

DNάσες (DNase-free), ένα µίγµα αντίδρασης που περιλαµβάνει: 

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

β) εκκινητή (primer), όπου στην περίπτωση απλού πολυαδενυλικού  

    RNA   χρησιµοποιείται 1 µL Oligo (dT) 20 (50 µM) και 

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

    µίγµατος 10 µL. 

     Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αποδιάταξη του RNA και του εκκινητή, 

επωάζοντας το µίγµα για 5 min, στους 65 °C σε θερµικό κυκλοποιητή και άµεση 

τοποθέτησή του σε πάγο. Με τη διαδικασία αυτή, θέρµανσης και ψύξης, 

καταστρέφονται τυχόν συσσωµατώµατα ή δευτεροταγείς δοµές που θα µπορούσαν να 

εµποδίσουν την έναρξη σχηµατισµού του cDNA.  

     Κατόπιν, αφού αναδευτεί το ρυθµιστικό διάλυµα της αντίστροφης µεταγραφής, 

για 5 sec σε κυκλικό αναδευτήρα (vortex), προετοιµάζεται το κύριο µίγµα της 

αντίδρασης, σε τελικό όγκο 10 µL, και το οποίο περιλαµβάνει: 

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

β) 1 µL διθειοθρεϊτόλης (DTT, 0.1 M),  

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

δ) 1 µL DEPC-H2O,  

ε) 2 µL µίγµατος τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοζιτών (dNTP mix, 10 mM), και  

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

     Το παραπάνω µίγµα προστίθεται στο αρχικό και στη συνέχεια πραγµατοποιείται 

επώαση του δείγµατος για 60 min, στους 50 °C, όπου υβριδοποιείται ο εκκινητής 

Oligo (dT)20 και δρα η αντίστροφη µεταγραφάση, σε προθερµασµένο θερµικό 

κυκλοποιητή. Η αντίδραση τερµατίζεται µε επώαση του δείγµατος για 5 min, στους 

85 °C, όπου αποδιατάσσονται τα υβρίδια RNA-cDNA και απενεργοποιείται η 
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αντίστροφη µεταγραφάση, ενώ τελικά στο διάλυµα προστίθεται 1 µL RNase H για 

την αποδόµηση του συµπληρωµατικού RNA και ακολουθεί επώαση για 20 min στους 

37 °C. Το cDNA είτε χρησιµοποιείται αµέσως στην αλυσιδωτή αντίδραση της 

πολυµεράσης (PCR), είτε φυλάσσεται στους -20 °C.      

 

2.5.   Ανίχνευση του mRNA της CK-19 µε RT-PCR  
 
2.5.1.   Έλεγχος ποιότητας των RNA δειγµάτων της RT-PCR 

     Ο έλεγχος της ποιότητας των RNA δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε RT-PCR 

αντίδραση ενίσχυσης ενός γονιδίου βασικής λειτουργίας (housekeeping gene) της β-

ακτίνης. Τα δείγµατα µε θετική ανίχνευση κατά την ηλεκτροφόρηση, θεωρούνται ότι 

βρίσκονται σε καλά διατηρηµένη κατάσταση. 

     Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαµβάνονται τα αντιδραστήρια και οι 

συνθήκες της αντίδρασης PCR για τη ενίσχυσης του cDNA της β-ακτίνης όπως 

επίσης και οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν.  

  

Συστατικά της αντίδρασης PCR  
για την ενίσχυση του γονιδίου της β-ακτίνης 

∆ιαλύµατα Προστιθέµενος όγκος (µL) 
Πρόσθιος εκκινητής, 10 µM 1  
Ανάστροφος εκκινητής, 10 µM 1  
dNTPs, 5 µM 2  
MgCl2, 50 mM 1,5  
10x PCR ρυθµιστικό διάλυµα (χωρίς MgCl2) 5  
cDNA 1  
Taq πολυµεράση, 5 U/µL 0,2  
DEPC-treated H2O 36,3  
Συνολικός όγκος 50,0 

  

Συνθήκες PCR για την ενίσχυση του γονιδίου της β-ακτίνης 

Στάδιο PCR Συνθήκες 
Αρχικός διαχωρισµός των κλώνων του DNA 94 ˚C - 2 min 
∆ιαχωρισµός των κλώνων του DNA 94 ˚C - 30 sec 
Υβριδισµός εκκινητών στο DNA 60 ˚C - 30 sec 
Επέκταση εκκινητών 72 ˚C - 45 sec 
Τελική επέκταση των εκκινητών 72 ˚C - 4 min 
Αριθµός κύκλων 35 

            

Αλληλουχίες εκκινητών της PCR για ανίχνευση της β-ακτίνης 

Εκκινητές Αλληλουχία (5’-3’) 
Πρόσθιος (Α1) CATCCTGTCGGCAATGCCAGG 

Ανάστροφος (Α2) CTTCTTGGGCATGGAGTCCTG 
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2.5.2.   Πειραµατική πορεία RT-PCR 

     Για την διεκπεραίωση της αντίδρασης χρησιµοποιήθηκε ο  θερµικός κυκλοποιητής 

Thermoscript RT-PCR system (Gibco, BRL). Η µονάδα αυτή διαθέτει υποδοχές για 

σωληνάρια PCR των 0,5 mL αλλά και των 0,2 mL. Μπορεί να υποβάλλει τα δείγµατα 

σε κύκλους αλλαγής θερµοκρασίας µεταξύ των 4 ºC και 99 ºC, χωρίς τη χρήση 

εξωτερικών παροχών εκτός του βασικού ενισχυτή. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του 

µοντέλου αυτού είναι το θερµαινόµενο κάλυµµα που διαθέτει, το οποίο συγχρονίζεται 

άριστα µε την κυρίως βάση, αποφεύγοντας έτσι µια ενδεχόµενη εξάτµιση των 

δειγµάτων στις υψηλές θερµοκρασίες. 

     Για κάθε δείγµα διενεργήθηκαν παράλληλα δυο διαφορετικές PCR για την 

ενίσχυση της CK-19 και της β-ακτίνης, µε τους αντίστοιχους αρνητικούς µάρτυρες. Ο 

πολλαπλασιασµός του cDNA ολοκληρώνεται σε δυο στάδια (two steps PCR).  

     Στο πρώτο στάδιο (πρώτη RT-PCR) για την ενίσχυση του γονίδιου-στόχου, το 

cDNA επωάζεται παρουσία των ειδικών εξωτερικών εκκινητών (P1 και P2, Genset, 

Paris, France), µείγµατος dNTPs (Invitrogen, US), διαλύµατος MgCl2, Platinum Taq 

πολυµεράσης (Invitrogen, US) και 10x ρυθµιστικού διαλύµατος PCR (Invitrogen, 

US). Η επώαση του µείγµατος πραγµατοποιείται στην συσκευή PCR για 35 κύκλους.                                               

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

ποσότητα του προϊόντος του πρώτου σταδίου επωάζεται παρουσία των ειδικών 

εσωτερικών εκκινητών (P3 και P4) και µίγµατος dNTPs, διαλύµατος MgCl2, Taq 

πολυµεράσης και 10x ρυθµιστικού διαλύµατος PCR. 

     Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαµβάνονται οι εκκινητές που 

χρησιµοποιήθηκαν, τα αντιδραστήρια και οι συνθήκες της αντίδρασης. Οι εκκινητές 

που χρησιµοποιήθηκαν για την RT-PCR κατασκευάσθηκαν από τα εργαστήρια 

Genset (Paris, France).    
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Αλληλουχίες εκκινητών για την ανίχνευση του mRNA της CK-19 

Εκκινητές Αλληλουχία (5’-3’) 
                            1η PCR 
Πρόσθιος (P1) ΑΑGCTAACCATGCAGAACCTCAACGACCGC 

Ανάστροφος (P2) TTATTGGCAGGTCAGGAGAAGAGCC 

                             2η PCR 
Πρόσθιος (P3) TCCCGCGACTACAGCCACTACTACACGACC 

Ανάστροφος (P4) CGCGACTTGATGTCCATGAGCCGCTGGTAC 

 

Χαρακτηριστικά εκκινητών για την ανίχνευση του mRNA της CK-19 

Εκκινητές Θέση στο mRNA Αρ. Βάσεων 
P1 273-302 30 
P2 1318-1342 25 
P3 402-431 30 
P4 1118-1147 30 

 

Συστατικά των αντιδράσεων PCR ενίσχυσης του γονιδίου της CK-19 

Προστιθέµενος όγκος (µL)  
∆ιαλύµατα 

1η PCR 2η PCR 

Πρόσθιος εκκινητής, 10 µM 1 1 
Ανάστροφος εκκινητής, 10 µM 1 1 
dNTPs, 5 µM 2 2 
MgCl2, 50 mM 1,5 1,5 
10x PCR ρυθµιστικό διάλυµα (χωρίς MgCl2) 5 5 
cDNA 5 - 
Προϊόν 1ης PCR - 3 
Taq πολυµεράση, 5 U/µL 0,2 0,2 
DEPC-treated H2O 34,3 36,3 
Συνολικός όγκος 50 50 

          

           

Συνθήκες PCR για την ενίσχυση του mRNA της CK-19 

Στάδιο PCR 1η PCR 2η PCR 

Αρχικός διαχωρισµός των κλώνων του DNA 94 ˚C - 6 min 94 ˚C - 2 min 

∆ιαχωρισµός των κλώνων του DNA 94 ˚C - 50 sec 94 ˚C - 50 sec 

Υβριδισµός εκκινητών στο DNA 
54 ˚C   
1 min 

Επέκταση εκκινητών 

72 ˚C  
2:30 min 

72 ˚C  
2 min 72 ˚C   

1 min 

Τελική επέκταση των εκκινητών 72 ˚C - 10 min 72 ˚C - 10 min 

Αριθµός κύκλων 35 35 
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     Ως θετικός µάρτυρας κατά την ανάπτυξη της µεθοδολογίας του προσδιορισµού 

του CK-19 mRNA, χρησιµοποιήθηκε η ανθρώπινη κυτταρική σειρά καρκίνου του 

µαστού MCF-7, στην οποία εκφράζεται το γονίδιο της CK-19. Τα κύτταρα 

αναπτύχθηκαν σε µονοστιβάδες, σε φιάλες καλλιέργειας (επιφάνειας 25 ή 75 cm2) και 

σε επωαστήρα κυττάρων ατµόσφαιρας 5% (ν/ν) CO2 σε αέρα και θερµοκρασία 37 °C. 

Ως αρνητικός µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε η ανθρώπινη κυτταρική σειρά 

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

 

2.5.3.   Ανάλυση των προϊόντων της RT-PCR 

     Η ανίχνευση και ταυτοποίηση του προϊόντος της PCR πραγµατοποιήθηκε µε 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης. Η τεχνική στηρίζεται στο γεγονός ότι το 

DΝΑ σε ουδέτερο pΗ είναι αρνητικά φορτισµένο, λόγω των φωσφορικών οµάδων 

του. Έτσι, τα διάφορα µόρια DΝΑ, µετακινούνται κατά την ηλεκτροφόρηση προς το 

θετικό ηλεκτρόδιο, µε ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη του λογαρίθµου (log10) του 

αριθµού των βάσεών τους.  

     Επειδή η πηκτή εµποδίζει την τυχαία διάχυση των µορίων, τα µόρια διαφορετικού 

µήκους διαχωρίζονται σε “ζώνες” (bands). Οι ζώνες αυτές καθίστανται ορατές 

κατόπιν σύνδεσης του DΝΑ µε ειδικά µόρια, όπως το βρωµιούχο αιθίδιο (ethidium 

bromide) που έχει την ικανότητα να παρεµβάλλεται στην διπλή έλικα και να 

σχηµατίζει φθορίζον σύµπλοκο µε το DNA. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να 

ανιχνευθούν ακόµα και ελάχιστες ποσότητες DΝΑ (έως 1ng) µε άµεση εξέταση του 

πηκτώµατος κατόπιν διέγερσης µε ακτινοβολία UV. Οι ζώνες του DNA µπορούν να 

ανακτηθούν από το πήκτωµα και να χρησιµοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. 

    Για την παρασκευή του πηκτώµατος αγαρόζης 2%, διαλύονται 2,5 gr αγαρόζης σε 

100 ml διαλύµατος 0,5xTBE (5xTBE : 54 g Tris base, 27,5 g βορικό οξύ, 20 ml 0,5M 

EDTA pH 8, H2O έως 1L) το οποίο θερµαίνεται µέχρι βρασµού και αφήνεται να 

κρυώσει, αρχικά έως τους 60 οC και στην συνέχεια, ακόµη περισσότερο. Ακολουθεί η 

προσθήκη του βρωµιούχου αιθίδιου σε τελική συγκέντρωση 0,2 µg/ml. Το 

στερεοποιηµένο πήκτωµα εµβαπτίζεται σε συσκευή ηλεκτροφόρησης που περιέχει 

0,5xTBE. 10 µL DNA  αναµιγνύεται µε 2 µL διαλύµατος πλήρωσης (5 mL 

γλυκερόλης, 1 mL κυανού της βρωµοφαινόλης 10 %, 1 mL κυανού του ξυλενίου 

10%, 250 µL 40x TAE buffer και 2,75 mL Η2Ο) και φορτώνονται στις οπές του 

πηκτώµατος.  
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     Παράλληλα µε τα δείγµατα, σε ξεχωριστή οπή, γίνεται ηλεκτροφόρηση 

διαλύµατος δείκτη µοριακών βαρών DNA, του ΦΧ 174 DNA/BsuRI (Hae III) 

Marker, 9 (MBI, Fermentas), για τον υπολογισµό του µεγέθους των προϊόντων της 

PCR. Οι ζώνες του DNA γίνονται ορατές λόγω της εκποµπής ακτινοβολίας 

φθορισµού από το βρωµιούχο αιθίδιο ύστερα από επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας 

στα 312 nm.  

     Η πηκτή φωτογραφήθηκε µε  

α) κλασική φωτογράφηση, µε φωτογραφική µηχανή Polaroid Gel Cam DS-34, η 

οποία διαθέτει ειδικό φίλτρο για λήψεις στο UV µε πλαστική βάση που εξασφαλίζει 

ιδανικές συνθήκες έλλειψης φωτισµού. Οι θέσεις ρύθµισης που αναφέρονται στους 

φακούς είναι ¼ → f/5.6 (πορτοκαλί φίλτρο) για φωτογράφηση πηκτής µε βρωµιούχο 

αιθίδιο. Χρησιµοποιούνται υψηλής ταχύτητας, ασπρόµαυρα φιλµς Polaroid τύπου 

667 (ISO 3000). Οι χρόνοι έκθεσης βασίζονται σε αυτόν ακριβώς το τύπο φιλµ.  

β) Ψηφιακή φωτογράφηση, µε ψηφιακή κάµερα, η οποία είναι συνδεδεµένη µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία της εικόνας µε χρήση 

ειδικού λογισµικού προγράµµατος (Gel analyzer program).  

 

2.6.   Ποσοτικός προσδιορισµός του mRNA της CK-19 µε real-time PCR 

 

     Μετά την αποµόνωση του mRNA από τα δείγµατα, πραγµατοποιείται η σύνθεση 

του cDNA και στη συνέχεια PCR σε πραγµατικό χρόνο. Αρχικά παρασκευάζεται το 

µείγµα της αντίδρασης ανάλογα µε τον αριθµό των προς εξέταση δειγµάτων, 

αναµιγνύοντας τις ποσότητες των αντιδραστηρίων τα οποία µοιράζονται άµεσα στα 

τριχοειδή και τέλος προστίθεται το cDNA κάθε δείγµατος. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 

των τριχοειδών και τέλος η εκτέλεση του πειράµατος PCR πραγµατικού χρόνου στο 

όργανο LightCycler της Roche µε την επιλογή του κατάλληλου προγράµµατος.  

     Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται τα συστατικά και οι συνθήκες 

διεξαγωγής του πειράµατος. 
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Συστατικά της real-time PCR  

Αντιδραστήρια Προστιθέµενος 

όγκος (µL) 

Τελική 

συγκέντρωση 

Πρόσθιος εκκινητής, 3 µΜ    0,50 0,15 µM 
Ανάστροφος εκκινητής, 3 µΜ 0,50 0,15 µM 
Ανιχνευτής DNA 1, 3 µΜ 0,50 0,15 µM 
Ανιχνευτής DNA 2, 3 µΜ 0,50 0,15 µM 
dNTPs, 5µΜ 0,20 0,10 µM 
MgCl2, 50 mM 0,50 2,5 mM 
10x PCR ρυθµιστικό διάλυµα (χωρίς MgCl2) 1,00 1x 
BSA, 10 µg/µL 0,15 0,15 µg/µL 
cDNA δείγµατος 1,00 - 
Taq πολυµεράση, 5 U/µL 0,10 0,05 U/µL 
DEPC-treated Η2Ο 5,05 - 
Συνολικός όγκος 10 - 

                       

Συνθήκες της αντίδρασης PCR σε πραγµατικό χρόνο 
για τον ποσοτικό προσδιορισµό του mRNA της CK-19 

Στάδιο PCR  Συνθήκες 

Αρχικός διαχωρισµός των κλώνων του DNA 95 οC - 10 min 
∆ιαχωρισµός των κλώνων του DNA 95 οC - 10 sec 
Υβριδισµός εκκινητών στο DNA 60 οC - 20 sec 
Επέκταση εκκινητών 72 οC - 20 sec 
Ψύξη 40 οC - 30 sec 
Αριθµός κύκλων 50 

 

2.6.1.   Σχεδιασµός και επιλογή εκκινητών και ανιχνευτών DNA 

     Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν µε βάση τους κανόνες που προαναφέρθηκαν για τον 

σχεδιασµό των εκκινητών. Ο σχεδιασµός και η σύνθεση των εκκινητών 

πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια της εταιρίας TIB MOLBIOL στη Γερµανία. Η 

αλληλουχία των βάσεων των εκκινητών και των ανιχνευτών της εκλεκτικής  

ενίσχυσης του cDNA της CK-19 µε PCR σε πραγµατικό χρόνο παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  
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Αλληλουχία βάσεων  εκκινητών και ανιχνευτών της CK-19 µε real-time PCR 

Ολιγο- 

νουκλεοτίδιο 
Αλληλουχία  (5΄-3΄) 

Θέση στο 

mRNA
1 

Αρ. 

βάσεων 

Εκκινητές    
Πρόσθιος  
             CK-19-for 

GCACTAGAGCCACTACTACACGA 407-429 23 

Ανάστροφος  
              CK-19-do 

CTCATGCGCAGAGCCTGTT 547-565 19 

Ανιχνευτές DNA    
Ανιχνευτής 1  
             CK-19 FL 

TGTCCTGCAGATCGACAACGCCC-FL2 485-507 23 

Ανιχνευτής 2  
              CK-19LC 

LC Red 6403-
CTGGCTGCAGATGACTTCCGAACC-PH4 509-533 24 

1CK-19 mRNA gene bank accession number Υ00503 
2FL = φλουορεσκεϊνη 
3LC Red 640 = κόκκινο χρωµοφόρο για LightCycler 
4PH = φωσφορυλίωση στο 3΄ άκρο για αποφυγή επέκτασης 
 

2.6.2.   Έλεγχος ποιότητας των RNA δειγµάτων της real-time PCR 

     Για τον έλεγχο της ποιότητας των cDNA δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε real-

time RT-PCR αντίδραση ενίσχυσης δυο γονιδίων βασικής λειτουργίας (housekeeping 

gene), της αφυδρογονάσης  της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης (GAPDH) και της 

απαµινάσης του πορφοχολινογόνου (PBGD). Οι εκκινητές και οι ανιχνευτές για την 

GAPDH σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από την εταιρεία TIB MOLBIOL, ενώ 

για την PBGD χρησιµοποιήθηκε το PBGD LightCycler-h-PBGD housekeeping gene 

set (Roche, Switzerland). Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 

αλληλουχίες των βάσεων  των εκκινητών και των ανιχνευτών για τα δυο γονίδια.  
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Αλληλουχία βάσεων εκκινητών και ανιχνευτών GAPDH 

Ολιγο- 

νουκλεοτίδιο 
Αλληλουχία  (5΄-3΄) 

Θέση στο 

mRNA
1 

Αρ. 

βάσεων 

Εκκινητές    
Πρόσθιος  
             GAPDH F 

TTGGTATCGTGGAAGGACTCA 504 21 

Ανάστροφος  
            GAPDH R 

TGTCATCATATTTGGCAGGTTT 753 22 

Ανιχνευτές DNA    
Ανιχνευτής 1  
       GAPDH 3FL 

TGTCCCCACTGCCAACGTGTCAG -FL2 703 23 

Ανιχνευτής 2  
        GAPDH 7053 

LCRed 705-
GGTGGACCTGACCTGCCGTCTAGA-PH4 727 24 

1GAPDH mRNA gene bank accession number J02642 
2FL = φλουορεσκεϊνη 
3LC Red 705 = κόκκινο χρωµοφόρο για LightCycler 
4PH = φωσφορυλίωση στο 3΄ άκρο για αποφυγή επέκτασης 
                 

        

Αλληλουχία βάσεων εκκινητών και ανιχνευτών PBGD 

Ολιγο- 

νουκλεοτίδιο 
Αλληλουχία  (5΄-3΄) 

Θέση στο 

mRNA
1 

Αρ. 

βάσεων 

Εκκινητές    
Πρόσθιος  
             PBGD F 

GAGTGATTCGCGTGGGTACC 85 21 

Ανάστροφος  
            PBGD R 

GGCTCCGATGGTGAAGCC 349 18 

Ανιχνευτές DNA    
Ανιχνευτής 1  
       PBGD 3FL 

AGTGGACCTGGTTGTTGCACTCCTTGAA -
FL2 297 28 

Ανιχνευτής 2  
        PBGD 7053 

LCRed 705- 
ACCTGCCCACTGTGCTTCCTCCT -PH4 326 23 

1PBGD mRNA gene bank accession number X04217 
2FL = φλουορεσκεϊνη 
3LC Red 705 = κόκκινο χρωµοφόρο για LightCycler 
4PH = φωσφορυλίωση στο 3΄ άκρο για αποφυγή επέκτασης 
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III. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ        

     Για την στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε λογιστική παλινδρόµηση (logistic 

regression) µε δίτιµες εξαρτηµένες µεταβλητές για την σχετιζόµενη µε τα συµβάµατα 

έκβαση222 και το Cox µοντέλο αναλογικής παλινδρόµησης κινδύνου (Cox 

proportional hazards model) για την έκβαση που σχετίζεται µε χρονικές 

µεταβλητες223. Πριν από την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων, όπου κρίθηκε 

απαραίτητο, εφαρµοσθήκαν µονοπαραγοντικές αναλύσεις για µια πρώτη εκτίµηση 

των πιθανών συσχετίσεων. Οι µονοπαραγοντικές αναλύσεις που χρησιµοποιήθηκαν 

περιλάµβαναν πίνακες συνάφειας (Pearson’s x2-test, Fisher’s relative risks και/ή odds 

ratios), t ή Mann-Whitney U tests, Log-rank tests και simple Cox regression ανάλυση. 

Στους υπολογισµούς της επιβίωσης και του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 

χρησιµοποιηθήκαν οι  καµπύλες Kaplan-Meier (log-rank και Wilcoxon test)224.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 

     Τα δείγµατα περιφερικού αίµατος και µυελού των οστών ελέγχθηκαν για την 

παρουσία καρκινικών κυττάρων µε αλυσιδωτή αντίδραση  πολυµεράσης µε 

αντίστροφη µεταγραφάση (RT-PCR) και αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης µε 

αντίστροφη µεταγραφάση σε πραγµατικό χρόνο (real-time PCR). Αρχικά στα δείγµατα 

των πρώτων 325 ασθενών έγιναν µετρήσεις µε nested RT-PCR και στην συνέχεια από 

το τέλος του 2004, χρησιµοποιήθηκε ευρέως η real-time PCR και σε όλα τα δείγµατα 

που είχαν φυλαχθεί στους -20 οC, επαναλήφθηκαν οι µετρήσεις µε real-time PCR. 

Από την σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο µεθόδων βρέθηκε συµφωνία των 

αποτελεσµάτων σε ποσοστό 70% και δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφορές όσον 

αφορά στην ειδικότητα. Η ευαισθησία της real-time PCR βρέθηκε ότι είναι 

µεγαλύτερη καθώς το ποσοστό των θετικών αποτελεσµάτων από 26% και 25% που 

ήταν µε την nested RT-PCR πριν και µετά την χηµειοθεραπεία αντίστοιχα, αυξήθηκε 

σε 42% και 33% µε την real-time PCR. Για το λόγο αυτό όλα τα δείγµατα µετά το 

2004 µελετήθηκαν µόνο µε real-time PCR. 

 

4.1.   Ανάλυση αποτελεσµάτων nested RT-PCR 

 

Έλεγχος ευαισθησίας και ορίου ανίχνευσης του CK-19mRNA µε nested RT-PCR  

     Το προϊόν που προέκυψε από την PCR του mRNA της β-ακτίνης, το οποίο και 

αποδεικνύει την ποιότητα του δείγµατος RNA που ελέγχθηκαν, είχε µέγεθος 587 bp. 

Το τελικό προϊόν που προκύπτει από τις δυο αντιδράσεις PCR (κατά την διάρκεια της 

nested PCR) ενίσχυσης του mRNA της CK-19 έχει µέγεθος 732 bp.  Ο έλεγχος του 

ορίου ανίχνευσης και της ευαισθησίας της ποιοτικής ανάλυσης των δειγµάτων µέσω 

της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αγαρόζης, πραγµατοποιήθηκε µε αναµίξεις MCF-7 

κυττάρων (1, 10, 100 και 1000 MCF-7 κύτταρα σε 106 µονοπύρηνα κύτταρα). Από 

τις µετρήσεις προέκυψε ότι το όριο ανιχνευσιµότητας του mRNA της CK-19 µε τη 

διπλή αντίδραση PCR είναι το 1 MCF-7 κύτταρο/106 PBMC. Τα δεδοµένα αυτά, 

καθώς επίσης και εκείνα της ειδικότητας και επαναληψιµότητας της µεθόδου έχουν 

αναφερθεί λεπτοµερειακά στην ∆ιδακτορική ∆ιατριβή της κ. Αλίκης Σταθοπούλου µε 
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τίτλο ‘Συγκριτική µελέτη του mRNA της κυτταροκερατίνης-19, της Maspin και του 

CEA στο αίµα ασθενών µε καρκίνο του µαστού και διερεύνηση των µεταβολών τους 

κατά τη διάρκεια της χηµειοθεραπείας ή και ορµονοθεραπείας’ (2002) και έχουν ήδη 

δηµοσιευθεί στον ∆ιεθνή Ιατρικό Τύπο208. 

 

4.2.   Ανάλυση αποτελεσµάτων real-time RT-PCR 

 

4.2.1. ∆ιάγραµµα βαθµονόµησης µε πρότυπα γνωστού αριθµού κυττάρων MCF-7 

     Το διάγραµµα βαθµονόµησης προκύπτει µέσω της µέτρησης της έντασης του 

φθορισµού, σε δείγµατα γνωστής περιεκτικότητας σε κύτταρα MCF-7 και αρνητικού 

µάρτυρα (nc). Ολικό RNA αποµονώθηκε από 106 MCF-7 κύτταρα το οποίο στην 

συνέχεια υποβλήθηκε σε συνέχεις αραιώσεις µε DEPC-δισαπεσταγµένο νερό και οι 

οποίες αντιστοιχούσαν σε 1 έως 104 MCF-7 κύτταρα. Το αποµονωθέν RNA στην 

συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία του αντίστοιχου cDNA. Το διάγραµµα 

βαθµονόµησης δηµιουργήθηκε µε βάση τον υπολογισµό του αριθµού των MCF-7 

κυττάρων που αντιστοιχούν στις γνωστές εξωτερικές πρότυπες συγκεντρώσεις cDNA 

έναντι των τιµών των αντίστοιχων σηµείων τοµής (Cp). Ο αριθµός των CK-19mRNA 

θετικών κυττάρων όλων των δειγµάτων που ελέγχθηκαν εκφράζονταν ως MCF-7 

κυτταρικά ισοδύναµα ανά 5µg ολικού RNA.  

     Ένα χαρακτηριστικό καταγράφηµα το οποίο ελήφθη µε το LightCycler και το 

αντίστοιχο διάγραµµα βαθµονόµησης παρουσιάζεται στην εικόνα 1.  
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Εικόνα 1: Χαρακτηριστικό καταγράφηµα διαγράµµατος βαθµονόµησης όπως προκύπτει 

το όργανο LightCycler της εταιρείας Roche. 

 

     Για τον καθορισµό της αναλυτικής ευαισθησίας και της γραµµικότητας της 

µεθόδου αναλύθηκαν οι εξωτερικές πρότυπες συγκεντρώσεις cDNA σε 17 

διαφορετικά πειράµατα. Τα διαγράµµατα βαθµονόµησης  των αντιδράσεων έδειξαν 

κανονική γραµµικότητα σε όλο το εύρος ποσοτικοποίησης (1 έως 104  MCF-7 

κύτταρα) και συντελεστή γραµµικότητας (correlation coefficients) >0,99 για όλα τα 

δείγµατα. Η µέση τιµή κλίσης (slope) ήταν -3,948 µε τυπική απόκλιση (SD) 0,14 και 

συντελεστή διακύµανσης (CV) 3,5% και το µέσο σηµείο απόκλισης (intercept) ήταν 

32,17±0,70 (CV  2,2%). Η απόδοση της αντίδρασης PCR, η οποία εκφράζεται ως E = 

101/slope ήταν 1,793±0,039 (CV  2,2%). Τα δεδοµένα αυτά, καθώς επίσης και εκείνα 

της ειδικότητας, της ευαισθησίας και επαναληψιµότητας της µεθόδου, έχουν 

αναφερθεί λεπτοµερειακά στην ∆ιπλωµατική Εργασία της κ. Άννας Γκύζη µε τίτλο 

‘Ανάπτυξη και κλινικές εφαρµογές µεθόδου ποσοτικού προσδιορισµού του mRNA 
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της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) σε περιφερικό αίµα ασθενών µε καρκίνο µαστού’ 

(2002) και έχουν ήδη δηµοσιευθεί στον ∆ιεθνή Ιατρικό Τύπο225. 

 

4.2.2. Όριο ανιχνευσιµότητας 

     Η εκτίµηση της ευαισθησίας της real-time RT-PCR έγινε ως προς την ελάχιστη 

ποσότητα DNA που µπορεί να ανιχνευθεί ανά τριχοειδές και βασίσθηκε στην χρήση 

προϊόντων cDNAs από RT-PCR, για δέκα διαφορετικές συγκεντρώσεις του mRNA 

της CK-19. Το αναλυτικό όριο ανίχνευσης της µεθόδου ορίσθηκε ως 3,3 φορές η 

σταθερή απόκλιση (SD) του σηµείου τοµής (Cp) του πρώτου εξωτερικού προτύπου 

(ενός MCF-7 κυτταρικού ισοδύναµου) διαιρεµένη µε την µέση τιµή της κλίσης 

(slope) της καµπύλης βαθµονόµησης226 και βρέθηκε ότι αντιστοιχεί σε 0,6 MCF-7 

κυτταρικά ισοδύναµα. 
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V. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CK-19mRNA(+) ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  

     ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

5.1.   Χαρακτηριστικά ασθενών 

     Η διάµεση παρακολούθηση των 450 ενταχθέντων ασθενών µέχρι τον Ιούλιο του 

2006 (περίοδος της ανάλυσης) ήταν 52 µήνες.  

     Η διάµεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 54,5 έτη (εύρος 26 έως 79). Οι 193 

(42,9%) ήταν προεµµηνοπαυσιακές και οι 257 (57,1%) µετεµµηνοπαυσιακές. Οι 312 

(69,3%) υποβληθήκαν σε ευρεία ογκεκτοµή και οι υπόλοιπες 138 (30,7%) σε 

τροποποιηµένη ριζική µαστεκτοµή. Ο πίνακας 7 παρουσιάζει τα κλινικο-παθολογο-

ανατοµικά χαρακτηριστικά των ενταχθέντων ασθενών. 

 

Πίνακας 7: Κλινικο-παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά των ασθενών που 
                    µελετήθηκαν για την παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα  

Συνολικός αρ. ασθενών: 450                        ∆ιάµεση ηλικία (έτη): 54,5 (26-79) 
Ευρεία ογκεκτοµή:  312 (69,3%)                         Ριζική µαστεκτοµή: 138 (30,7%) 

Προεµµηνοπαυσιακές 193  (42,9%) ER(-) 172  (38,2%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές 257  (57,1%) ER(+) 267  (59,3%) 
µ.δ. όγκου ≤ 2,0 cm      (Τ1) 157  (34,9%) PR(-) 230  (51,1%) 
µ.δ. όγκου 2,1 - 5,0 cm (Τ2) 257  (57,1%) PR(+) 209  (46,4%) 
µ.δ. όγκου > 5,0 cm      (Τ3) 36    (8,0%) Άγνωστοι ER, PR 11    (2,4%) 
Grade I-ΙΙ  208  (46,2%) HER2/neu(-) 296  (65,8%) 
Grade III  192  (42,7%) HER2/neu(+) 139  (30,9%) 
Λοβιδιακά και Ειδικά πορογενή 50    (11,1%) Άγνωστο HER2 15    (3,3%) 
Ν0 164  (36,4%) ΧΜΘ     CMF 43    (9,6%) 
Ν1-3 155  (34,4%)                FEC 210  (46,7%) 
Ν>3 131  (29,1%)                T/EC 197  (43,8%) 
         

     Από τους 450 όγκους που αφαιρέθηκαν, οι 400 ήταν διηθητικά πορογενοί 

καρκινώµατα µη-ειδικού τύπου και οι 50 διηθητικά λοβιδιακά ή ειδικού τύπου 

πορογενοί καρκινώµατα (40 λοβιδιακά, 7 βλεννώδη, 2 θηλώδη και ένα µυελοειδές 

καρκίνωµα).      

     Απουσία διήθησης µασχαλιαίων λεµφαδένων παρουσίαζαν 164 (36,4%) ασθενείς  

(διάµεσος αριθµός αφαιρεθέντων λεµφαδένων 14 και εύρος από 5-42), ενώ 286 

(63,6%) είχαν διηθηµένους λεµφαδένες.    

     Προκειµένου να διευκρινιστούν οι παράγοντες που ευνοούν την επέκταση των 

κυττάρων στους γειτονικούς λεµφαδένες έγινε στατιστική ανάλυση µε πίνακες 

συνάφειας µεταξύ της διήθησης λεµφαδένων και µεµονωµένων χαρακτηριστικών του 
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όγκου. Η επίδραση των κλινικό-εργαστηριακών παραµέτρων στην παρουσία 

διήθησης των µασχαλιαίων λεµφαδένων φαίνεται στον πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8: Επίδραση κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων στην 
                    διήθηση λεµφαδένων 

παράµετρος  (αρ. ασθενών) Ν0 (164) Ν(+) (286) p-value 

Προεµµηνοπαυσιακές  (n=193) 85   (44%) 108   (56%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές  (n=257) 79   (31%) 178   (69%) 

0,004 

Τ1  (n=157) 73   (46%) 84     (53%) 
Τ2   (n=257) 85   (31%) 172   (67%) 
Τ3   (n=36) 6     (17%) 30     (83%) 

0,001 

Grade I/II  (n=208) 78   (37%) 130   (63%) 
Grade III   (n=192) 64   (33%) 128   (67%) 
Λοβιδιακά (n=50) 22   (44%) 28     (56%) 

0,344 

ER(-)   (n=172) 75   (44%) 97     (56%) 
ER(+)  (n=267) 85   (32%) 182   (68%) 

0,012 

PR(-) (n=230) 89   (39%) 141   (61%) 
PR(+) (n=209) 71   (34%) 138   (66%) 

0,304 

HER2/neu(-) (n=296) 103 (35%) 193   (65%) 
HER2/neu(+) (n=139) 55   (40%) 84     (60%) 

0,335 

  

     Στον πίνακα φαίνεται ότι η πιθανότητα διήθησης των µασχαλιαίων λεµφαδένων 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς (p=0,004), σε 

ασθενείς µε µεγάλους (Τ3) (p=0,001) ή ER(-) (p=0,012) όγκους. Αντίθετα, οι διαφορές 

που προέκυψαν για την επίδραση του βαθµού κακοήθειας, της κατάσατασης των PR, 

και της θετικότητας για HER2/neu δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. 

     

5.2.   Ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR πριν την 

         χηµειοθεραπεία και συσχέτιση µε άλλες κλινικό-παθολογοανατοµικές 

         παραµέτρους   

     CK-19mRNA(+) κύτταρα διαπιστώθηκαν στο αίµα 183 (40,7%) ασθενών πριν την 

έναρξη της χηµειοθεραπείας. Ο µέσος αριθµός κυττάρων που ανιχνεύθηκαν στα 

θετικά δείγµατα ήταν 22,7 MCF-7 κυτταρικά ισοδύναµα/5µg RNA (εύρος 0,6-1115). 

     Κανείς από τους κλινικό-παθολογοανατοµικούς παράγοντες των ασθενών δεν 

βρέθηκε να σχετίζεται µε την ανίχνευση θετικών κυττάρων στο περιφερικό αίµα πριν 

την έναρξη της χηµειοθεραπείας (πίνακας 9), εκτός από µια τάση των 

προεµµηνοπαυσιακών ασθενών να έχουν συχνότερα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο 

αίµα σε σχέση µε τις µετεµµηνοπαυσιακές (45% και 37% αντίστοιχα: Pearson’s χ2 

test, p=0,099).   
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Πίνακας 9: Επίδραση κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων  
                    στην ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν την 
                    έναρξη της χηµειοθεραπείας 

 Παράµετρος CK19(-)  

267 

(59.3%) 

CK19(+)  

183 

(40.7%) 

p-value  

Προεµµηνοπαυσιακές   (n=193) 106   (55%) 87    (45%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές   (n=257) 161   (63%) 96    (37%) 

0,099 

Τ1  (n=157) 97     (62%) 60    (38%) 
Τ2   (n=257) 151   (59%) 106  (41%) 
Τ3   (n=36) 19     (53%) 17    (47%) 

0,586 

Grade I/II  (n=208) 120   (58%) 88    (42%) 
Grade III   (n=192) 119   (62%) 73    (38%) 
Λοβιδιακά (n=50) 28     (56%) 22    (44%) 

0,601 

Ν0     (n=164) 103   (63%) 61    (37%) 
Ν+     (n=286) 164   (57%) 122  (43%) 

0,256 

Ν0-3   (n=319) 192   (60%) 127  (40%) 
Ν>3    (n=131) 75     (57%) 56    (43%) 

0,565 

ER(-)    (n=172) 102   (59%) 70    (41%) 
ER(+)   (n=267) 156   (58%) 111  (42%) 

0,856 

PR(-)    (n=230) 142   (62%) 88    (38%) 
PR(+)   (n=209) 116   (56%) 93    (44%) 

0,185 

HER2/neu(-)   (n=296) 174   (59%) 122  (41%) 
HER2/neu(+)  (n=139) 82     (59%) 57    (41%) 

0,967 

Τµηµατεκτοµή   (n=312) 188   (60%) 124  (40%) 
Μαστεκτοµή      (n=138) 79     (57%) 59    (43%) 

0,394 

 

5.3.   Προγνωστική αξία της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων µε  

         real-time PCR πριν την χηµειοθεραπεία  

 

5.3.1.   Επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR 

            στον κίνδυνο υποτροπής και στο ελεύθερο νόσου διάστηµα 

     Κατά το διάστηµα της παρακολούθησης (διάµεσο διάστηµα 52,3 µήνες: εύρος 3- 

109 µήνες) υποτροπίασαν 100 (24,4%) συνολικά ασθενείς. Οι 19 (19%) από αυτές 

παρουσίασαν τοπικο-περιοχική και οι 81 (81%) αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Από 

τις 450 ασθενείς, µόνο οι 80 (17,7%) είχαν διάστηµα παρακολούθησης µικρότερο 

από 24 µήνες. Στον πίνακα 10 φαίνεται η συσχέτιση των διαφόρων κλινικό-

παθολογοανατοµικών προγνωστικών παραµέτρων της νόσου µε την εµφάνιση ή όχι 

υποτροπής. Όλες οι παράµετροι, εκτός από την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση, 

σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε την εµφάνιση υποτροπής.  
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     Στην οµάδα των 267 CK19(-) πριν από την ΧΜΘ ασθενών υποτροπίασαν 43 

(16%) και ελεύθερες νόσου παρέµειναν οι 224 (84%), ενώ από τις 183 CK19(+) πριν 

από την ΧΜΘ υποτροπίασαν οι 57 (31%) και ελεύθερες νοσούν παρέµειναν οι 126 

(69%) (p<0,0001). Από τις 43 CK19(-) ασθενείς που υποτροπίασαν, οι 6 (14%) 

εµφάνισαν τοπικο-περιοχική επέκταση της νόσου και οι 37 (86%) αποµακρυσµένες 

µεταστάσεις. Από τις 57 CK19(+) ασθενείς που υποτροπίασαν, οι 13 (23%) 

υποτροπίασαν τοπικά και οι 44 (77%) είχαν αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Αν και οι 

CK19(-) ασθενείς εµφάνισαν αναλογικά συχνότερα αποµακρυσµένες µεταστάσεις 

από ότι οι CK19(+) ασθενείς, οι διαφορές στην εντόπιση των υποτροπών µεταξύ των 

δύο οµάδων δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (p=0,264). 

 

Πίνακας 10:  Συσχέτιση  κλινικό-παθολογοανατοµικών παραγόντων µε την 
                       εµφάνιση υποτροπής  

Παράµετρος 
Χωρίς  

Υποτροπή 

350 

Με  

Υποτροπή 

100  

p-value 

Προεµµηνοπαυσιακές   (n=193) 158   (82%) 35   (18%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές   (n=257) 192   (75%) 65   (25%) 

0,071 

Τ1  (n=157) 137   (87%) 20   (13%) 
Τ2   (n=257) 189   (74%) 68   (26%) 
Τ3   (n=36) 24     (67%) 12   (33%) 

0,001 

Grade I/II  (n=208) 173   (83%) 35   (17%) 
Grade III   (n=192) 139   (72%) 53   (28%) 
Λοβιδιακά (n=50) 38     (76%) 12   (24%) 

0,033 

Ν0     (n=164) 133   (81%) 31   (19%) 
Ν1-3    (n=155) 129   (83%) 26   (17%) 
Ν>3    (n=131) 88     (67%) 43   (33%) 

0,002 

ER(-)    (n=172) 123   (72%) 49   (28%) 
ER(+)   (n=267) 219   (82%) 48   (18%) 

0,010 

PR(-)    (n=230) 166   (72%) 64   (28%) 
PR(+)   (n=209) 176   (84%) 33   (16%) 

0,002 

HER2/neu(-)   (n=296) 240   (81%) 56   (19%) 
HER2/neu(+)  (n=139) 100   (72%) 39   (28%) 

0,031 

ΧΜΘ       CMF   (n=43) 34     (79%) 9     (21%) 
                FEC    (n=210) 152   (72%) 58   (28%) 
                T/EC   (n=197) 164   (83%) 33   (17%) 

0,030 

Τµηµατεκτοµή   (n=312) 257   (82%) 55   (18%) 
Μαστεκτοµή      (n=138) 93     (67%) 45   (33%) 

0,0004 

Ακτινοθεραπεία - Όχι   (n=83) 55     (66%) 28   (34%) 
Ακτινοθεραπεία - Ναι   (n=367) 295   (80%) 72   (20%) 

0,005 

Ορµ/πεια- αντιοιστρογόνα  (n=184) 133   (72%) 51   (28%) 
Ορµ/πεια- αν. αρωµατάσης (n=187) 159   (85%) 28   (15%) 

0,002 

CK19(-) πριν την ΧΜΘ    (n=267) 224   (84%) 43   (16%) 
CK19(+) πριν την ΧΜΘ   (n=183) 126   (69%) 57   (31%) 

0,0001 
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     Εάν αναλύσουµε την επίδραση της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων 

στην πιθανότητα εµφάνισης υποτροπής στις υποοµάδες ασθενών που δηµιουργούνται 

µε βάση την παρουσία των συνήθως χρησιµοποιούµενων προγνωστικών παραγόντων, 

δηλαδή του µεγέθους του όγκου, της διήθησης των λεµφαδένων και της κατάστασης 

των οιστρογονικών υποδοχέων (πίνακας 11) διαπιστώνεται ότι η συχνότητα 

υποτροπής δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από την παρουσία ή όχι CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στις ασθενείς µε µικρούς (Τ1) όγκους ή µε ER(+) όγκους (17% έναντι 10% 

αντίστοιχα, p=0,246, για τους Τ1 όγκους και 21% έναντι 16%, p=0,325, για τους ER 

θετικούς όγκους). Αντίθετα, η συχνότητα υποτροπής στις ασθενείς µε όγκους 

µεγέθους Τ2 ή Τ3, ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη όταν υπήρχαν ανιχνεύσιµα CK-

19mRNA(+) κύτταρα (38%) από ότι εάν δεν υπήρχαν (19%) πριν την χηµειοθεραπεία 

(p=0,0003). Παρόµοιες στατιστικά σηµαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν στις ασθενείς 

µε αρνητικούς οιστρογονικούς υποδοχείς (p=0,00001) καθώς και στις ασθενείς που 

είχαν (p=0,008) ή όχι (p=0,006) διηθηµένους λεµφαδένες. 

 

Πίνακας 11: Επίδραση της παρουσίας CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν την 
                      χηµειοθεραπεία στην συχνότητα υποτροπής στις οµάδες ασθενών 
                      ανάλογα µε τα Τ, Ν και ER 

 
CK19(-)  

πριν ΧΜΘ 
 

CK19(+)  

πριν ΧΜΘ 
p-value 

Τ1 (n=97) 10 (10%) Τ1 (n=60) 10 (17%) 0,246 
Τ2,3 (n=170) 33 (19%) Τ2,3 (n=123) 47 (38%) 0,0003 
Ν0 (n=103) 13 (13%) Ν0 (n=61) 18 (30%) 0,008 
Ν+ (n=164) 30 (18%) Ν+ (n=122) 39 (32%) 0,006 
ER(-) (n=102) 17 (17%) ER(-)  (n=70) 32 (46%) 0,00001 
ER(+) (n=156) 25 (16%) ER(+) (n=111) 23 (21%) 0,325 
 

     Ο µέσος αριθµός CK-19mRNA(+) κυττάρων που ανιχνεύθηκαν πριν την ΧΜΘ 

στις ασθενείς που υποτροπίασαν ήταν στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερος από ότι 

στις ασθενείς που δεν εµφάνισαν υποτροπή. Αναλυτικότερα, ο µέσος αριθµός 

κυττάρων στις ασθενείς χωρίς υποτροπή ήταν 0,2 MCF-7 κυτταρικά ισοδύναµα/5µg 

RNA (εύρος, 0-1.115), ενώ για τις ασθενείς που υποτροπίασαν ήταν 0,8 MCF-7 

κυτταρικά ισοδύναµα/5µg RNA (εύρος, 0 έως 40) (Mann-Whitney test, p=0,02). 

     Το διάµεσο ελεύθερο νόσου διάστηµα δεν επιτεύχθηκε σε καµιά από τις οµάδες 

ασθενών, αλλά φαίνεται ότι είναι σηµαντικά µεγαλύτερο για τις CK-19mRNA(-) πριν 

την ΧΜΘ ασθενείς (92 µήνες, εύρος, 88-95 µήνες) από ότι για τις CK-19mRNA(+) 

ασθενείς (78 µήνες, εύρος, 71-84 µήνες) (log-rank p<0,00001, σχήµα 28). 
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Σχήµα 28: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου  διαστήµατος των 

 CK-19mRNA(+) και CK-19mRNA(-) πριν την χηµειοθεραπεία, ασθενών. 

 

     Η µονοπαραγοντική ανάλυση της συσχέτισης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 

(DFI) πραγµατοποιήθηκε µε βάση την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση των ασθενών 

(προ- vs µετεµµηνοπαυσιακές), το µέγεθος του όγκου (Τ1 vs T2,3), την παρουσία και 

τον αριθµό των διηθηµένων µασχαλιαίων λεµφαδένων (N0 vs N+), τον βαθµό 

κακοήθειας (grade I-II vs III), την έκφραση των οιστρογονικών και προγεστερονικών 

υποδοχέων, την υπερέκφραση του HER2/neu, του είδους της χειρουργικής επέµβασης 

που διενεργήθηκε (τµηµατεκτοµή vs µαστεκτοµή), του είδους της χηµειοθεραπείας 

που χορηγήθηκε (CMF vs FEC vs T/EC), της χορήγησης ή όχι ακτινοθεραπείας, του 

είδους της ορµονοθεραπείας που έλαβε η ασθενής (αντιοιστρογόνα vs αναστολείς 

αρωµατάσης ± αντιοιστρογόνα) και της ανίχνευσης ή όχι κυκλοφορούντων CK-

19mRNA(+) κυττάρων πριν την χηµειοθεραπεία. 

     Η ανάλυση ανέδειξε ότι η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν την 

ΧΜΘ (p<0,00001), το µεγάλο µέγεθος του όγκου (T2,3,  p= 0,017), η διήθηση άνω 

των 3 λεµφαδένων (N>3, p=0,0001), η µη-διενέργεια ακτινοθεραπείας (p=0,012) και η 

θεραπεία µε αντιοιστρογόνα έναντι αναστολέων αρωµατάσης µε ή χωρίς 

αντιοιστρογόνα (p=0,026) σχετίζονταν µε αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής (πίνακας 12). 
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Πίνακας 12: Μονοπαραγοντική ανάλυση για τον πριν την χηµειοθεραπεία 
                      σχετικό κίνδυνο µείωσης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Εµµηνοπαυσιακή Κατάσταση 
                  µετ- vs. προεµµηνοπαυσιακές 1,201 0,764-1,890 0,428 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 1,972 1,129-3,444 0,017 

∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N0 vs. N1-3 1,297 0,683-2,463 0,427 
                  N>3 vs. N0 2,351 1,299-4,254 0,005 

                  N>3 vs. N1-3 2,503 1,446-4,331 0,001 

                  N+ vs. N0 1,413 0,854-2,338 0,178 
                  N>3 vs. N0-3 2,387 1,515-3,762 0,0001 

Βαθµός Κακοήθειας  
            grade III vs. grade I-II  1,104 0,720-1,692 0,651 
Οιστρογονικοί Υποδοχείς  
                  ER(-) vs. ER(+) 1,151 0,712-1,862 0,566 
Προγεστερονικοί Υποδοχείς  
                  PR(-) vs. PR(+) 1,438 0,907-2,279 0,122 
HER2/neu  
                  HER2/neu (+) vs HER2/neu (-) 1,408 0,918-2,158 0,116 
Χειρουργική Επέµβαση 
                  Μαστεκτοµή vs. Τµηµατεκτοµή 1,231 0,746-2,031 0,415 
Χηµειοθεραπεία 
                  CMF vs. FEC  1,249 0,534-2,922 0,608 
                  CMF vs. T/EC 1,073 0,401-2,872 0,889 
                   FEC vs. T/EC 1,233 0,778-1,955 0,373 
Ακτινοθεραπεία 
                  Όχι vs. Ναι 2,108 1,175-3,784 0,012 

Ορµονοθεραπεία            Αντιοιστρογόνα vs  
    Αναστολείς Αρωµατάσης  1,733 1,067-2,816 0,026 

CK-19mRNA(+) κύτταρα Πριν την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 2,444 1,601-3,731 0,00001 

 

     Η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι το µεγάλο µέγεθος του όγκου (Τ ≥ 

2cm), η διήθηση >3 λεµφαδένων, η λήψη αντιοιστρογόνων, η µη-διενέργεια 

ακτινοθεραπείας και η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν την 

χηµειοθεραπεία αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου πρώιµης υποτροπής 

της νόσου (πίνακας 13). 
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Πίνακας 13: Πολυπαραγοντική ανάλυση για τον πριν την χηµειοθεραπεία 
                      σχετικό κίνδυνο µείωσης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 2,150 1,263-3,661 0,005 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0 2,410 1,449-4,008 0,001 
                  N>3 vs. N1-3 2,447 1,444-4,146 0,001 
                  N>3 vs. N0-3 2,551 1,662-3,916 0,00001 
Ακτινοθεραπεία 
                  Όχι vs. Ναι 2,544 1,560-4,149 0,0001 
Ορµονοθεραπεία            Αντιοιστρογόνα vs.  
    Αναστολείς Αρωµατάσης  1,727 1,070-2,788 0,025 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Πριν την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 2,402 1,577-3,658 0,00001 
 

5.3.2.   Επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR  

            στον κίνδυνο θανάτου από την νόσο και στην ολική επιβίωση 

     Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης συνέβησαν 43 (9,3%) θάνατοι. Όλοι οι 

θάνατοι οφείλονταν σε υποτροπή και πρόοδο της νόσου. Στον πίνακα 14 φαίνεται η 

συσχέτιση των διαφόρων παραµέτρων της νόσου και των θεραπευτικών χειρισµών µε 

την εµφάνιση ή όχι θανάτου. Το µέγεθος του όγκου, ο βαθµός κακοήθειας, η διήθηση 

λεµφαδένων, η έκφραση οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων, η 

υπερέκφραση του HER2/neu, το είδος της ορµονοθεραπείας και η ανίχνευση CK-

19mRNA(+) κυττάρων πριν την χηµειοθεραπεία συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά 

µε θάνατο λόγω προόδου της νόσου.  
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Πίνακας 14: Συσχέτιση  κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων στην 
                      εµφάνιση θανάτου 
Παράµετρος Ζωντανοί (417) Θανούντες (43)  p-value 
Προεµµηνοπαυσιακές   (n=193) 176   (91%)      17   (9%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές   (n=257) 231   (90%)   26   (10%) 

0,640 

Τ1  (n=157) 149   (95%) 8     (5%) 
Τ2   (n=257) 228   (89%)   29   (11%) 
Τ3   (n=36) 30     (83%)   6     (17%) 

0,037 

Grade I/II  (n=208) 196   (94%) 12   (6%) 
Grade III   (n=192) 165   (86%)   27   (14%) 
Λοβιδιακά (n=50) 46     (92%) 4     (8%) 

0,017 

Ν0     (n=164) 152   (93%) 12   (7%) 
Ν1-3    (n=155) 146   (94%) 9     (6%) 
Ν>3   (n=131) 109   (83%)   22   (17%) 

0,003 

ER(-)    (n=172) 147   (86%)   25   (14%) 
ER(+)   (n=267) 251   (94%) 16   (6%) 

0,003 

PR(-)    (n=230) 201   (87%)   29   (13%) 
PR(+)   (n=209) 197   (94%) 12   (6%) 

0,014 

HER2/neu(-)   (n=296) 275   (93%) 21   (7%) 
HER2/neu(+)  (n=139) 121   (87%)   18   (13%) 

0,046 

ΧΜΘ       CMF   (n=43) 39     (91%) 4     (9%) 
                FEC    (n=210) 189   (90%)   21   (10%) 
                T/EC   (n=197) 179   (90%) 18   (9%) 

0,955 

Τµηµατεκτοµή   (n=312) 287   (92%) 25   (8%) 
Μαστεκτοµή      (n=138) 120   (87%)   18   (13%) 

0,094 

Ακτινοθεραπεία - Όχι   (n=83) 72     (87%)   11   (13%) 
Ακτινοθεραπεία - Ναι   (n=367) 335   (91%) 32   (9%) 

0,205 

Ορµ/πεια- αντιοιστρογόνα  (n=184) 161   (87%)   23   (13%) 
Ορµ/πεια- αν. αρωµατάσης (n=187) 177   (95%) 10   (5%) 

0,016 

CK19(-) πριν την ΧΜΘ    (n=267) 252   (94%) 15   (6%) 
CK19(+) πριν την ΧΜΘ   (n=183) 155   (85%)   28   (15%) 

0,001 

 

     Από τον πίνακα 20 φαίνεται ότι στην οµάδα των ασθενών χωρίς CK-19mRNA(+) 

κύτταρα στο αίµα πριν την ΧΜΘ απεβίωσαν 15 (6%), ενώ από τις 183 ασθενείς µε 

CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα πριν από την ΧΜΘ απεβίωσαν οι 28 (15%) 

(p=0,001). 

     Από τις καµπύλες επιβίωσης των πριν την ΧΜΘ αρνητικών και θετικών για CK-

19mRNA(+) κύτταρα ασθενών φαίνεται ότι σε καµιά από τις δυο οµάδες ασθενών 

δεν επιτεύχθηκε η διάµεση επιβίωση. Είναι όµως φανερό ότι οι CK19(-) πριν την 

ΧΜΘ ασθενείς επιβιώνουν για σηµαντικά µεγαλύτερο διάστηµα από ότι οι CK19(+) 

ασθενείς [µέση ολική επιβίωση για τις CK19(-) 101 µήνες (εύρος, 98-103) ενώ για τις 

CK19(+) ασθενείς 94 µήνες (εύρος, 89-99) (log-rank p=0,0001)] (σχήµα 29).  
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Σχήµα 29: Καµπύλες Kaplan-Meier της ολικής επιβίωσης των 

CK-19mRNA(+) και CK-19mRNA(-) πριν την χηµειοθεραπεία, ασθενών. 

 

     Από την µονοπαραγοντική ανάλυση για την ολική επιβίωση προέκυψε ότι η 

ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν την ΧΜΘ (p<0,001) και η 

διήθηση περισσοτέρων των 3 λεµφαδένων (N>3, p=0,002) σχετίζονται στατιστικά µε 

την επιβίωση των ασθενών (πίνακας 15). 
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Πίνακας 15: Μονοπαραγοντική ανάλυση για τον πριν την χηµειοθεραπεία  
                      σχετικό κίνδυνο µείωσης της ολικής επιβίωσης 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Εµµηνοπαυσιακή Κατάσταση 
                  προ- vs. µετεµµηνοπαυσιακές 1,140 0,576-2,255 0,707 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 1,817 0,762-4,431 0,178 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N0 vs. N1-3 1,243 0,406-3,800 0,703 
                  N>3 vs. N0 3,233 1,261-8,286 0,015 

                  N>3 vs. N1-3 3,578 1,432-8,939 0,006 

                  N+ vs. N0 1,836 0,799-4,216 0,152 
                  N>3 vs. N0-3 3,006 1,502-6,016 0,002 

Βαθµός Κακοήθειας  
            grade III vs grade I-II  1,570 0,802-3,073 0,188 
Οιστρογονικοί Υποδοχείς  
                  ER(-) vs. ER(+) 1,424 0,692-2,931 0,337 
Προγεστερονικοί Υποδοχείς  
                  PR(-) vs. PR(+) 1,395 0,674-2,885 0,370 
HER2/neu  
      HER2/neu (+) vs HER2/neu (-) 1,547 0,804-2,976 0,191 
Χειρουργική Επέµβαση 
            Τµηµατεκτοµή vs. Μαστεκτοµή 1,008 0,460-2,206 0,985 
Χηµειοθεραπεία 
                  CMF vs. FEC 2,193 0,552-8,714 0,265 
                  T/EC vs. CMF 1,100 0,256-4,729 0,898 
                  T/EC vs. FEC 1,329 0,656-2,693 0,429 
Ακτινοθεραπεία 
                  Όχι vs. Ναι 2,045 0,826-5,062 0,122 
Ορµονοθεραπεία            Αντιοιστρογόνα vs.  
     Αναστολείς Αρωµατάσης  2,083 0,934-4,645 0,073 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Πριν την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 3,013 1,539-5,900 0,001 

 

     Από την πολυπαραγοντική ανάλυση της ολικής επιβίωσης (πίνακας 16) προέκυψε 

ότι η διήθηση >3 λεµφαδένων, η λήψη αντιοιστρογόνων έναντι αναστολέων 

αρωµατάσης, και η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν την 

χηµειοθεραπεία αποτελούν ανεξάρτητους επιβαρυντικούς παράγοντες µειωµένης 

ολικής επιβίωσης. 
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Πίνακας 16: Πολυπαραγοντική ανάλυση πριν την χηµειοθεραπεία σχετικού  
                      κινδύνου µείωσης της ολικής επιβίωσης 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0-3 3,225 1,699-6,121 0,0003 
                  N>3 vs. N0 2,909 1,385-6,111 0,005 
                  N>3 vs. N1-3 3,318 1,393-7,901 0,007 
Ορµονοθεραπεία            Αντιοιστρογόνα vs. 
Αναστολείς Αρωµατάσης 2,322 1,062-5,076 0,035 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Πριν την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 3,101 1,586-6,061 0,001 
 

VI. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CK-19mRNA(+) ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  

      ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 

      ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΗΘΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΥΣ ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΕΣ 

 

     Η οµάδα των 167 ασθενών που δεν είχαν διηθηµένους λεµφαδένες (Ν0) κατά την 

στιγµή της επέµβασης αναλύθηκαν ξεχωριστά. Σε όλες τις ασθενείς επιβεβαιώθηκε η 

απουσία διήθησης των µασχαλιαίων λεµφαδένων µε ανοσοϊστοχηµία σε υλικο 

αρχείου χρησιµοποιώντας ένα µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι της κυτταροκερατίνης 

19 (DAKO-CK19, Code#M888; DAKO A/S, Glostrup, Denmark).  

     Η διάµεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 49 έτη (εύρος, 30-80). Οι 97 (58,1%) 

ασθενείς ήταν προεµµηνοπαυσιακές και στις 64 (38,3%) ο αφαιρεθής πρωτοπαθής 

όγκος ήταν µεγέθους Τ1. Ο ιστολογικός βαθµός κακοήθειας του νεοπλάσµατος ήταν 

grade I/II στις 81 (48,5%) ασθενείς, 71 (43%) ασθενείς οι ER ήταν θετικές. Τα 

χαρακτηριστικά των Ν0 ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα 17. 

 

Πίνακας 17: Κλινικο-παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά των Ν0 ασθενών που 
                      µελετήθηκαν για την παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα  

Συνολικός αρ. ασθενών: 167                        ∆ιάµεση ηλικία (έτη): 49 (30-80) 
Ευρεία ογκεκτοµή:  130 (77,8%)                         Ριζική µαστεκτοµή: 37 (22,2%) 

Προεµµηνοπαυσιακές 97  (58,1%) ER(-) 95    (56,9%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές 70  (41,9%) ER(+) 71    (42,5%) 
Τ1 64    (38,3%) PR(-) 102  (61,1%) 
Τ2 84    (50,3%) PR(+) 63    (37,7%) 
Τ3 19    (11,4%) Άγνωστοι ER, PR 2      (1,2%) 
Grade I-ΙΙ  81    (48,5%) HER2/neu(-) 296  (65,8%) 
Grade III  70    (41,9%) HER2/neu(+) 139  (30,9%) 
Λοβιδιακά και Ειδικά πορογενή 16    (9,6%) Άγνωστο HER2 15    (3,3%) 
  ΧΜΘ     CMF 39    (23,4%) 
                 FEC 75    (44,9%) 
                 T/EC 51    (30,5%) 
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     Σε όλα τα δείγµατα αίµατος των ασθενών είχε γίνει έλεγχος για CK-19mRNA(+) 

κύτταρα µε real-time RT-PCR. Στις 36 (21,6%) από τις 167 ασθενείς ανιχνεύθηκαν 

CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα πριν από την έναρξη της χηµειοθεραπείας 

(πίνακας 18). Ο µέσος αριθµός των CK-19mRNA(+) κυττάρων ήταν 3,4 MCF-7 

κυτταρικά ισοδύναµα/5µg RNA (εύρος, 0,6-1.105). Ο πίνακας 23 δείχνει επίσης ότι η 

ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων σχετίζονταν στατιστικά σηµαντικά µόνο 

µε την υπερέκφραση του HER2/neu (p=0,033), ενώ υπήρχε µια τάση συχνότερης 

ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων, εντούτοις στατιστικά µη-σηµαντική, στις 

ασθενείς µε θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς.   

 

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά ασθενών µε Ν0 νόσο (stage I) 
Παράµετρος  CK-19mRNA(+) 

36  (21,6%) 
CK-19mRNA(-) 

131 (78,4%) p value 

Προεµµηνοπ/κες  19      (20%) 78       (80%) 
Μετεµµηνοπ/κες  17      (24%) 53       (76%) 

0,460 

HER2(-) (0/1+)  22      (18%) 101     (82%) 
HER2(+) (2+/3+)  13      (34%) 25       (66%) 
HER2 άγνωστο       1       (3%) 5        (4%) 

0,033 

 Τ1  11      (18%)     51       (82%) 
 Τ2  20      (24%)     64       (76%) 
 Τ3   4       (21%)     15       (79%) 

0,675 

Grade Ι/ΙΙ  14      (17%)     67       (83%) 
Grade ΙΙΙ  18      (26%)     52       (74%) 
Λοβιδιακά  4        (14%)     12       (9%) 

0,206 

ER(+)  11      (16%)     60       (84%) 
ER(-)  25      (26%)     70       (74%) 

0,094 

PR(+)  15      (24%)     48       (76%) 
PR(-)  20      (20%)     82       (80%) 

0,521 

ΧΜΘ   FEC  16      (21%)     59       (79%) 
            T/EC  13      (25%)     38       (75%) 
            CMF  7        (18%)     32       (82%) 

0,685 

Τµηµατεκτοµή   27      (21%)     103     (79%) 
Μαστεκτοµή  9        (24%)     28       (76%) 

0,643 

 

     Το διάµεσο διάστηµα παρακολούθησης στις ασθενείς µε Ν0 νόσο ήταν 32 µήνες 

(εύρος, 3-88), ενω παρακολούθηση µικρότερη από 1 έτος είχε το 12% των ασθενών. 

Κατά την διάρκεια του follow-up, 20 (12%) ασθενείς εµφάνισαν τοπικο-περιοχικές ή 

αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Οι υποτροπές ήταν πολύ συχνότερες στην οµάδα των 

ασθενών µε CK-19mRNA(+) κύτταρα (n=16 ασθενείς, 44,4%) συγκριτικά µε τις 

ασθενείς χωρίς CK-19mRNA(+) κύτταρα (n=4 ασθενείς, 3%) (p<0,000001). Ο µέσος 

αριθµός CK-19mRNA(+) κυττάρων στις ασθενείς που υποτροπίασαν ήταν 0,8   
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MCF-7 κυτταρικά ισοδύναµα/5µg RNA (εύρος, 0-14), ενώ στις ασθενείς που δεν 

υποτροπίασαν ήταν 0,0 MCF-7 κυτταρικά ισοδύναµα/5µg RNA (εύρος, 0-1.105) 

(Mann-Whitney test, p<0,00001). Η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα 

δεν βρέθηκε να συσχετίζεται µε την θέση εµφάνισης των µεταστάσεων. 

     Το διάµεσο ελεύθερο νόσου (DFI) διάστηµα για τις CK-19mRNA(+) ασθενείς 

ήταν 55 µήνες (εύρος, 4-74 µήνες), ενώ για τις αρνητικές ασθενείς το DFI δεν 

επιτεύχθηκε ακόµη (Log-rank test, p<0,00005, σχήµα 30). ∆εν διαπιστώθηκε 

συσχέτιση µεταξύ του DFI και του αριθµού των CK-19mRNA(+) κυττάρων 

(Spearman’s analysis, p=0,349).  

 

 

Σχήµα 30: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου  διαστήµατος των  

CK-19mRNA(+) και CK-19mRNA(-) ασθενών. 

 

     Εκτός από την κατάσταση των οιστρογονικών υποδοχέων κανένας άλλος κλινικός 

ή παθολογοανατόµος παράγοντας (βαθµός κακοήθειας, µέγεθος όγκου, έκφραση 

HER2/neu, είδος χηµειοθεραπευτικού σχήµατος) δεν επηρέαζε σηµαντικά το DFI 

στην µονοπαραγοντική και στην πολυπαραγοντική ανάλυση. Οι ασθενείς µε ER(-) 

όγκους είχαν σηµαντικά µικρότερο ελεύθερο νόσου διάστηµα (66,5±3,5 µήνες, 

εύρος, 3-83 µήνες) σε σχέση µε τις ασθενείς µε ER(+) όγκους (82,7±2,5 µήνες, εύρος, 

4-88 µήνες) (Log-rank test, p<0,007). Επίσης, οι ασθενείς που έλαβαν T/EC είχαν µια 

τάση να έχουν µικρότερο DFI σε σχέση µε τις ασθενείς που έλαβαν FEC (53,7±3,7 

και 77,4±3,2 µήνες, αντίστοιχα, p=0,07). 
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     Στην µονοπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το ελεύθερο νόσου διάστηµα 

συσχετίζεται αρνητικά µε την ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν την 

χηµειοθεραπεία, µε το µέγεθος του όγκου και την απουσία έκφρασης οιστρογονικών 

υποδοχέων (πίνακας 19). Επίσης, στις ασθενείς µε Ν0 νόσο η συµπληρωµατική 

θεραπεία µε CMF συσχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής (H.R.=3,638; 

p=0,0434) σε σχέση µε την χορήγηση T/EC. 

  

Πίνακας 19: Μονοπαραγοντική ανάλυση επίδρασης κλινικο-παθολογοανατοµικών 
                      προγνωστικών παραγόντων στο ελεύθερο νόσου διάστηµα σε 
                      ασθενείς µε Ν0 νόσο 

Παράµετρος Σχετικός κίνδυνος 95% CI p value 

CK-19 mRNA (+ vs -) 1,517 3,068 - 45,431 <0,00005 
Τ (Τ2,3 vs Τ1  ) 1,605 1,176 - 2,190 0,042 
ER (- vs +) 4,033 1,342 - 12,120 0,0070 
PR (- vs +) 1,226 0,465 - 3,231 0,6785 
Grade (III vs I/II) 1,536 0,636 - 3,709 0,3336 
Μετ-vs προεµµην/κη κατάσταση 2,342 0,932 - 5,886 0,0612 
HER2 (+ vs -) 1,377 0,523 - 5,886 0,5138 
ΧΜΘ     
    FEC vs CMF 1,429 0,404 - 4,260 0,6589 
    CMF vs T/EC 3,638 0,999 - 13,246 0,0434 
    FEC vs T/EC 1,311 0,404 - 4,260 0,658 
 

     Στην πολυπαραγοντική ανάλυση που ακολούθησε βρέθηκε ότι η παρουσία CK-

19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα, οι αρνητικοί οιστρογονικοί υποδοχείς, ο βαθµός 

κακοήθειας ΙΙΙ, η µετεµµηνοπαυσιακή κατάσταση και η χορήγηση CMF ως 

συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς 

παράγοντες για την εµφάνιση υποτροπής (πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20: Πολυπαραγοντική ανάλυση σχετικού κινδύνου µείωσης  
                      του ελεύθερου νόσου διαστήµατος σε ασθενείς µε Ν0 νόσο 

Παράµετρος Σχετικός κίνδυνος 95% CI p value 

     CK-19 mRNA (+) 26,319 6,425 - 107,806 < 0,00001 
     ER (-) 5,541 1,353 - 22,692 0,017 
     Grade III 3,795 1,037 - 13,878 0,044 
     Εµµηνόπαυση                              4,644 1,280 - 16,845 0,019 
     CMF  8,175 1,242 - 53,795 0,029 
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     Από τις 36 ασθενείς µε CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα πριν την έναρξη της 

συµπληρωµατικής θεραπείας απεβίωσαν οι 7 (19,4%), ενώ από τις 131 ασθενείς 

χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα απεβίωσε 1  (0,7%) ασθενής. (Pearson’s 

x2 test, p<0,00005). Οι ασθενείς µε ανιχνεύσιµα κυκλοφορούντα στο αίµα κύτταρα 

είχαν στατιστικά σηµαντικά µικρότερη ολική επιβίωση συγκριτικά µε τις ασθενείς 

στις οποίες δεν ανιχνεύθηκαν CK-19mRNA(+) κύτταρα [διάµεση ολική επιβίωση 

64,6±4,1 (εύρος, 4-77) και 87,3±0,7 (εύρος, 3-88) µήνες, αντίστοιχα] (Log-rank test, 

p=0,00005).  Στο σχήµα 31 φαίνεται η σύγκριση της ολικής επιβίωσης των δυο 

οµάδων.  

 

 

Σχήµα 31: Καµπύλες επιβίωσης  Kaplan-Meier των CK-19mRNA(+) και 

 CK-19mRNA(-) ασθενών. 

 

     Κανείς από τους κλασικούς κλινικο-παθολογοανατοµικούς προγνωστικούς 

παράγοντες δεν βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε την ολική επιβίωση. Ωστόσο, οι 

ασθενείς που έλαβαν T/EC φάνηκε να έχουν µια τάση µικρότερης ολικής επιβίωσης 

σε σχέση µε αυτές που έλαβαν FEC (57,4±5,7 µήνες και 84,4±2,0 µήνες, αντίστοιχα), 

χωρίς όµως αυτή η διαφορά να είναι στατιστικά σηµαντική (Log-rank test, p=0,064).      

     Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αναλύθηκαν µονοπαραγοντικά σε σχέση µε την 

ολική επιβίωση. Μόνο η ανίχνευση κυκλοφορούντων CK-19mRNA(+) κυττάρων 

(HR = 20,943, p<0,00005) και η χορήγηση CMF έναντι της χορήγησης T/EC (HR = 
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8,065, p=0,0079) βρεθήκαν να σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε µείωση της 

ολικής επιβίωσης (πίνακας 21). 

 

Πίνακας 21: Μονοπαραγοντική ανάλυση επίδρασης κλινικο-παθολογοανατοµικών           
                      προγνωστικών παραγόντων στην ολική επιβίωση σε ασθενείς µε Ν0 νόσο 

Παράµετρος Σχετικός κίνδυνος 95% CI p value 

CK-19mRNA (+ vs -) 20,943 2,575 - 17,0355 < 0,00005 

Τ (Τ2,3 vs Τ1  ) 1,439 0,907 - 2,281 0,1134 
ER (- vs +) 2,755 0,556 - 13,858 0,1945 
PR (- vs +) 1,539 0,299 - 7,939 0,6034 
Grade (III vs I/II) 3,964 0,800 - 19,645 0,0686 
Μετ-vs προεµµην/κή κατάσταση 2,038 0,486 - 8,556 0,3206 
HER2 (+ vs -) 1,269 0,246 - 6,545 0,7757 
        ΧΜΘ     
FEC vs CMF 1,828 0,190 - 17,591 0,6037 
CMF vs T/EC 8,065 0,854 - 76,131 0,0079 

FEC vs T/EC 1,429 0,453 - 7,243 0,2856 
 

     Η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι µόνο η ανίχνευση CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα µειωµένης ολικής 

επιβίωσης (πίνακας 22).  

 

Πίνακας 22: Πολυπαραγοντική ανάλυση σχετικού κινδύνου µείωσης  
             του ελεύθερου νόσου διαστήµατος και της ολικής επιβίωσης 

Παράµετρος Σχετικός κίνδυνος 95% CI p value 

     CK-19mRNA (+) 17,936 2,157 – 149,157 0,008 
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VII. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

        ΤΩΝ CK-19mRNA(+) ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

     Από τις 450 ασθενείς οι 43 (9,5%) έλαβαν CMF, οι 210 (46,7%) FEC και οι 197 

(43,8%) T/EC. Όπως φαίνεται στον πίνακα 23, τα χαρακτηριστικά των ασθενών είναι 

παρόµοια και στις τρεις χηµειοθεραπευτικές οµάδες, εκτός από τις παρακάτω 

περιπτώσεις : 

    - στην οµάδα του CMF το 84% των ασθενών είχαν ελεύθερους µασχαλιαίους 

λεµφαδένες σε σχέση µε τις άλλες δυο χηµειοθεραπευτικές οµάδες στις οποίες το 

αντίστοιχο ποσοστό ήταν γύρω στο 30% σε κάθε οµάδα. Επιπρόσθετα, µόνο το 2% 

των ασθενών που έλαβαν CMF είχαν >3 διηθηµένους λεµφαδένες, ενώ στις άλλες 

δυο θεραπευτικές οµάδες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 32% (p<0,0001).  

    - το 79% των ασθενών στην οµάδα που έλαβε CMF ήταν µετεµµηνοπαυσιακές ενώ 

στις άλλες δυο θεραπευτικές οµάδες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 55% 

(p=0,009). 

 
Πίνακας 23: Χηµειοθεραπευτικά σχήµατα και χαρακτηριστικά ασθενών 

χαρακτηριστικά ασθενών 
CMF 

43 
FEC 

210 
T/EC 

197 
p 

Προεµµηνοπαυσιακές   (n=193) 9    (21%)   97   (46%)   87   (44%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές   (n=257) 34  (79%)   113 (54%)   110 (56%) 

0,009 

Τ1  (n=157) 20  (47%)   67   (32%)   70   (36%) 
Τ2   (n=257) 22  (41%)   126 (60%)   109 (55%) 
Τ3   (n=36) 1    (2%)   17   (8%)   18   (9%) 

0,292   

Grade I/II  (n=208) 20  (46%)   90   (43%)   98   (50%) 
Grade III   (n=192) 14  (32%)   96   (46%)   82   (42%) 
Λοβιδιακά (n=50) 9    (21%)   24   (11%)   17   (8%) 

0,115 

Ν0     (n=164) 36  (84%)   60   (29%)   68   (35%) 
Ν1-3    (n=155) 6    (14%)   81   (39%)   68   (35%) 
Ν>3   (n=131) 1    (2%)   69   (32%)   61   (30%) 

   
<0,0001 
  

ER(-)    (n=172) 15  (38%)   78   (38%)  79    (41%) 
ER(+)   (n=267) 25  (62%)   127 (62%)   115 (59%) 

0,839   

PR(-)    (n=230) 25  (62%)   108 (53%)   97   (50%) 
PR(+)   (n=209) 15  (38%)   97   (47%)   97   (50%) 

0,352   

HER2/neu(-)   (n=296) 28  (70%)   139 (69%)   129 (67%) 
HER2/neu(+)  (n=139) 12  (30%)   63   (31%)   64   (33%) 

0,881 

Τµηµατεκτοµή   (n=312) 31  (72%)   138 (66%)   143 (73%) 
Μαστεκτοµή      (n=138) 12  (28%)   72   (34%)   54   (27%) 

0,297   

CK19(-) πριν την ΧΜΘ   (n=267) 29  (67%)   126 (60%)   112 (57%) 
CK19(+) πριν την ΧΜΘ  (n=183) 14  (33%)   84   (40%)   85   (43%) 

0,425 
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     Από τις 450 ασθενείς που εντάχθηκαν στην µελέτη, στις 303 (67,3%) δεν 

ανιχνεύθηκαν CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα µετά το τέλος της 

συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, ενώ στις 147 (32,7%) βρεθήκαν θετικά κύτταρα. 

Ο µέσος αριθµός κυττάρων που ανιχνεύθηκαν στα θετικά δείγµατα ήταν 15,6 MCF-7 

κυτταρικά ισοδύναµα ανά 5µg RNA (εύρος 0,6-1.000 ισοδύναµα). 

     Από τις 267 CK19(-) πριν την χηµειοθεραπεία (ΧΜΘ) ασθενείς θετικοποιήθηκαν 

οι 58 (21,7%) µετά την χηµειοθεραπεία. Από τις 183 CK19(+) πριν την ΧΜΘ 

ασθενείς, αρνητικοποιήθηκαν οι 94 (51,4%). Έτσι οι οµάδες που προκύπτουν 

ανάλογα µε την ανίχνευση ή όχι CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την 

χηµειοθεραπεία είναι οι εξής:  

1. ασθενείς αρνητικές για CK-19mRNA κύτταρα πριν την ΧΜΘ, οι οποίες 

παρέµειναν αρνητικές και µετά το τέλος της ΧΜΘ [CK19(-)/CK19(-), n=209] 

2. ασθενείς αρνητικές για CK-19mRNA κύτταρα πριν την ΧΜΘ, οι οποίες έγιναν 

θετικές µετά το τέλος της ΧΜΘ [CK19(-)/CK19(+), n=58] 

3. ασθενείς θετικές για CK-19mRNA κύτταρα πριν την ΧΜΘ, οι οποίες έγιναν 

αρνητικές µετά το τέλος της ΧΜΘ [CK19(+)/CK19(-), n=94] 

4. ασθενείς θετικές για CK-19mRNA κύτταρα πριν την ΧΜΘ, οι οποίες 

          παρέµειναν θετικές και µετά το τέλος της ΧΜΘ [CK19(+)/CK19(+), n=89] 

     Τα παραπάνω φαίνονται στον πίνακα 24 

 

Πίνακας 24: Οµάδες ασθενών ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) 
                      κυττάρων πριν και µετά την χηµειοθεραπεία 

 
CK-19mRNA(-) 
µετά την ΧΜΘ  

n=303 

CK-19mRNA(+) 
µετά την ΧΜΘ  

n=147 

CK-19mRNA(-) 
πριν την ΧΜΘ 

n=267 
n=209 n=58 

CK-19mRNA(+) 
πριν την ΧΜΘ 

n=183 
n=94 n=89 

 

     Στον πίνακα 25 παρουσιάζεται η επίδραση των χηµειοθεραπευτικών σχηµάτων 

στην ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων. Κανένα από τα τρία σχήµατα δεν 

παρουσιάζει κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά στην εξάλειψη των 

CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα των ασθενών που ήταν θετικές πριν την ΧΜΘ ή 

την εµφάνιση τους στο αίµα των ασθενών που ήταν αρνητικές πριν την θεραπεία.  
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Πίνακας 25: Επίδραση των χηµειοθεραπευτικών σχηµάτων στην ανίχνευση  
                      CK-19mRNA(+) κυττάρων 

   CK19(-) 

µετά 

χηµειοθεραπεία 

CK19(+) 

µετά  

χηµειοθεραπεία 

p 

CMF  29 22       76% 7        24% 
FEC  126        98       78% 28       22% 

CK19(-) 

πριν 

χηµειοθεραπεία T/EC 112 89       79% 23       21% 
Σύνολο  267       209      78,3%         58       21,7% 

0,900 

CMF  14 8         57% 6         43% 
FEC  84 39       46% 45       54% 

CK19(+) 

πριν 

χηµειοθεραπεία T/EC 85 47       55% 38       45% 
Σύνολο  183        94       51,4%         89       48,6% 

0,465 
0,159* 

* µεταξύ των οµάδων FEC και T/EC 

 

     Τα ποσοστά εξάλειψης των CK-19mRNA(+) κυττάρων για τα τρία θεραπευτικά 

σχήµατα CMF, FEC και T/EC ήταν αντίστοιχα 57%, 46% και 55%, ενώ τα ποσοστά 

εµφάνισης κυττάρων σε ασθενείς αρνητικές πριν την χηµειοθεραπεία ήταν 24%, 22% 

και 21%. Η διαφορά που υπάρχει στην αρνητικοποίηση των ασθενών µεταξύ των 

οµάδων που έλαβαν FEC και T/EC (46% και 55% αντίστοιχα) δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική (p=0,159). 

     Στατιστικά σηµαντική διαφορά διαπιστώθηκε στην µείωση του µέσου αριθµού 

των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την χηµειοθεραπεία για την οµάδα των 

ασθενών που έλαβαν συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία µε σχήµατα που περιείχαν 

ταξάνες. Ο µέσος αριθµός MCF-7 κυτταρικών ισοδυνάµων ήταν 9,9 κύτταρα πριν 

την θεραπεία και 2,3 µετά την θεραπεία (Wilcoxon Signed Ranks test: p<0,001). Για 

τις άλλες δυο θεραπευτικές οµάδες η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Στις ασθενείς που έλαβαν CMF βρέθηκε αύξηση του µέσου αριθµού των κυττάρων 

µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (από 2,5 κυτταρικά ισοδύναµα σε 25,7, p 0,866) 

και στην οµάδα των ασθενών που έλαβαν FEC ο µέσος αριθµός κυττάρων µειώθηκε 

από 10,1 σε 3,5 (p=0,223) (πίνακας 26). 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

Πίνακας 26: Μέσος αριθµός CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την 
                      χηµειοθεραπεία και χηµειοθεραπευτικά σχήµατα 

Θεραπευτικό 
σχήµα 

Μέσος αριθµός CK-19 
mRNA (+) κυττάρων  

πριν την χηµειοθεραπεία 
(MCF-7 cell eqs/5µg RNA) 

Μέσος αριθµός CK-19 
mRNA (+) κυττάρων  

µετά την χηµειοθεραπεία 
(MCF-7 cell eqs/5µg RNA) 

p 

CMF (S.D. 5,9)         2,5          25,7          (S.D. 152,4) 0,866 
FEC (S.D. 86,2)      10,1           3,5           (S.D. 24,8) 0,223 
T/EC (S.D. 74,4)       9,9           2,3           (S.D. 13,6) 0,001 

       

     Συγκρίνοντας, για κάθε ασθενή ξεχωριστά, τον αριθµό των κυττάρων πριν και 

µετά την χηµειοθεραπεία, στην οµάδα των θετικών πριν την θεραπεία ασθενών, 

βρέθηκε ότι 11 (78%) από τις 14  ασθενείς που έλαβαν CMF, 59 (70%) από τις 84 

που έλαβαν FEC και 69 (80%) από τις 85 ασθενείς που έλαβαν T/EC παρουσίαζε 

µείωση του αριθµού των κυττάρων στα δείγµατα µετά την θεραπεία σε σχέση µε τα 

δείγµατα πριν την θεραπεία. Οι διαφορές στα ποσοστά µείωσης µεταξύ των τριών 

θεραπευτικών σχηµάτων δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (Pearson’s χ2 test: p=0,625).   

 

VIII. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CK-19mRNA(+) ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

         ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

8.1.   Ανίχνευση και προγνωστική αξία της παρουσίας CK-19mRNA(+) 

         κυττάρων µετά το πέρας της χηµειοθεραπείας µε nested RT-PCR 

 
     Η πρώτη ανάλυση των µετά την χηµειοθεραπεία δειγµάτων έγινε τον Οκτώβριο 

του 2002. Περιελάµβανε τα αποτελέσµατα 161 ασθενών στις οποίες η ανίχνευση των 

CK-19mRNA(+) κυττάρων έγινε µε nested RT-PCR. Το διάµεσο διάστηµα 

παρακολούθησης ήταν 29 µήνες (εύρος, 7-55) και η διάµεση ηλικία των ασθενών τα 

54 έτη (εύρος, 30-74). 

     Από τις 161 ασθενείς, µετά την ολοκλήρωση της συµπληρωµατικής 

χηµειοθεραπείας, οι 44 (27,3%) είχαν ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο 

αίµα. Η ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων δεν συσχετίζονταν µε κανέναν 

από τους κλινικο-παθολογοανατοµικούς προγνωστικούς παράγοντες που 

εξετάσθηκαν, εκτός από µία τάση των ασθενών µε θετικούς προγεστερονικούς 

υποδοχείς να έχουν συχνότερα ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα. 

(πίνακας 27).  
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Πίνακας 27: Συσχέτιση κλινικό- παθολογοανατοµικών παραγόντων 
                      στην ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το 
                      τέλος της  χηµειοθεραπείας 

Παράγων 
CK-19mRNA(+) 

44 (27,3%) 

CK-19mRNA(-) 

117 (72,7%) 
p-value 

Προεµµηνοπ/κες (n=66) 18    (27%) 48   (73%) 
Μετεµµηνοπ/κες (n=95) 26   (27%) 69   (73%) 

0,989 

Τ ≤ 1,0 cm     (n=4) 1     (25%) 3     (75%) 
Τ  1,1-3,9 cm (n=113) 31   (27%) 82   (73%) 
Τ ≥ 4,0 cm     (n=44) 12   (27%) 32   (73%) 

0,994 

Grade Ι/ΙΙ  (n=82) 24   (29%) 58   (71%) 
Grade ΙΙΙ   (n=69) 18   (26%) 51   (74%) 

0,664 

Ν0    (n=53) 15   (28%) 38   (72%) 
Ν1-3  (n=49) 13   (26%) 36   (74%) 
Ν>3   (n=59) 16   (27%) 43   (73%) 

0,979 

ER(+)   (n=92) 24   (26%) 68   (74%) 
ER(-)    (n=61) 20   (33%) 41   (67%) 

0,370 

PR(+)   (n=46) 18   (39%) 28   (61%) 
PR(-)    (n=106) 26   (25%) 80   (75%) 

0,068 

ΧΜΘ CMF   (n=15) 9     (36%) 16   (64%) 
           FEC   (n=91) 23   (25%) 68   (75%) 
           T/EC  (n=45) 12   (27%) 33   (73%) 

0,563 

 

8.1.1.   Επίδραση ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µε nested RT-PCR στον 

            κίνδυνο υποτροπής και  στο ελεύθερο νόσου διάστηµα     

     Κατά το διάστηµα της παρακολούθησης υποτροπίασαν 16 συνολικά ασθενείς. 

Από τις 44 ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα υποτροπίασαν 5 

(11,4%), ενώ από τις 117 χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα υποτροπίασαν 

11 (9,4%). Η διαφορά στις δυο οµάδες δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (p=0,711). 

Κανείς από τους υπόλοιπους κλινικό-παθολογοανατοµικούς παράγοντες δεν βρέθηκε 

να σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την πιθανότητα υποτροπής. Η µόνη 

παράµετρος που σχετίζονταν στενότερα, αλλά όχι στατιστικά σηµαντικά, ήταν η 

διήθηση των µασχαλιαίων λεµφαδένων, όταν αφορούσε >3 λεµφαδένες (p=0,086). 

     Από τις καµπύλες Kaplan-Meier για το ελεύθερο νόσου διάστηµα, µετά από 

διάµεσο διάστηµα παρακολούθησης 29 µήνες, φάνηκε ότι ο µόνος παράγοντας που 

σχετίζονταν στατιστικά σηµαντικά µε το ελεύθερο νόσου διάστηµα ήταν ο αριθµός 

των διηθηµένων λεµφαδένων (p=0,018). Ο κίνδυνος υποτροπής στις ασθενείς µε >3 

διηθηµένους λεµφαδένες (Ν>3) ήταν 4,2 φορές µεγαλύτερος από ότι στις ασθενείς 

χωρίς (Ν0) ή µε λιγότερους από 3 διηθηµένους λεµφαδένες (Ν1-3). Η ανίχνευση των 

CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα δεν επηρεάζει σηµαντικά το ελεύθερο νόσου 

διάστηµα (p=0,664). Ωστόσο, η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στις Ν0 ή Ν1-3 
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ασθενείς (Ν0-3) είχε σηµαντική επίδραση στο ελεύθερο νόσου διάστηµα.  Πιο 

αναλυτικά, ο κίνδυνος πρώιµης υποτροπής των Ν0-3 ασθενών και CK-19mRNA(+) 

κύτταρα στο αίµα ήταν 3,81 φορές µεγαλύτερος από ότι οι Ν0-3 ασθενείς χωρίς CK-

19mRNA(+) κύτταρα (p=0,028, σχήµα 32). Αντίθετα, στις Ν>3 η παρουσία CK-

19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα δεν επηρέαζε σηµαντικά τον κίνδυνο υποτροπής 

(p=0,509).  

 

 

Σχήµα 32: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου  διαστήµατος ασθενών µε ή 

χωρίς CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά το τέλος της ΧΜΘ σε ασθενείς µε 0 έως 3 

διηθηµένους λεµφαδένες (Α) και µε περισσότερους από 3 διηθηµένους λεµφαδένες (Β). 

 

    Το είδος της χηµειοθεραπείας δεν βρέθηκε να επηρεάζει το ελεύθερο νόσου 

διάστηµα στο σύνολο των ασθενών. Στην οµάδα όµως των ασθενών µε ανιχνεύσιµα 

CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα µετά την χηµειοθεραπεία, ο κίνδυνος υποτροπής 

των όσων έλαβαν CMF, ήταν 3,7 φορές µεγαλύτερος από ότι των ασθενών της ίδιας 

οµάδας που έλαβαν FEC ή T/EC. Αντίθετα, στις ασθενείς χωρίς CK-19mRNA(+) 

κύτταρα το είδος της θεραπείας που χορηγήθηκε δεν είχε καµία επίδραση στο 

ελεύθερο νόσου διάστηµα (σχήµα 33).  
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Σχήµα 33: Επίδραση της χηµειοθεραπείας στο ελεύθερο νόσου διάστηµα στις ασθενείς 

χωρίς (Α) και στις ασθενείς µε (Β) CK-19mRNA(+) κύτταρα. 

 

8.1.2.   Επίδραση ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων στην ολική επιβίωση     

     Όσον αφορά στην ολική επιβίωση, από την οµάδα των 44 ασθενών µε CK-

19mRNA(+) κύτταρα απεβίωσαν 3 (6,8%) κατά την διάρκεια του follow-up, ενώ από 

την οµάδα των 117 χωρίς CK-19mRNA(+) κύτταρα απεβίωσαν 6 (5,1%) ασθενείς. Η 

διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (p=0,707). Στην µονοπαραγοντική ανάλυση 

κανείς από τους κλινικο-παθολογοανατοµικούς παράγοντες δεν βρέθηκε να επηρεάζει 

σηµαντικά την ολική επιβίωση, ενώ λόγω του µικρού  αριθµού συµβαµάτων δεν έγινε 

πολυπαραγοντική ανάλυση. 

 

8.2.   Ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR µετά το πέρας 

         της χηµειοθεραπείας  

  

8.2.1.   Ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR µετά το τέλος 

            χηµειοθεραπείας και συσχέτιση µε άλλες κλινικό-παθολογοανατοµίες 

            παραµέτρους 

     Η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR ή nested RT-PCR µετά 

το τέλος της  θεραπεία δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το είδος της χηµειοθεραπείας 

που χορηγήθηκε. Από την ανάλυση της επίδρασης των υπολοίπων κλινικό-

παθολογοανατοµικών παραµέτρων στο σύνολο των µελετηθέντων 450 ασθενών, ο 

µόνος παράγοντας που βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την 

ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR µετά την ΧΜΘ ήταν ο 

αριθµός των διηθηµένων λεµφαδένων. Από τις 319 ασθενείς µε 0 έως 3 διηθηµένους 
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λεµφαδένες οι 227 (71%) δεν εµφάνιζαν ανιχνεύσιµα κύτταρα, ενώ σε 92 (29%) 

βρεθήκαν CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά το τέλος της ΧΜΘ. Στις 131 ασθενείς µε 

>3 διηθηµένους µασχαλιαίους λεµφαδένες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 58% (76 

ασθενείς) και 42% (55 ασθενείς). Η διαφορά ανίχνευσης θετικών κυττάρων στις δυο 

οµάδες ήταν στατιστικά σηµαντική (p=0,007) (πίνακας 28). Αντίθετα, δεν υπήρχε 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των ασθενών µε αρνητικούς λεµφαδένες (Ν0) και αυτών 

µε διηθηµένους (Ν+) λεµφαδένες [από τις 164 Ν0 ασθενείς οι 114 (69%) ήταν 

αρνητικές για CK-19mRNA(+) κύτταρα και οι 50 (31%) θετικές, ενώ τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τις Ν+ ασθενείς ήταν 66% και 34%, (p=0,455)].  

     Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς µε HER2/neu(+) όγκους είχαν συχνότερα 

ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα µετά το τέλος της ΧΜΘ, συγκριτικά 

µε τις ασθενείς µε HER2/neu(-) όγκους (38% έναντι 29%), η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική  (p=0,058).     

  

Πίνακας 28: Συσχέτιση κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων και 
                      ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το τέλος 
                      της χηµειοθεραπείας 

Παράµετρος  CK19(-)  

303 (67,3%) 

CK19(+)  

147 (32,7%) 

p-value  

Προεµµηνοπαυσιακές  (n=193) 127  (66%) 66  (34%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές  (n=257) 176  (69%) 81  (31%) 

0,549 

Τ1  (n=157) 113  (72%) 44  (28%) 
Τ2   (n=257) 165  (64%) 92  (36%) 
Τ3   (n=36) 25    (69%) 11  (31%) 

0,252 

Grade I/II  (n=208) 151  (73%) 57  (27%) 
Grade III   (n=192) 119  (62%) 73  (38%) 
Λοβιδιακά (n=50) 33    (66%) 17  (34%) 

0,076 

Ν0     (n=164) 114  (69%) 50  (31%) 
Ν+     (n=286) 189  (66%) 97  (34%) 

0,455 

Ν0-3   (n=319) 227  (71%) 92  (29%) 
Ν>3    (n=131) 76    (58%) 55  (42%) 

0,007 

ER(-)    (n=172) 112  (65%) 60   (35%) 
ER(+)   (n=267) 184  (69%) 83   (31%) 

0,407 

PR(-)    (n=230) 147  (64%) 83   (36%) 
PR(+)   (n=209) 149  (71%) 60   (29%) 

0,099 

HER2/neu(-)   (n=296) 210  (71%) 86   (29%) 
HER2/neu(+)  (n=139) 86    (62%) 53   (38%) 

0,058 

ΧΜΘ   CMF  (n=43) 30    (70%) 13   (30%) 
            FEC   (n=210) 137  (65%) 73   (35%) 
            T/EC  (n=197) 136  (69%) 61   (31%) 

0,672 

Τµηµατεκτοµή   (n=312) 213  (68%) 99   (32%) 
Μαστεκτοµή      (n=138) 90    (65%) 48   (34%) 

0,524 
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α) Ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το τέλος χηµειοθεραπείας σε 

     ασθενείς θετικές για CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν την χηµειοθεραπεία 

     Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από την ανάλυση της επίδρασης διαφόρων 

κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων στην ανίχνευση των CK-19mRNA(+) 

κυττάρων µετά το τέλος της ΧΜΘ στις ασθενείς που ήταν θετικές για CK-

19mRNA(+) κύτταρα πριν την ΧΜΘ. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ΧΜΘ επιτυγχάνει 

συχνότερα την εξαφάνιση των κυττάρων από το περιφερικό αίµα στις ασθενείς µε 

µικρούς όγκους, σε αυτές µε λιγότερους από 4 διηθηµένους λεµφαδένες ή σε αυτές µε 

θετικούς προγεστερονικούς υποδοχείς (πίνακας 29).  

 

Πίνακας 29:  Συσχέτιση κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων και 
                       ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το τέλος της 
                       χηµειοθεραπείας σε ασθενείς θετικές για CK-19mRNA(+) 
                       κύτταρα πριν την χηµειοθεραπεία (n=183) 

παράµετρος   (αρ.ασθενών) CK19(-)  

94 (51,4%) 

CK19(+)  

89 (48,6%) 

p-value  

Προεµµηνοπαυσιακές (n=87) 45  (52%) 42  (48%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές (n=96) 49  (51%) 47  (49%) 

0,927 

Τ1   (n=60) 39  (65%) 21  (35%) 
Τ2    (n=106) 46  (43%) 60  (57%) 
Τ3    (n=17) 9    (53%) 8    (47%) 

0,028 

Grade I/II    (n=88) 52  (59%) 36  (41%) 
Grade III     (n=73) 30  (41%) 43  (59%) 
Λοβιδιακά   (n=22) 12  (54%) 10  (46%) 

0,072 

Ν0-3    (n=127) 72  (57%) 55  (43%) 
Ν>3     (n=56) 22  (39%) 34  (61%) 

0,030 

ER(-)    (n=70) 32  (46%) 38  (54%) 
ER(+)   (n=111) 62  (56%) 49  (44%) 

0,184 

PR(-)    (n=88) 35  (40%) 53  (60%) 
PR(+)   (n=93) 59  (63%) 34  (37%) 

0,001 

HER2/neu(-)   (n=122) 65  (53%) 57  (47%) 
HER2/neu(+)  (n=57) 28  (49%) 29  (51%) 

0,604 

ΧΜΘ   CMF   (n=14) 8    (57%) 6    (43%) 
            FEC    (n=84) 39  (46%) 45  (54%) 
            T/EC   (n=85) 47  (55%) 38  (45%) 

0,465 
0,249* 

Τµηµατεκτοµή   (n=124) 66  (53%) 58  (47%) 
Μαστεκτοµή      (n=59) 28  (47%) 31  (53%) 

0,466 

     * p µεταξύ των FEC και T/EC  

 

     Από τις 60 ασθενείς µε όγκους µικρότερους από 2cm που είχαν ανιχνεύσιµα CK-

19mRNA(+) κύτταρα πριν την ΧΜΘ, οι 39 (65%) αρνητικοποιήθηκαν µετά την 

ΧΜΘ, ενώ από τις 123 µε όγκους µεγαλύτερους από 2 cm αρνητικοποιήθηκαν οι 55 
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(45%, p=0,028). Αντίστοιχα, από τις 127 ασθενείς µε 0-3 διηθηµένους λεµφαδένες 

αρνητικοποιήθηκαν οι 72 (57%), ενώ από τις 56 µε >3 διηθηµένους λεµφαδένες 

αρνητικοποιήθηκαν οι 22 (39%, p=0,030). Όσον αφορά στους προγεστερονικούς 

υποδοχείς, από τις 93 ασθενείς µε PR(+) όγκους αρνητικοποιήθηκαν οι 59 (63%), ενώ 

από τις 88 µε PR(-) όγκους, οι 35 (40%), (p=0,001). 

     Η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά την εξάλειψη 

των CK-19mRNA(+) κυττάρων (Τ, Ν και PR), για κάθε θεραπευτική οµάδα 

ξεχωριστά, έδειξε ότι η στατιστική σηµαντικότητα του µεγέθους του όγκου µειώνεται 

και η σηµαντικότητα του αριθµού των διηθηµένων λεµφαδένων περιορίζεται στην 

οµάδα που έλαβε FEC, ενώ η σηµαντικότητα της κατάστασης των προγεστερονικών 

υποδοχέων είναι περισσότερο έκδηλη στην οµάδα που έλαβε T/EC. Πιο αναλυτικά 

(πίνακας 30), η θεραπεία µε FEC αρνητικοποίησε το 55% των θετικών πριν την 

χηµειοθεραπεία ασθενών µε 0-3 διηθηµένους λεµφαδένες (Ν0-3) και µόνο το 32% των 

ασθενών >3 διηθηµένους λεµφαδένες (Ν>3) (p=0,046). Αντίθετα, η θεραπεία µε T/EC 

αρνητικοποίησε εξίσου καλά, τόσο τις Ν0-3 ασθενείς (58%), όσο και τις Ν>3  ασθενείς 

(48%), (p=0,383). Όσον αφορά στους προγεστερονικούς υποδοχείς, ενώ και τα τρία 

χηµειοθεραπευτικά σχήµατα αρνητικοποίησαν σε µεγαλύτερο ποσοστό τις ασθενείς 

µε PR(+) όγκους, η διαφορά ήταν στατιστικά σηµαντική µόνο στην οµάδα των 

ασθενών που έλαβε T/EC. Αναλυτικότερα, η θεραπεία µε CMF αρνητικοποίησε το 

37% των PR(-) ασθενών και το 83% των PR(+) ασθενών (p=0,086), η θεραπεία µε 

FEC αρνητικοποίησε το 37% των PR(-) ασθενών και το 57% των PR(+) ασθενών 

(p=0,061), ενώ η θεραπεία µε T/EC αρνητικοποίησε το 44% των PR(-) ασθενών και 

το 67% των PR(+) ασθενών (p=0,034). Αν και τα τρία σχήµατα αρνητικοποίησαν σε 

µικρότερο ποσοστό τα δείγµατα από όγκους µεγέθους Τ2,3 σε σχέση µε τα δείγµατα 

από όγκους Τ1, εντούτοις η διαφορά για κανένα σχήµα δεν ήταν σηµαντική.  

 

Πίνακας 30:  Επίδραση χηµειοθεραπευτικών σχηµάτων στην αρνητικοποίηση  
                       των θετικών πριν την θεραπεία δειγµάτων, ανάλογα µε τα Τ, Ν, PR  

                 Αρνητικοποίηση ΜΕΤΑ την ΧΜΘ  

 Τ1 Τ>1 Ν0-3 Ν>3 PR(-) PR(+) 

83% 37% 57% - 37% 83% 
CMF 

p=0,086 - p=0,086 
62% 40% 55% 32% 37% 57% 

FEC 
p=0,062 p=0,046 p=0,061 

63% 51% 58% 48% 44% 67% 
T/EC 

p=0,271 p=0,383 p=0,034 
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β) Ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το τέλος χηµειοθεραπείας σε 

     ασθενείς αρνητικές για CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν την χηµειοθεραπεία 

     Στις ασθενείς που ήταν αρνητικές για CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν την 

θεραπεία, µόνο η υπερέκφραση του HER2/neu στον όγκο συνοδεύεται από αυξηµένη 

πιθανότητα ανίχνευσης  CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την θεραπεία. Από τις 174 

HER2/neu(-) ασθενείς CK-19mRNA(+) κύτταρα ανιχνεύθηκαν µετά την θεραπεία 

στις 29 (17%), ενώ από τις 82 HER2/neu(+) ασθενείς θετικοποιήθηκαν οι 24 (29%, 

p=0,020) (πίνακας 31). 

  

Πίνακας 31:  Επίδραση κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων στην 
                       ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το τέλος της 
                       χηµειοθεραπείας σε ασθενείς αρνητικές για CK-19mRNA(+) 
                       κύτταρα πριν την χηµειοθεραπεία (n=267) 

παράµετρος       (αρ. ασθενών)  CK19(-)  

209 (78,3%) 

CK19(+)  

58 (21,7%) 

p-value  

Προεµµηνοπαυσιακές   (n=106) 82    (77%) 24   (23%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές   (n=161) 127  (79%) 34   (21%) 

0,768 

Τ1     (n=97) 74    (76%) 23   (24%) 
Τ2       (n=151) 119  (79%) 32   (21%) 
Τ3       (n=19) 16    (84%) 3     (16%) 

0,725 

Grade I/II     (n=120) 99    (82%) 21   (18%) 
Grade III      (n=119) 89    (75%) 30   (25%) 
Λοβιδιακά    (n=28) 21    (75%) 7     (25%) 

0,319 

Ν0-3      (n=192) 155  (81%) 37   (19%) 
Ν>3       (n=75) 54    (72%) 21   (28%) 

0,120 

ER(-)      (n=102) 80    (78%) 22   (22%) 
ER(+)     (n=156) 122  (78%) 34   (22%) 

0,966 

PR(-)      (n=142) 112  (79%) 30   (21%) 
PR(+)     (n=116) 90    (78%) 26   (22%) 

0,803 

HER2/neu(-)     (n=174) 145  (83%) 29   (17%) 
HER2/neu(+)    (n=82) 58    (71%) 24   (29%) 

0,020 

ΧΜΘ   CMF   (n=29) 22    (76%) 7     (24%) 
            FEC    (n=126) 98    (78%) 28   (22%) 
            T/EC   (n=112) 89    (79%) 23   (21%) 

0,900 

Τµηµατεκτοµή     (n=188) 147  (78%) 41   (22%) 
Μαστεκτοµή        (n=79) 62    (78%) 17   (22%) 

0,958 
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8.2.2.   Επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR  

            µετά το πέρας της  χηµειοθεραπείας στον κίνδυνο υποτροπής και  

            στο ελεύθερο νόσου διάστηµα   

     Συνολικά, από τις 450 ασθενείς της µελέτης υποτροπίασαν οι 100 (24,4%). Από 

τις 303 ασθενείς χωρίς CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά το τέλος της ΧΜΘ 

υποτροπίασαν 52 (17%), ενώ από τις 147 µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα 

µετά την ΧΜΘ υποτροπίασαν οι 48 (33%) (p=0,0002). Η αναλογία τοπικο-πριοχικών 

και αποµακρυσµένων µεταστάσεων ήταν η ίδια και στις δυο οµάδες ασθενών. Από τις 

52 CK19(-) ασθενείς που υποτροπίασαν, οι 10 (19%) εµφάνισαν τοπικο-περιοχικές 

και οι 42 (81%) αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Από τις 48 CK19(+) ασθενείς που 

υποτροπίασαν, οι 9 (19%) υποτροπίασαν τοπικά και οι 39 (81%) είχαν 

αποµακρυσµένες µεταστάσεις (p=0,951). 

     Μεταξύ των 4 οµάδων που προκύπτουν από την ταξινόµηση των ασθενών, 

ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την 

χηµειοθεραπεία, διαπιστώθηκε µια προοδευτικά αυξανόµενη συχνότητα υποτροπής. 

Οι διαφορές ήταν στατιστικά σηµαντικές (πίνακας 32). Έτσι, στην οµάδα των 

ασθενών που δεν ανιχνεύθηκαν CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα ούτε πριν αλλά 

ούτε και µετά την ΧΜΘ υποτροπίασαν 29 (14%) ασθενείς, ενώ από τις 89 στις οποίες 

ανιχνεύθηκαν CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν και µετά το τέλος της ΧΜΘ 

υποτροπίασαν οι 34 (38%, p <0,000001). Στις άλλες δυο οµάδες, των ασθενών στις 

οποίες ανιχνεύθηκαν θετικά κύτταρα, είτε πριν είτε µετά την ΧΜΘ, τα ποσοστά 

υποτροπής ήταν 24% και στις δυο οµάδες. 

  

Πίνακας 32:  Συσχέτιση  της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την 
                       χηµειοθεραπεία µε την εµφάνιση υποτροπής  

Παράµετρος 
Χωρίς  

Υποτροπή 

350 

Με  

Υποτροπή 

100  

p-value 

CK19(-) µετά την ΧΜΘ   (n=303) 251   (83%) 52   (17%) 
CK19(+) µετά την ΧΜΘ   (n=147) 99     (67%) 48   (33%) 

0,0002 

CK19(-) / CK19(-)    (n=209) 180   (86%) 29   (14%) 
CK19(-) / CK19(+)   (n=58) 44     (76%) 14   (24%) 
CK19(+) / CK19(-)   (n=94) 71     (76%) 23   (24%) 
CK19(+) / CK19(+)  (n=89) 55     (62%) 34   (38%) 

<0,000001 

 

 



 132 

 

     Η επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την 

συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία στην εµφάνιση υποτροπής, στις υποοµάδες 

ασθενών ανάλογα µε τους κλασικούς προγνωστικούς παράγοντες (T, N και ER), 

έδειξε, όπως και στην περίπτωση των πριν την ΧΜΘ αποτελεσµάτων, ότι 

συνδυάζεται µε αυξηµένη συχνότητα υποτροπών σε ασθενείς µε µεγάλους όγκους 

(Τ2,3 ), σε ασθενείς µε ER(-) όγκους και ότι είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση των 

λεµφαδένων (πίνακας 33). Αντίθετα, η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική στις ασθενείς µε Τ1 ή ER(+) όγκους.   

      

Πίνακας 33: Επίδραση της παρουσίας CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την 
                      χηµειοθεραπεία στην συχνότητα υποτροπής στις οµάδες 
                      ασθενών ανάλογα µε τα Τ, Ν και ER 

CK19(-)  

πριν ΧΜΘ 

CK19(+)  

πριν ΧΜΘ 
p-value 

Τ1 (n=113) 12 (11%) Τ1 (n=44) 8 (18%) 0,202 
Τ2,3 (n=190) 40 (21%) Τ2,3 (n=103) 40 (39%) 0,001 
Ν0 (n=114) 17 (15%) Ν0 (n=50) 14 (28%) 0,049 
Ν+ (n=189) 35 (18%) Ν+ (n=97) 34 (35%) 0,002 
ER(-) (n=112) 22 (20%) ER(-) (n=60) 27 (45%) 0,0004 
ER(+) (n=184) 29 (16%) ER(+) (n=83) 19 (23%) 0,160 

 

     Ο µέσος αριθµός CK-19mRNA(+) κυττάρων που ανιχνεύθηκαν µετά την ΧΜΘ 

στις ασθενείς που υποτροπίασαν ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος από ότι στις ασθενείς 

που δεν εµφάνισαν υποτροπή. Μετά το πέρας της ΧΜΘ ο µέσος αριθµός κυττάρων 

στις ασθενείς χωρίς υποτροπή ήταν 0 MCF-7 κυτταρικά ισοδύναµα/5µg RNA (εύρος, 

0 έως 1.000) και για τις ασθενείς που υποτροπίασαν ήταν 0,5 MCF-7 κυτταρικά 

ισοδύναµα/5µg RNA (εύρος, 0-25,6) (Mann-Whitney test,  p=0,0003).   

     Στις ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα µετά το πέρας 

της συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας το διάµεσο ελεύθερο νόσου διάστηµα δεν 

επιτεύχθηκε. Εντούτοις, οι ασθενείς χωρίς CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα µετά 

την χηµειοθεραπεία έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο ελεύθερο νόσου διάστηµα από ότι 

οι ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα (µέσο ελεύθερο νόσου 

διάστηµα 92 µήνες, εύρος, 88-96 µήνες, για τις CK-19mRNA(-) και 77 µήνες, εύρος, 

70-83 µήνες, για τις CK-19mRNA(+) ασθενείς) (log-rank, p=0,0004, σχήµα 34). 
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Σχήµα 34: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου  διαστήµατος των 

 CK-19mRNA(+) και CK-19mRNA(-) µετά την χηµειοθεραπεία, ασθενών. 

 

     Για τις 4 κατηγορίες ασθενών που προέκυψαν από τη ανίχνευση των CK-

19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν και µετά την ΧΜΘ το διάµεσο ελεύθερο νόσου 

διάστηµα δεν επιτεύχθηκε ακόµη σε καµία από τις οµάδες. Το µέσο ελεύθερο νόσου 

διάστηµα για την οµάδα των CK19(-)/CK19(-) ασθενών ήταν 94 µήνες (n=209, εύρος 

89-98 µήνες), για την οµάδα των CK19(-)/CK19(+) 83 µήνες (n=58, εύρος 74-92 

µήνες), για την οµάδα των CK19(+)/CK19(-)  81 µήνες (n=94, εύρος 72-90 µήνες) και 

για την οµάδα των CK19(+)/CK19(+) 72 µήνες (n=89, εύρος 64-81 µήνες). Η 

σύγκριση έδειξε ότι η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων σε οποιαδήποτε φάση 

της θεραπείας συνδυάζεται µε στατιστικά σηµαντικά µικρότερο µέσο ελεύθερο νόσου 

διάστηµα [log-rank p<0,000001 µεταξύ των CK19(-)/CK19(-) και CK19(+)/CK19(+), 

log-rank, p=0,001 µεταξύ CK19(-)/CK19(-) και CK19(+)/CK19(-), log-rank, p=0,048 

µεταξύ CK19(-)/CK19(-) και CK19(-)/CK19(+), σχήµα  35)]. 
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Σχήµα 35: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου  διαστήµατος των 4 

υποοµάδων, ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την 

χηµειοθεραπεία. 

 

     Η µονοπαραγοντική ανάλυση της συσχέτισης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος, 

που πραγµατοποιήθηκε µε βάση τους κλινικο-παθολογοανατοµικούς παράγοντες των 

ασθενών και τους θεραπευτικούς χειρισµούς στους οποίους υπεβλήθησαν, ανέδειξε 

ότι η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την χηµειοθεραπεία 

(p=0,012), το µεγάλο µέγεθος του όγκου (T2,3, p=0,017), η διήθηση άνω των 3 

λεµφαδένων (N>3, p=0,0001), η µη-διενέργεια ακτινοθεραπείας (p=0,012) και η 

θεραπεία µε αντιοιστρογόνα έναντι αναστολέων αρωµατάσης µε ή χωρίς 

αντιοιστρογόνα (p=0,026) σχετίζονταν µε αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής (πίνακας 34). 
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Πίνακας 34: Μονοπαραγοντική ανάλυση για τον µετά την χηµειοθεραπεία 
                      σχετικό κίνδυνο µείωσης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Εµµηνοπαυσιακή Κατάσταση 
                  µετ- vs. προεµµηνοπαυσιακές 1,184 0,755-1,858 0,462 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 2,134 1,224-3,720 0,007 

∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N0   vs. N1-3 1,260 0,674-2,358 0,469 
                  N>3 vs. N0 2,256 1,238-4,110 0,008 

                  N>3 vs. N1-3 2,253 1,289-3,940 0,004 

                  N>3 vs. N0-3 2,248 1,436-3,519 0,0003 

Βαθµός Κακοήθειας  
            grade III vs. grade I-II  1,003 0,655-1,536 0,990 
Οιστρογονικοί Υποδοχείς  
                  ER(-) vs. ER(+) 1,199 0,747-1,924 0,452 
Προγεστερονικοί Υποδοχείς  
                  PR(-) vs. PR(+) 1,240 0,788-1,953 0,352 
HER2/neu  
                  HER2/neu (+) vs HER2/neu (-) 1,336 0,871-2,049 0,185 
Χειρουργική Επέµβαση 
                  Μαστεκτοµή vs. Τµηµατεκτοµή 1,265 0,771-2,078 0,352 
Χηµειοθεραπεία 
                  CMF vs.  FEC 1,167 0,499-2,731 0,722 
                  T/EC vs. CMF 1,236 0,457-3,347 0,676 
                  FEC vs. T/EC 1,096 0,688-1,746 0,698 
Ακτινοθεραπεία 
                  Όχι vs. Ναι 1,728 0,980-3,048 0,059 
Ορµονοθεραπεία            Αντιοιστρογόνα vs  
    Αναστολείς Αρωµατάσης  1,723 1,061-2,798 0,028 

CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά  1,712 1,123-2,609 0,012 

      

     Η πολυπαραγοντική ανάλυση των παραγόντων κινδύνου για µειωµένο ελεύθερο 

νόσου διάστηµα ανέδειξε ότι το µεγάλο µέγεθος του όγκου (Τ ≥ 2cm),  η διήθηση 

άνω των 3 λεµφαδένων, η λήψη αντιοιστρογόνων, η µη-διενέργεια ακτινοθεραπείας 

και η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την χηµειοθεραπεία 

αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου πρώιµης υποτροπής (πίνακας 35). 
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Πίνακας 35: Πολυπαραγοντική ανάλυση για τον µετά την χηµειοθεραπεία 
                      σχετικό κίνδυνο µείωσης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 2,283 1,342-3,883 0,002 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0-3 2,425 1,585-3,709 0,00001 
Ακτινοθεραπεία 
                  Όχι vs. Ναι 2,057 1,278-3,311 0,003 
Ορµονοθεραπεία            Αντιοιστρογόνα vs.  
    Αναστολείς Αρωµατάσης  1,728 1,071-2,790 0,025 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 1,726 1,146-2,598 0,009 
 

8.2.3.   Επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR  

            µετά το πέρας της χηµειοθεραπείας στον κίνδυνο θανάτου από την νόσο 

            και στην ολική επιβίωση 

     Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης συνέβησαν 43 (9,3%) θάνατοι. Όλοι οι 

θάνατοι οφείλονταν σε υποτροπή και πρόοδο της νόσου. Στον πίνακα 36 φαίνεται η 

συσχέτιση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την ΧΜΘ και θανάτου 

από την νόσο.  

 

Πίνακας 36: Συσχέτιση  της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά 
                      την χηµειοθεραπεία και θανάτου από την νόσο 
Παράµετρος Ζωντανοί (417) Θανούντες (43) p-value 
CK19(-) µετά την ΧΜΘ   (n=303) 284   (94%) 19  (6%) 
CK19(+) µετά την ΧΜΘ   (n=147) 123   (84%)   24  (16%) 

0,001 

CK19(-) / CK19(-)    (n=209) 201   (96%)   8   (4%) 
CK19(-) / CK19(+)   (n=58) 51     (88%)     7   (12%) 
CK19(+) / CK19(-)   (n=94) 83     (88%)    11  (12%) 
CK19(+) / CK19(+)  (n=89) 72     (81%)     17  (19%) 

0,0003 

 

     Από τις 303 CK19(-) µετά το τέλος της ΧΜΘ απεβίωσαν 19 (6%) και παραµένουν 

εν ζωή οι 284 (94%), ενώ από τις 147 CK19(+) µετά την ΧΜΘ απεβίωσαν οι 24 

(16%) και ζουν οι 123 (84%) (p=0,001). Παρόµοια στατιστική ισχύ παρουσιάζει και η 

σύγκριση των ποσοστών θανάτου στις επιµέρους οµάδες που προκύπτουν από την 

κατανοµή των ασθενών ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν 

και µετά την χηµειοθεραπεία. Από τις 209 CK19(-) /CK19(-) απεβίωσαν οι 8 (4%), 

από τις 58 CK19(-)/CK19(+) απεβίωσαν οι 7 (12%), από τις 94 CK19(+)/CK19(-) 

απεβίωσαν οι 11 (12%) και από τις 89 CK19(+) /CK19(+) απεβίωσαν οι 17 (19%) 

(p=0,0003).     
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     Όσον αφορά στην επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την 

ΧΜΘ στην ολική επιβίωση και εδώ η διάµεση επιβίωση δεν επιτεύχθηκε ακόµη αλλά 

και πάλι οι CK19(-) µετά την ΧΜΘ ασθενείς έχουν σηµαντικά µεγαλύτερη επιβίωση 

από ότι οι CK19(+) µετά την ΧΜΘ ασθενείς (µέση επιβίωση 102 µήνες [εύρος, 100-

105 µήνες] για τις CK19(-) και 93 µήνες [εύρος, 88-98 µήνες] για τις CK19(+) 

ασθενείς) (log-rank, p 0,002, σχήµα 36). 
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Σχήµα 36: Καµπύλες Kaplan-Meier της ολικής επιβίωσης των 

CK-19mRNA(+) και CK-19mRNA(-) µετά την χηµειοθεραπεία, ασθενών. 

 

     Για τις 4 οµάδες που προέκυψαν από τον συνδυασµό των πριν και µετά την 

χηµειοθεραπεία αποτελεσµάτων  η µέση ολική επιβίωση για την οµάδα CK19(-)/ 

CK19(-) ήταν 102 µήνες (n=209, εύρος, 100-105), για την οµάδα των CK19(-)/ 

CK19(+) 94 µήνες (n=58, εύρος, 87-101), για την οµάδα των CK19(+)/CK19(-) 95 

µήνες (n=94, εύρος, 88-103 µήνες) και για την οµάδα των CK19(+)/CK19(+) 90 

µήνες (n=89, εύρος, 83-97 µήνες). Η σύγκριση έδειξε ότι η ανίχνευση CK-

19mRNA(+) κυττάρων σε οποιαδήποτε φάση της θεραπείας συνδυάζεται µε 

στατιστικά σηµαντικά µικρότερη µέση επιβίωση, [log-rank, p<0,000001 µεταξύ των 

CK19(-)/CK19(-) και CK19(+)/CK19(+), p=0,002 µεταξύ CK19(-)/CK19(-) και 
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CK19(+)/CK19(-), p=0,018 µεταξύ των CK19(-)/CK19(-) και CK19(-)/CK19(+), 

σχήµα  37). 
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Σχήµα 37: Καµπύλες Kaplan-Meier της ολικής επιβίωσης των 4 υποοµάδων, ανάλογα 

µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την χηµειοθεραπεία.  

 

     Από την µονοπαραγοντική ανάλυση για την ολική επιβίωση, προέκυψε ότι µονό η 

διήθηση περισσοτέρων των 3 λεµφαδένων (N>3, p=0,002) σχετίζονται στατιστικά µε 

την επιβίωση των ασθενών (πίνακας 37). 
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Πίνακας 37: Μονοπαραγοντική ανάλυση για τον µετά την χηµειοθεραπεία σχετικό  
                      κίνδυνο µείωσης της ολικής επιβίωσης 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Εµµηνοπαυσιακή Κατάσταση 
                  προ- vs. µετεµµηνοπαυσιακές 1,054 0,533-2,087 0,879 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 1,799 0,749-4,320 0,189 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N0   vs. N1-3 1,043 0,350-3,108 0,940 
                  N>3 vs. N0 2,975 1,189-7,444 0,020 

                  N>3 vs. N1-3 3,278 1,326-8,102 0,010 

                  N>3 vs. N0-3 2,880 1,451-5,715 0,002 

Βαθµός Κακοήθειας  
            grade III vs grade I-II  1,479 0,754-2,898 0,255 
Οιστρογονικοί Υποδοχείς  
                  ER(-) vs. ER(+) 1,532 0,739-3,177 0,252 
Προγεστερονικοί Υποδοχείς  
                  PR(-) vs. PR(+) 1,359 0,657-2,810 0,408 
HER2/neu  
                  HER2/neu (+) vs HER2/neu (-) 1,435 0,742-2,779 0,283 
Χειρουργική Επέµβαση 
                  Τµηµατεκτοµή vs. Μαστεκτοµή 1,003 0,464-2,167 0,994 
Χηµειοθεραπεία 
                  CMF vs.  FEC 2,252 0,570-8,889 0,247 
                  T/EC vs. CMF 1,529 0,362-6,459 0,564 
                  T/EC vs. FEC 1,483 0,727-3,027 0,279 
Ακτινοθεραπεία 
                  Όχι vs. Ναι 1,943 0,802-4,704 0,141 
Ορµονοθεραπεία            Αντιοιστρογόνα vs.  
     Αναστολείς Αρωµατάσης  2,053 0,923-4,563 0,078 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά  1,851 0,961-3,566 0,066 
 

     Από την πολυπαραγοντική ανάλυση της ολικής επιβίωσης (πίνακας 38) προέκυψε 

η διήθηση άνω των τριών λεµφαδένων και η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων 

στο αίµα µετά την χηµειοθεραπεία αποτελούν ανεξάρτητους επιβαρυντικούς 

παράγοντες µειωµένης ολικής επιβίωσης. 

 

Πίνακας 38: Πολυπαραγοντική ανάλυση µετά την χηµειοθεραπεία σχετικού κινδύνου 
                      µείωσης της ολικής επιβίωσης 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0-3 3,034 1,604-5,738 0,001 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΧΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 2,034 1,079-3,836 0,028 
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8.2.4.   Επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων στην προγνωστική 

            αξία των καθιερωµένων προγνωστικών παραγόντων   

     Όπως φάνηκε και από την ανάλυση της επίδρασης της ανίχνευσης των CK-

19mRNA(+) κυττάρων στην πιθανότητα εµφάνισης υποτροπής στις υποοµάδες 

ασθενών µε βάση τους συνήθεις προγνωστικούς παράγοντες, δηλαδή το µέγεθος του 

όγκου, την διήθηση των µασχαλιαίων λεµφαδένων και την κατάσταση των 

οιστρογονικών υποδοχέων, εκτός από τις οµάδες των ασθενών µε Τ1 ή ER(+) όγκους, 

σε όλες τις άλλες υποοµάδες η παρουσία των CK-19mRNA(+) κυττάρων ενίσχυε 

σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνισης υποτροπής. Παρόµοια επίδραση είχε και η 

ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων, πριν και µετά την χηµειοθεραπεία, στο 

ελεύθερο νόσου διάστηµα (DFI) στις οµάδες ασθενών που προαναφέρθηκαν.      

    Όπως φαίνεται στο σχήµα 38 η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα 

πριν και µετά την χηµειοθεραπεία συνοδεύθηκε από σηµαντική µείωση στο DFI, 

τόσο στις ασθενείς µε διηθηµένους λεµφαδένες, όσο και στις ασθενείς χωρίς διήθηση 

λεµφαδένων.  

 

 

Σχήµα 38: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου διαστήµατος των Ν0 και Ν+ 

ασθενών ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν και µετά 

την χηµειοθεραπεία 

 

     Όπως και στο κίνδυνο υποτροπής, έτσι και στο DFI, η παρουσία CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα πριν ή µετά την χηµειοθεραπεία στις ασθενείς µε όγκους 

µικρότερους από 2 cm δεν διαφοροποιεί σηµαντικά το DFI, ενώ στις ασθενείς µε 
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όγκους µεγαλύτερους από 2 cm η µείωση του DFI είναι στατιστικά σηµαντική 

(σχήµα 39).  

 

 

Σχήµα 39: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου διαστήµατος των ασθενών µε 

Τ1 και Τ2,3 όγκους ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν 

και µετά την χηµειοθεραπεία 

 

      Αντίστοιχα, η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν και µετά την 

χηµειοθεραπεία δεν επηρέασε σηµαντικά το DFI των ασθενών µε ER(+) όγκους, ενώ 

στις ασθενείς µε ER(-) όγκους η µείωση του  DFI ήταν σηµαντική (σχήµα 40). 

  

 

Σχήµα 40: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου διαστήµατος των ασθενών µε 

ER(-) και ER(+) όγκους ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο 

αίµα πριν και µετά την χηµειοθεραπεία. 
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     Η παρουσία των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την χηµειοθεραπεία 

συνοδεύθηκε από σηµαντική µείωση του DFI, τόσο στις ασθενείς µε όγκους βαθµού 

κακοήθειας Ι-ΙΙ, όσο και στις ασθενείς µε όγκους βαθµού κακοήθειας ΙΙΙ (σχήµα 41). 

 

 

Σχήµα 41: Καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου διαστήµατος των ασθενών µε 

όγκους βαθµού κακοήθειας Ι-ΙΙ και ΙΙΙ ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα πριν και µετά την χηµειοθεραπεία. 

 

     Τέλος, η διαφορά στο DFI που συνόδευε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα, πριν και µετά την χηµειοθεραπεία, ήταν στατιστικά σηµαντική 

στις ασθενείς χωρίς υπερέκφραση του HER2/neu, ενώ δεν επηρέαζε σηµαντικά το 

DFI στις ασθενείς µε υπερέκφραση του υποδοχέα (σχήµα 42).  

 

 

Σχήµα 42: Καµπύλες Kaplan-Meier ελεύθερου νόσου διαστήµατος των HER2/neu(-)  

και HER2/neu (+) ασθενών ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο 

αίµα πριν και µετά την χηµειοθεραπεία. 
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IX. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CK-19mRNA (+) ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ  

      ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

      ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

     Μετά το τέλος της χηµειοθεραπείας (ΧΜΘ), σε 371 ασθενείς µε θετικούς 

οιστρογονικούς ή/και προγεστερονικούς υποδοχείς, χορηγήθηκε ορµονοθεραπεία 

(ΟΜΘ) µε αντιοιστρογόνα, αναστολείς αρωµατάσης ή και τα δυο διαδοχικά. Σε 282 

από αυτές τις ασθενείς γινόταν αιµοληψία και έλεγχος για την παρουσία CK-

19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα κάθε 3 ή 6 µήνες. Επτά ασθενείς έλαβαν 

ορµονοθεραπεία ενώ οι υποδοχείς τους ήταν άγνωστοι. Η έκφραση των 

οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων στον πρωτοπαθή όγκο ελέγχθηκε µε 

ανοσοϊστοχηµεία, µε αντισώµατα έναντι των ERa και PR (DakoCytomation Denmark 

A/S). Όλα τα παρασκευάσµατα εκτιµήθηκαν από δυο παθολογοανατόµους και το 

τελικό αποτέλεσµα αφορούσε τον µέσο όρο των δυο µετρήσεων. Ο χαρακτηρισµός 

τους έγινε συµφώνα µε τις υποδείξεις του τµήµατος παθολογοανατοµίας του µαστού 

των ARUP Laboratories (http://www.aruplab.com /home/anatomic_pathology/breast_ 

pathology.jsp). 

  

9.1.   Ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR µετά το τέλος 

         ορµονοθεραπείας και συσχέτιση µε άλλες κλινικό-παθολογοανατοµικές 

         παραµέτρους 

     Κατά την έναρξη της ορµονοθεραπείας, 98 (34,7%) από τις 282 ασθενείς είχαν 

ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα. Στον πίνακα 39 παρουσιάζεται η 

επίδραση των κλινικό-παθολογοανατοµικών παραµέτρων στην ανίχνευση CK-

19mRNA(+) κυττάρων κατά την διάρκεια της  ορµονοθεραπείας. Στις ασθενείς µε 

µεγάλους όγκους, µε θετικούς προγεστερονικούς υποδοχείς ή υπερέκφραση του 

HER2/neu, ανιχνεύονταν συχνότερα CK-19mRNA(+) κύτταρα κατά την διάρκεια της 

ορµονοθεραπείας, από ότι σε ασθενείς µε όγκους µικρότερους από 2 cm, µε 

αρνητικούς προγεστερονικούς υποδοχείς ή χωρίς υπερέκφραση του HER2/neu. 
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Πίνακας 39: Επίδραση κλινικό-βιολογικών παραµέτρων στην ανίχνευση 
                      CK-19mRNA(+) κυττάρων κατά την διάρκεια της  
                      ορµονοθεραπείας (n=282) 

παράµετρος     (αρ. ασθενών)  CK19(-)  

201 (71.3%) 

CK19(+)  

81 (28.7%) 

p-value  

Προεµµηνοπαυσιακές (n=121) 86    (71%) 35   (29%) 
Μετεµµηνοπαυσιακές (n=161) 115  (71%) 46   (29%) 

0,948 

Τ1      (n=92) 76    (83%) 16   (17%) 
Τ2      (n=166) 110  (66%) 56   (34%) 
Τ3      (n=24) 15    (62%) 9     (38%) 

0,013 

Grade I/II     (n=140) 101  (72%) 39   (28%) 
Grade III      (n=112) 77    (69%) 35   (31%) 
Λοβιδιακά    (n=30) 23    (77%) 7     (23%) 

0,662 

Ν0    (n=93) 72    (77%) 21   (23%) 
Ν+    (n=189) 129  (68%) 60   (32%) 

0,110 

Ν0-3  (n=199) 147  (74%) 52   (26%) 
Ν>3   (n=83) 54    (65%) 29   (35%) 

0,136 

ER(-)   (n=84) 58    (69%) 26   (31%) 
ER(+)  (n=191) 137  (72%) 54   (28%) 

0,652 

PR(-)   (n=142) 109  (77%) 33   (23%) 
PR(+)  (n=133) 86    (65%) 47   (35%) 

0,027 

HER2/neu(-)   (n=188) 143  (76%) 45   (24%) 
HER2/neu(+)   (n= 84) 51    (61%) 33   (39%) 

0,010 

ΧΜΘ   CMF   (n=28) 21    (75%) 7     (25%) 
            FEC    (n=147) 105  (71%) 42   (29%) 
            T/EC   (n=107) 75    (70%) 32   (30%) 

0,876 

Τµηµατεκτοµή   (n=194) 142  (73%) 52   (27%) 
Μαστεκτοµή      (n=88) 59    (67%) 29   (33%) 

0,290 

Ακτινοθεραπεία        (n=53) 42    (79%) 11   (21%) 
Όχι Ακτινοθεραπεία (n=229) 159  (69%) 70   (31%) 

0,103 

 

9.2.   Επίδραση της ορµονοθεραπείας στην ανίχνευση των CK-19mRNA(+)  

         κυττάρων  

     Από τις 98 ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά το πέρας της 

συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, αρνητικοποιήθηκαν οι 63 (64%) κατά την 

διάρκεια της χορήγησης της συµπληρωµατικής ορµονοθεραπείας. Από τις 184 

ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα θετικοποιήθηκαν οι 46 (25%). 

Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης, από τις 282 ασθενείς, οι 201 (71%) ήταν 

αρνητικές για CK-19mRNA(+) κύτταρα [CK19(-) ασθενείς] και οι 81 (29%) θετικές 

[CK19(+) ασθενείς]. 

     Οι 172 ασθενείς έλαβαν µονό αντιοιστρογόνα (ΑΟ), οι 59 αναστολείς 

αρωµατάσης (ΑΑ) και 51 ασθενείς έλαβαν διαδοχικά αντιοιστρογόνα και αναστολείς 

αρωµατάσης (ΑΟ/ΑΑ). Η διαφορά µεταξύ των τριών σχηµάτων ορµονοθεραπείας, 
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τόσο στην αρνητικοποίηση των θετικών δειγµάτων, όσο και στην διατήρηση της 

αρνητικότητας των αρνητικών δειγµάτων, δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Οι 

διαφορές αυτές διατηρήθηκαν σχεδόν σταθερές τόσο στην οµάδα των  

προεµµηνοπαυσιακών όσο και στην οµάδα των  µετεµµηνοπαυσιακών ασθενών. Η 

θετικοποίηση ή αρνητικοποίηση των δειγµάτων τεκµηριώθηκε µε επανειληµµένες 

αιµοληψίες και ελέγχους και δεν βασίσθηκε στο αποτέλεσµα ενός µόνο δείγµατος. 

Πιο αναλυτικά και σε συνάρτηση µε την ΟΜΘ που έλαβαν οι ασθενείς, τα 

αποτελέσµατα κατανεµήθηκαν όπως φαίνεται στον πίνακα 40. 

 

Πίνακας 40: Επίδραση της ορµονοθεραπείας στην ανίχνευση CK-19mRNA(+) 
                      κυττάρων 

 
Είδος 

ΟΜΘ n 

CK19(-) 

µετά 

ορµονοθεραπεία 

(n=201) 

CK19(+) 

µετά  

ορµονοθεραπεία 

(n=81) 

 p-value 

ΑΟ  111 87      (78%) 24      (22%) 

ΑΑ  36 25      (69%) 11      (31%) 

CK19(-) 

µετά 

χηµειοθεραπεία 

(n=184) ΑΟ/ΑΑ 37 26      (70%) 11      (30%) 

  184 138     (75%) 46      (25%) 

0,425 

ΑΟ  61 38      (62%) 23      (38%) 

ΑΑ  23 16      (70%) 7       (30%) 

CK19(+) 

µετά 

χηµειοθεραπεία 

(n=98) ΑΟ/ΑΑ 14 9        (64%) 5       (36%) 

  98 63      (64%) 35      (34%) 

0,825 

    
 
     Στην οµάδα των 51 ασθενών που έλαβαν διαδοχικά αντιοιστρογόνα και 

αναστολείς αρωµατάσης, οι 37 ήταν αρνητικές για CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά 

την χηµειοθεραπεία και οι 14 θετικές. Από τις 37 CK19(-), οι 22 παρέµειναν 

αρνητικές µετά την λήψη αντιοιστρογόνων και οι 15 θετικοποιήθηκαν, ενώ από τις 14 

CK19(+), οι 6 αρνητικοποιήθηκαν µετά την λήψη αντιοιστρογόνων και 8 παρέµειναν 

θετικές. Από τις 28 συνολικά αρνητικές µετά τα αντιοιστρογόνα ασθενείς, 

παρέµειναν αρνητικές κατά την θεραπεία µε αναστολείς αρωµατάσης οι 20 (71%) και 

θετικοποιήθηκαν οι 8 (29%), ενώ από τις 23 συνολικά θετικές µετά τα 

αντιοιστρογόνα ασθενείς αρνητικοποιήθηκαν µε τους αναστολείς αρωµατάσης οι 15 

(65%) και παρέµειναν θετικές οι 8 (35%) (πίνακας 41). 
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Πίνακας 41: Επίδραση διαδοχικής χορήγησης αντιοιστρογόνων και 
                      αναστολέων αρωµατάσης στην ανίχνευση CK-19mRNA(+) 
                      κυττάρων   

Σύνολο 51   
CK19(-) 

µετά ΑΑ 

CK19(+) 

µετά ΑΑ 
 

CK19(-) 

µετά ΑΟ 
22 16  (73%) 6  (27%) 

CK19(-) 

µετά 

χηµειοθεραπεία 

(n=37) 
CK19(+) 

µετά ΑΟ 
15 10  (67%) 5  (33%) 

CK19(-) 

µετά 

ορµονοθεραπεία 

(n=35) 

   26  (70%) 11  (30%)  
CK19(-) 

µετά ΑΟ 
6 4  (67%) 2  (33%) 

CK19(+) 

µετά 

χηµειοθεραπεία 

(n=14) 
CK19(+) 

µετά ΑΟ 
8 5  (63%) 3  (27%) 

CK19(+) 

µετά 

ορµονοθεραπεία 

(n=16) 
   9  (64%) 5  (36%)  

 

     Η πορεία των ασθενών που έλαβαν αντιοιστρογόνα και αναστολείς αρωµατάσης, 

όσον αφορά στην ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων κατά την διάρκεια της 

ορµονοθεραπείας, φαίνεται πιο παραστατικά στο σχήµα 43. Συνολικά, από τις 51 

ασθενείς που έλαβαν διαδοχικά αντιοιστρογόνα και αναστολείς αρωµατάσης, στις 35 

(69%) δεν ανιχνεύθηκαν CK-19mRNA(+) κύτταρα στο τέλος της ορµονοθεραπείας 

ενώ στις 16 (31%) ανιχνεύθηκαν θετικά κύτταρα. Πιο αναλυτικά, από τις 37 CK19(-) 

µετά την χηµειοθεραπεία ασθενείς, παρέµειναν αρνητικές µετά το τέλος της 

ορµονοθεραπείας οι 26 (70%) και θετικοποιήθηκαν οι 11 (30%), ενώ από τις 14 

CK19(+) µετά την χηµειοθεραπεία ασθενείς, αρνητικοποιήθηκαν οι 9 (64%) και 

παρέµειναν θετικές οι 5 (36%).  
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Σχήµα 43: Επίδραση διαδοχικής χορήγησης αντιοιστρογόνων και αναστολέων 

αρωµατάσης στην ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων 

 

     Στον πίνακα 42 φαίνεται η επίδραση της κατάστασης των ορµονικών υποδοχέων 

και της υπερέκφρασης του HER2/neu στην αρνητικοποίηση ή την παραµονή της 

αρνητικότητας των δειγµάτων ανάλογα µε το είδος της ορµονοθεραπείας που 

χορηγήθηκε. 

 

Πίνακας 42: Ποσοστά αρνητικών αποτελεσµάτων για CK-19mRNA(+) κύτταρα 
                      µετά την θεραπεία µε αντιοιστρογόνα (ΑΟ), αναστολείς αρωµατάσης  
                      (ΑΑ) και διαδοχικής χορήγησης των παραγόντων (ΑΟ/ΑΑ) και 
                      έκφραση ορµονικών υποδοχέων και HER2/neu 

 CK19(-) 

µετά από  

ΑΟ 

p 

 

CK19(-) 

µετά από 

ΑΑ 

p  

 

CK19(-) 

µετά από 

ΑΟ/ΑΑ 

p  

 

ER(+)/PR(+)     66% 62% 72% 
ER(+)/PR(-)   78% 91% 76% 
ER(-)/PR(+) 64% 

0,281 
43% 

0,085 
75% 

0,960 

HER2/neu(-)   78% 68% 77% 
HER2/neu(+)  51% 

0,004 
61% 

0,475 
69% 

0,608 

 

     Τα ποσοστά αρνητικού αποτελέσµατος µετά την ορµονοθεραπεία, ανεξάρτητα από 

το είδος της ορµονοθεραπείας που χορηγήθηκε, ήταν µεγαλύτερα στις ασθενείς µε 

ER(+) και PR(-) όγκους συγκριτικά µε τις ασθενείς µε ER(+) και PR(+) όγκους ή 
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ER(-) και PR(+) όγκους, χωρίς όµως να είναι στατιστικά σηµαντικά, ίσως λόγω του 

µικρού αριθµού των περιπτώσεων. Στους HER2/neu(-) όγκους τα αντιοιστρογόνα 

είχαν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά αρνητικού αποτελέσµατος σε σχέση µε τους 

HER2/neu(+) όγκους (78% και 51% αντίστοιχα, p=0,004). Αντίθετα, η υπερέκφραση 

του HER2/neu δεν επηρέαζε τα ποσοστά αρνητικών αποτελεσµάτων µετά την 

χορήγηση των αναστολέων αρωµατάσης.  

    

9.3.   Επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την  

         ορµονοθεραπεία στον κίνδυνο υποτροπής και στο ελεύθερο νόσου διάστηµα    

     Μετά από διάµεση παρακολούθηση 62 µηνών (εύρος 12 έως 106 µήνες), από τις 

282 ασθενείς υποτροπίασαν οι 66 (23,4%). Από τις 201 ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιµα 

κύτταρα µετά το τέλος της ΟΜΘ υποτροπίασαν οι 34 (17%), ενώ από τις 81 µε 

ανιχνεύσιµα κύτταρα υποτροπίασαν οι 32 (40%) (p<0,00001). Πιο αναλυτικά, οι 

υποτροπές σε σχέση µε τα αποτελέσµατα µετά την ΧΜΘ και την ΟΜΘ είχαν ως 

εξής: Από τις 138 συνολικά ασθενείς µε αρνητικά µετά την ΧΜΘ και την ΟΜΘ 

δείγµατα [ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(-)] υποτροπίασαν οι 21 (15%), από τις 46  µε αρνητικά µετά 

την ΧΜΘ δείγµατα και θετικά µετά την ΟΜΘ δείγµατα [ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(+)] 

υποτροπίασαν οι 15 (33%), από τις 63 µε θετικά µετά την ΧΜΘ και αρνητικά µετά 

την ΟΜΘ δείγµατα [ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(-)] υποτροπίασαν οι 13 (21%) και τέλος από τις 

35 ασθενείς µε θετικά µετά την ΧΜΘ και την ΟΜΘ δείγµατα [ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(+)] 

υποτροπίασαν οι 17 (49%). Η διαφορές µεταξύ των οµάδων είναι στατιστικά 

σηµαντικές (p=0,0001) (πίνακας 43). 

 

Πίνακας 43:  Κατανοµή υποτροπών ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) 
                      κυττάρων µετά την χηµειοθεραπεία και ορµονοθεραπεία  

Παράµετρος 
Χωρίς  

Υποτροπή 

216 

Με  

Υποτροπή 

66  

p-value 

CK19(-) µετά την ΟΜΘ   (n=201) 167   (83%) 34   (17%) 
CK19(+) µετά την ΟΜΘ   (n=81) 49     (60%) 32   (40%) 

<0,00001 

ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(-)    (n=138) 117   (85%) 21   (15%) 
ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(+)   (n=46) 31     (67%) 15   (33%) 
ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(-)   (n=63) 50     (79%) 13   (21%) 
ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(+)  (n=35) 18     (51%) 17   (49%) 

0,0001 
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     Επίσης οι ασθενείς που έλαβαν ΑΟ υποτροπίασαν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις 

ασθενείς που έλαβαν ΑΑ ή διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ. Από τις 172 που έλαβαν ΑΟ 

υποτροπίασαν οι 45 (26%), ενώ από τις 59 που έλαβαν ΑΑ υποτροπίασαν οι 13 

(22%) και από τις 51 που έλαβαν ΑΟ/ΑΑ υποτροπίασαν οι 8 (16%). Η διαφορά στις 

τρεις οµάδες θεραπείας δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,288). Στατιστικά 

σηµαντική διαφορά προκύπτει όµως, κατά την σύγκριση των ποσοστών υποτροπής 

για το κάθε είδος ορµονοθεραπείας, ανάλογα µε την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση των 

ασθενών. Από την ανάλυση, όπως φαίνεται στον πίνακα 44, βρέθηκε ότι οι 

µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς που έλαβαν διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ υποτροπίασαν σε πολύ 

µικρότερο ποσοστό από αυτές που έλαβαν µονό ΑΑ και ακόµη λιγότερο από αυτές 

που έλαβαν ΑΟ (10%, έναντι 20,5% και 34% αντίστοιχα, p=0,017). Η διαφορά είναι 

αντίστροφη, χωρίς όµως να είναι στατιστικά σηµαντική, στις προεµµηνοπαυσιακές 

ασθενείς, όπου βρέθηκε ότι οι ασθενείς που έλαβαν ΑΟ υποτροπίασαν σε µικρότερο 

ποσοστό από αυτές που έλαβαν ΑΑ ή διαδοχικά ΑΑ/ΑΟ (16%, έναντι 25% και 24% 

αντίστοιχα, p=0,555).   

     

Πίνακας 44: Κατανοµή υποτροπών στις προ- και µετεµµηνοπαυσιακές 
                     ασθενείς ανάλογα µε το είδος της ορµονοθεραπείας που χορηγήθηκε  

Είδος Ορµονοθεραπείας Υποτροπές p 

Προεµµηνοπαυσιακές    
Αντιοιστρογόνα                                                     80 13 (16%) 
Αναστολείς Αρωµατάσης                                      20 5   (25%) 
Αντιοιστρογόνα και Αναστολείς Αρωµατάσης     21 5   (24%)  

0,555 

Μετεµµηνοπαυσιακές   
Αντιοιστρογόνα                                                     92 32 (34%) 
Αναστολείς Αρωµατάσης                                      39   8 (20,5%) 
Αντιοιστρογόνα και Αναστολείς Αρωµατάσης     30 3  (10%)  

0,017 

 

     Το διάµεσο ελεύθερο νόσου διάστηµα (DFI) για ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(+) ασθενείς ήταν 

93 µήνες και για τις ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(+) ασθενείς 56 µήνες, ενώ για τις δυο οµάδες 

ασθενών µε αρνητικά µετά την ΟΜΘ δείγµατα [ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(-) και 

ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(-)] δεν επιτεύχθηκε ακόµη (Log-Rank, p<0,00001).  Το µέσο 

ελεύθερο νόσου διάστηµα για τις ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(-) ασθενείς ήταν 96 µήνες (εύρος, 

92-102 µήνες), για τις ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(+) ασθενείς και 80 µήνες (εύρος, 71-89 µήνες), 

για τις ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(-) ασθενείς και 88 µήνες (εύρος, 81-96 µήνες) και για τις 

ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(+) ασθενείς και 65 µήνες (εύρος, 53-77 µήνες) (σχήµα 44).  
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Σχήµα 44: Συγκριτικές καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου  διαστήµατος 

ασθενών ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την 

χηµειοθεραπεία και ορµονοθεραπεία 

 

     Όσον αφορά στην επίδραση του είδους της ΟΜΘ στο DFI, σε καµιά από τις τρεις 

θεραπευτικές οµάδες δεν επιτεύχθηκε ακόµη το διάµεσο DFI (σχήµα 45). Στις 

προεµµηνοπαυσιακές ασθενείς το µέσο DFI ήταν µικρότερο, αλλά όχι στατιστικά 

σηµαντικά, στην οµάδα των ασθενών που έλαβε ΑΑ. Πιο συγκεκριµένα, το µέσο DFI 

στην οµάδα όσων έλαβαν ΑΟ ήταν 96 µήνες (εύρος, 89-102 µήνες), στην οµάδα των 

ΑΑ 77 µήνες (εύρος, 62-92 µήνες) και σε αυτές που έλαβαν διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ 94 

µήνες (εύρος, 89-99 µήνες). Στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς τα αποτελέσµατα 

ήταν πιο ξεκάθαρα, καθώς οι ασθενείς που έλαβαν διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ είχαν µέσο DFI 

96 µήνες (εύρος, 92-100 µήνες), στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτών που 

έλαβαν που έλαβαν µόνο ΑΟ, οι οποίες είχαν µέσο DFI 81 µήνες (εύρος, 73-88 

µήνες) (Log-Rank, p=0,009) και από αυτών που έλαβαν µόνο ΑΑ οι οποίες είχαν 

µέσο DFI 77 µήνες (εύρος, 67-86 µήνες, p=0,021). 
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Σχήµα 45: Συγκριτικές καµπύλες Kaplan-Meier του ελεύθερου νόσου  διαστήµατος 

ανάλογα µε το είδος  της ορµονοθεραπείας που χορηγήθηκε, (Α) προεµµηνοπαυσιακές 

και (Β) µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς. 

 

     Από την µονοπαραγοντική ανάλυση (πίνακας 45) προέκυψε ότι µε µείωση του 

ελεύθερου νόσου διαστήµατος, στατιστικά σηµαντικά, συνδέονταν µόνο η παρουσία 

CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την ορµονοθεραπεία (p=0,001), το µεγάλο 

µέγεθος του όγκου (T2,3, p=0,020), η διήθηση άνω των τριών λεµφαδένων (N>3, 

p=0,022) έναντι της διήθησης λιγότερων από τρεις λεµφαδένες, η ορµονοθεραπεία µε 

αντιοιστρογόνα ή αναστολείς αρωµατάσης έναντι της διαδοχικής χορήγησης και των 

δυο (p=0,037). 
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Πίνακας 45:  Μονοπαραγοντική ανάλυση για τον σχετικό κίνδυνο 
                       µείωσης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 
Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Εµµηνοπαυσιακή Κατάσταση 
                  µετ- vs. προεµµηνοπαυσιακές 1,030 0,596-1,780 0,916 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 2,336 1,145-4,767 0,020 

∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0-3 1,945 1,102-3,433 0,022 

Βαθµός Κακοήθειας  
            grade III vs. grade I, II και λοβιδιακά 1,027 0,595-1,773 0,924 
Οιστρογονικοί Υποδοχείς  
                  ER(-) vs. ER(+) 1,012 0,584-1,753 0,966 
Προγεστερονικοί Υποδοχείς  
                  PR(-) vs. PR(+) 1,207 0,705-2,067 0,492 
HER2/neu  
                  HER2/neu (+) vs HER2/neu (-) 1,236 0,720-2,122 0,441 
Χειρουργική Επέµβαση 
                  Μαστεκτοµή vs. Τµηµατεκτοµή 1,279 0,693-2,362 0,432 
Χηµειοθεραπεία 
                  CMF ή FEC vs. T/EC 1,129 0,646-1,973 0,670 
Ακτινοθεραπεία 
                  Όχι vs. Ναι 1,413 1,681-2,934 0,353 
Ορµονοθεραπεία             
               ΑΟ ή ΑΑ vs ΑΟ/ΑΑ 2,268 1,052-4,888 0,037 

CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΟΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά  2,553 1,479-4,405 0,001 

 

      Στην πολυπαραγοντική ανάλυση των παραγόντων κινδύνου για µειωµένο 

ελεύθερο νόσου διάστηµα βρέθηκε ότι το µεγάλο µέγεθος του όγκου (Τ ≥ 2cm έναντι 

Τ<2cm), η διήθηση >3 λεµφαδένων, η ορµονοθεραπεία µε αντιοιστρογόνα ή 

αναστολείς αρωµατάσης έναντι της διαδοχικής χορήγησης και των δυο και η 

παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά ορµονοθεραπεία αποτελούν 

ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου πρώιµης υποτροπής (πίνακας 46).  

 

Πίνακας 46: Πολυπαραγοντική ανάλυση για τον σχετικό κίνδυνο  
                      µείωσης του ελεύθερου νόσου διαστήµατος 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 2,501 1,258-4,971 0,009 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0-3 1,886 1,128-3,154 0,016 
Ορµονοθεραπεία             
               ΑΟ ή ΑΑ vs ΑΟ/ΑΑ 2,200 1,041-4,647 0,039 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΟΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 2,343 1,403-3,912 0,001 
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9.4.   Επίδραση της ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την 

         ορµονοθεραπεία στην πιθανότητα θανάτου από την νόσο και  

         στην ολική επιβίωση 

     Κατά την διάρκεια τις µελέτης στην οµάδα των 282 ασθενών απεβίωσαν 29 (10%) 

ασθενείς. Οι θάνατοι ήταν σηµαντικά συχνότεροι στην οµάδα των ασθενών που είχαν 

θετικά δείγµατα αίµατος για CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά το τέλος της 

χηµειοθεραπείας και της ορµονοθεραπείας έναντι των ασθενών που είχαν αρνητικά 

δείγµατα (πίνακας 47). Από τις 138 συνολικά ασθενείς µε αρνητικά µετά την ΧΜΘ 

και την ΟΜΘ δείγµατα [ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(-)] απεβίωσαν οι 8 (6%), από τις 46  µε 

αρνητικά µετά την ΧΜΘ δείγµατα και θετικά µετά την ΟΜΘ [ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(+)] 

απεβίωσαν οι 8 (17%), από τις 63 µε θετικά µετά την ΧΜΘ και αρνητικά µετά την 

ΟΜΘ δείγµατα [ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(-)] απεβίωσαν οι 3 (5%) και τέλος από τις 35 

ασθενείς µε θετικά µετά την ΧΜΘ και την ΟΜΘ δείγµατα απεβίωσαν οι 10 (29%). Η 

διαφορές µεταξύ των οµάδων είναι σηµαντικές (p=0,0001).  

 

Πίνακας 47: Κατανοµή θανάτων ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+)  
                      κυττάρων µετά την χηµειοθεραπεία και ορµονοθεραπεία 

CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά την ΟΜΘ και ΧΜΘ Θάνατοι p 

ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(-)                  138 8 (6%) 
ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(+)                  46 8 (17%) 
ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(-)                  63 3 (5%) 
ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(+)       35 10 (29%) 

0,0001 

 

    ∆ιαφορά παρατηρήθηκε στα ποσοστά θανάτων µεταξύ των τριών οµάδων 

ορµονοθεραπείας, η οποία όµως δεν έφθασε στα όρια στατιστικής σηµαντικότητας 

λόγω µικρού αριθµού συµβαµάτων. Στην οµάδα των αντιοιστρογόνων συνέβησαν 23 

(13%) θάνατοι µεταξύ των 172 ασθενών, στην οµάδα των αναστολέων αρωµατάσης 

απεβίωσαν 5 (8,5%) από τις 59 ασθενείς, ενώ από την οµάδα των ασθενών που 

έλαβαν και τα δυο φάρµακα, απεβίωσε 1 (2%) ασθενής (p=0,055).  

     Αν αναλύσουµε και πάλι τις ασθενείς ξεχωριστά, ανάλογα µε την 

εµµηνοπαυσιακή τους κατάσταση, διαπιστώνουµε ότι οι σχέσεις διαφοροποιούνται 

και στην οµάδα των µετεµµηνοπαυσιακών ασθενών αποκτούν στατιστική 

σηµαντικότητα. Πιο αναλυτικά, καµία (0%) από τις 30 µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς 

που έλαβαν διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ, δεν απεβίωσε, ενώ απεβίωσε 2 (5%) από τις 39 που 

έλαβαν µόνο ΑΑ και 15 (16%) από αυτές που έλαβαν µόνο ΑΟ (p=0,019). Αντίθετα, 

από τις 80 προεµµηνοπαυσιακές που έλαβαν µόνο ΑΟ απεβίωσαν οι 8 (10%), από τις 
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20 που έλαβαν µόνο ΑΑ απεβίωσαν οι 3 (15%) και µόνο µια (5%) από αυτές που 

έλαβαν διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ (πίνακας 48). 

 

Πίνακας 48: Κατανοµή θανάτων στις προ- και µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς  
                      ανάλογα µε το είδος της ορµονοθεραπείας που χορηγήθηκε  
Είδος Ορµονοθεραπείας Θάνατοι p 

Προεµµηνοπαυσιακές    
Αντιοιστρογόνα                                                     80  8  (10%) 
Αναστολείς Αρωµατάσης                                      20  3  (15%) 
Αντιοιστρογόνα και Αναστολείς Αρωµατάσης     21 1  (5%)  

0,548 

Μετεµµηνοπαυσιακές   
Αντιοιστρογόνα                                                     92   15 (16%) 
Αναστολείς Αρωµατάσης                                      39   2 (5%) 
Αντιοιστρογόνα και Αναστολείς Αρωµατάσης     30   0 (0%)  

0,019 

 

     Η  διάµεση ολική επιβίωση (OS) δεν επιτεύχθηκε σε καµιά από τις οµάδες 

ασθενών (σχήµα 46). Οι ασθενείς που είχαν αρνητικά µετά την ΟΜΘ αποτελέσµατα, 

είχαν µεγαλύτερη µέση επιβίωση από τις ασθενείς που είχαν θετικά δείγµατα µετά 

την ΟΜΘ (p<0,00001). Η µέση OS για τις ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(-) ασθενείς ήταν 104 µήνες 

(εύρος, 102-108 µήνες), για τις ΧΜΘ(-)/ΟΜΘ(+) ασθενείς και 91 µήνες (εύρος, 83-

98 µήνες), για τις ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(-) ασθενείς και 103 µήνες (εύρος, 99-107 µήνες) 

και για τις ΧΜΘ(+)/ΟΜΘ(+) ασθενείς και 81 µήνες (εύρος, 72-91 µήνες).  
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Σχήµα 46: Συγκριτικές καµπύλες Kaplan-Meier της ολικής επιβίωσης ασθενών 

ανάλογα µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την ΧΜΘ και την ΟΜΘ. 
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     Όσον αφορά στην επίδραση του είδους της ΟΜΘ στην ολική επιβίωση, σε καµία 

από τις τρεις θεραπευτικές οµάδες δεν επιτεύχθηκε ακόµη η διάµεση OS. Στις 

προεµµηνοπαυσιακές ασθενείς η µέση OS ήταν µικρότερη στην οµάδα των ασθενών 

που έλαβαν ΑΑ. Πιο συγκεκριµένα, η µέση OS στην οµάδα όσων έλαβαν ΑΟ ήταν 

101 µήνες (εύρος, 96-106 µήνες), στην οµάδα των ΑΑ 85 µήνες (εύρος, 77-97 µήνες) 

και σε αυτές που έλαβαν διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ 103 µήνες (εύρος, 99-108 µήνες). Στις 

µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς η µέση ολική επιβίωση ήταν στατιστικά σηµαντικά 

µεγαλύτερη στις ασθενείς που έλαβαν διαδοχικά ΑΟ/ΑΑ (Log-Rank, p=0,020) σε 

σχέση µε αυτές που έλαβαν µόνο ΑΟ ή µε αυτές που έλαβαν µόνο ΑΑ (Log-Rank, 

p=0,228) (σχήµα 47).  

 

 

 
Σχήµα 47: Συγκριτικές καµπύλες Kaplan-Meier της ολικής επιβίωσης ανάλογα µε το 

είδος της ορµονοθεραπείας που χορηγήθηκε, (Α) προεµµηνοπαυσιακές και (Β) 

µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς.    

 

     Από την µονοπαραγοντική ανάλυση (πίνακας 49) προέκυψε ότι µε µείωση της 

συνολικής επιβίωσης, στατιστικά σηµαντικά, συνδέονταν µόνο η παρουσία CK-

19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την ορµονοθεραπεία (p=0,007), η διήθηση άνω 

των τριών λεµφαδένων (N>3, p=0,051) και η ορµονοθεραπεία µε αντιοιστρογόνα ή 

αναστολείς αρωµατάσης έναντι της διαδοχικής χορήγησης και των δυο (p=0,037). 
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Πίνακας 49: Μονοπαραγοντική ανάλυση για τον σχετικό κίνδυνο  
                      µείωσης της ολικής επιβίωσης  

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
Εµµηνοπαυσιακή Κατάσταση 
                  µετ- vs. προεµµηνοπαυσιακές 1,471 0,655-3,304 0,350 
Μέγεθος Όγκου  
                  T2,3 vs. Τ1 2,441 0,785-7,592 0,123 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0-3 2,371 0,996-5,645 0,051 

Βαθµός Κακοήθειας  
          grade III vs. grade I, II και λοβιδιακά 1,145 0,484-2,706 0,758 
Οιστρογονικοί Υποδοχείς  
                  ER(-) vs. ER(+) 1,405 0,604-3,268 0,430 
Προγεστερονικοί Υποδοχείς  
                  PR(-) vs. PR(+) 1,070 0,462-2,477 0,874 
HER2/neu  
                  HER2/neu (+) vs HER2/neu (-) 1,764 0,797-3,906 0,162 
Χειρουργική Επέµβαση 
                  Μαστεκτοµή vs. Τµηµατεκτοµή 1,023 0,400-2,619 0,962 
Χηµειοθεραπεία 
                  T/EC vs. CMF ή FEC 1,138 0,500-2,590 0,759 
Ακτινοθεραπεία 
                  Ναι vs. Όχι 1,054 0,293-3,787 0,936 
Ορµονοθεραπεία             
               ΑΟ ή ΑΑ vs ΑΟ/ΑΑ 7,714 1,023-58,146 0,047 

CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΟΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά  3,220 1,367-7,584 0,007 

  

     Στην πολυπαραγοντική ανάλυση (πίνακας 50) βρέθηκε ότι η διήθηση άνω των 

τριών λεµφαδένων, η ορµονοθεραπεία µε αντιοιστρογόνα ή αναστολέων αρωµατάσης 

έναντι της διαδοχικής χορήγησης και των δυο και η παρουσία CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα µετά την ορµονοθεραπεία αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες 

κινδύνου µειωµένης ολικής επιβίωσης. 

 

Πίνακας 50: Πολυπαραγοντική ανάλυση για τον σχετικό κίνδυνο  
                      µείωσης της ολικής επιβίωσης 

Παράµετρος Hazard Ratio 95% CI p-value 
∆ιήθηση Λεµφαδένων  
                  N>3 vs. N0-3 3,010 1,389-6,522 0,005 
Ορµονοθεραπεία             
               ΑΟ ή ΑΑ vs ΑΟ/ΑΑ 7,737 1,046-57,244 0,045 
CK-19mRNA(+) κύτταρα Μετά την ΟΜΘ 
                 Θετικά vs. Αρνητικά 3,285 1,500-7,191 0,003 
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     Ελέγχοντας την επίδραση του είδους της ορµονοθεραπείας στο ελεύθερο νόσου 

διάστηµα και την ολική επιβίωση, ανάλογα µε την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση, 

βρέθηκε ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα µόνο στην οµάδα των 

µετεµµηνοπαυσιακών ασθενών. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

      Ο καρκίνος του µαστού θεωρείται από την πλειονότητα των ερευνητών 

γενικευµένη νόσος από την στιγµή της διάγνωσης, καθώς παρά τον αρνητικό 

προεγχειρητικό έλεγχο και την επιτυχή αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου, οι µισές 

περίπου από τις ασθενείς θα αναπτύξουν δευτεροπαθείς µεταστατικές εστίες. Από την 

στιγµή της εκδήλωσης µακροσκοπικών µεταστάσεων η νόσος παύει να θεωρείται 

ιάσιµη και η θεραπευτική παρέµβαση περιορίζεται σε παρηγορικές προσεγγίσεις. 

Γίνεται φανερό ότι το ουσιαστικότερο βήµα στην αντιµετώπιση του καρκίνου του 

µαστού είναι η παρεµπόδιση της εµφάνισης τοπικο-περιοχικής ή αποµακρυσµένης 

υποτροπής της νόσου. Έτσι, το κύριο µέληµα, µετά την τοπικό-περιοχική παρέµβαση 

και την αποµάκρυνση της κυρίας εστίας, είναι η καταστροφή των µικροµεταστατικών 

εστιών και των διάσπαρτων καρκινικών κυττάρων, τα οποία έχουν αποχωρισθεί από 

τον πρωτοπαθή όγκο πριν ή κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης. Ο µόνος 

καθιερωµένος µέχρι σήµερα τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι η χορήγηση 

συστηµατικής κυτταροτοξικής χηµειοθεραπείας και ορµονοθεραπείας µε στόχο την 

εξάλειψη κάθε ίχνους υπολειπόµενης νόσου.     

     Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης της χηµειοθεραπείας και 

της ορµονοθεραπείας στην ανίχνευση των κυκλοφορούντων (CTCs) καρκινικών 

κυττάρων στο αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού, καθώς και η διερεύνηση 

της προγνωστικής αξίας της ανίχνευσης κυττάρων αυτών στις διάφορες θεραπευτικές 

φάσεις της νόσου. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της µελέτης 

ήταν ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της ευαισθησίας της real-time PCR για την 

ανίχνευση των κυττάρων αυτών, καθώς και η εκτίµηση της ειδικότητας της 

κυτταροκερατίνης-19 (CK-19), του µορίου που χρησιµοποιήθηκε για την 

ταυτοποίησή τους. Η αξιοπιστία, καθώς επίσης και η ευαισθησία και η ειδικότητα 

των µεθόδων που έχουν χρησιµοποιηθεί στην παρούσα µελέτη για την ανίχνευση των 

κυκλοφορούντων µικροµεταστατικών κύτταρων, έχουν περιγραφεί διεξοδικά στην 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή της κ. Αλίκης Σταθοπούλου µε τίτλο ‘Συγκριτική µελέτη του 

mRNA της κυτταροκερατίνης-19, της Maspin και του CEA στο αίµα ασθενών µε 

καρκίνο του µαστού και διερεύνηση των µεταβολών τους κατά τη διάρκεια της 
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χηµειοθεραπείας ή και ορµονοθεραπείας’ (2002) και στην ∆ιπλωµατική Εργασία της 

κ. Άννας Γκύζη µε τίτλο ‘Ανάπτυξη και κλινικές εφαρµογές µεθόδου ποσοτικού 

προσδιορισµού του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) σε περιφερικό αίµα 

ασθενών µε καρκίνο µαστού’ (2002) και έχουν ήδη δηµοσιευθεί στον ∆ιεθνή Ιατρικό 

Τύπο208,227.  

 

Ειδικότητα της CK-19 για την ταυτοποίηση νεοπλασµάτων κυττάρων στο  

περιφερικό αίµα ασθενών µε καρκίνο του µαστού 

     Για την ταυτοποίηση των κυττάρων στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η CK-19 

(κυτταροκερατίνη-19). Η CK-19 αποτελεί τον ευρύτερα χρησιµοποιούµενο δείκτη για 

την κατάδειξη της παρουσίας νεοπλασµατικών κυττάρων από καρκίνο του µαστού 

στο αίµα και τον µυελό των οστών και γενικότερα, για την ταυτοποίηση της 

διασποράς καρκινικών κυττάρων από επιθηλιακά νεοπλάσµατα σε µεσεγχυµατικούς 

ιστούς. Θεωρείται από τους δείκτες µε καλό συνδυασµό ευαισθησίας και ειδικότητας 

για την ανίχνευση κυκλοφορούντων νεοπλασµατικών κυττάρων (CTCs) σε ασθενείς 

µε  καρκίνο του µαστού. Ένα µειονέκτηµα της CK-19 είναι η ύπαρξη δυο 

ψευδογονιδίων, των CK-19a214 και CK-19b200, τα οποία εµφανίζουν σηµαντική 

οµολογία µε την CK-19 και είναι δυνατόν η παρουσία τους να συσχετισθεί µε 

ψευδώς-θετικά αποτελέσµατα. Η ‘διασταυρούµενη αντίδραση’ µεταξύ CK-19 και 

των ψευδογονιδίων µπορεί να αποφευχθεί µε τον προσεκτικό σχεδιασµό των 

εκκινητών της PCR.  

     Γενικότερα, οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των CTCs στον 

καρκίνο του µαστού χωρίζονται σε δυο µεγάλες οµάδες: στους δείκτες µε χαµηλή και 

στους δείκτες µε υψηλή ειδικότητα για τα κύτταρα του µαστού. Οι κυτταροκερατίνες 

ανήκουν στους δείκτες µε χαµηλή ειδικότητα για τα κύτταρα του µαστού, δηλαδή 

µπορεί να βρεθούν και σε διαφορετικά κύτταρα (παρουσία ψευδώς-θετικών 

αποτελεσµάτων), αλλά συνήθως εκφράζονται από όλους τους διαφορετικούς 

κυτταρικούς κλώνους ενός όγκου του µαστού (απουσία ψευδώς-αρνητικών 

αποτελεσµάτων). Εκτός από τις κυτταροκερατίνες (CK-19, 8, 18, 20), στους δείκτες 

µε χαµηλή ειδικότητα ανήκουν το CEA, το Ep-CAM, η Mucin-1, ο EGFR και το 

HER2/neu. Στους δείκτες µε υψηλή ειδικότητα για τα κύτταρα του µαστού και 

κατ’επέκταση τα κύτταρα του καρκίνου του µαστού, ανήκουν η µαµµοσφαιρίνη 

(mammaglobin) και οι συγγενείς Secretoglobin 1D2 και 2A1, οι πρωτεΐνες PIP και 

SBEM, οι µεταγραφικοί παράγοντες ESR1 και ANKRD30A, οι TFF1 και TFF3, η 
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maspin και ο υποδοχέας του γ-αµινο-βουτυρικού οξέος (GABA). Στην προσπάθεια να 

αυξήσουν την ευαισθησία και την ειδικότητα των µεθόδων ανίχνευσης των CTCs, 

αρκετοί ερευνητές χρησιµοποίησαν συνδυασµούς δεικτών χαµηλής και υψηλής 

ειδικότητας για τα κύτταρα του µαστού, µε άλλοτε αλλά αποτελέσµατα228,229.      

 

Ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time RT-PCR   

     Πριν την χηµειοθεραπεία, CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα διαπιστώθηκαν σε 

183 (40,7%) ασθενείς. Ο µέσος αριθµός CK-19mRNA(+) κυττάρων που 

ανιχνεύθηκαν ήταν 22,7 MCF-7 κυτταρικά ισοδύναµα/5µg RNA. Κανείς από τους 

κλινικό-παθολογοανατοµικούς παράγοντες των ασθενών δεν βρέθηκε να σχετίζεται 

µε την ανίχνευση θετικών κυττάρων στο περιφερικό αίµα πριν την έναρξη της 

χηµειοθεραπείας, εκτός από µια τάση των προεµµηνοπαυσιακών γυναικών να έχουν 

συχνότερα θετικά δείγµατα σε σχέση µε τις µετεµµηνοπαυσιακές (45% και 37% 

αντίστοιχα, p=0,099). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίστοιχη συσχέτιση της 

εµµηνοπαυσιακής κατάστασης µε την διήθηση των λεµφαδένων. Η διήθηση των 

µασχαλιαίων λεµφαδένων ήταν συχνότερη στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς σε 

σχέση µε τις προεµµηνοπαυσιακές (69% και 56% αντίστοιχα, p=0,004). Η 

αντίστροφη αυτή σχέση της αιµατογενούς και της λεµφογενούς διασποράς µε την 

εµµηνοπαυσιακή κατάσταση είναι σύµφωνη µε την άποψη ότι διαφορετικοί 

βιολογικοί µηχανισµοί απαιτούνται και χρησιµοποιούνται για την µετακίνηση των 

κυττάρων σε κάθε µια από τις δυο οδούς της µεταστατικής επέκτασης της νόσου.    

     Συµφωνά µε µια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τον Ring, τα 

ποσοστά ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό αίµα µε 

τεχνικές που βασίζονται σε νουκλεϊνικά οξέα  κυµαίνονται από 0% έως 88% για τις 

ασθενείς µε εντοπισµένη νόσο και από 0% έως 100% στις ασθενείς µε µεταστατική 

νόσο230. Η ετερογένεια των αποτελεσµάτων οφείλεται στους εξής λόγους:  

1) ετερογένεια των πληθυσµών των µελετών όσον αφορά στο 

    α) στάδιο της νόσου, αφού έχει βρεθεί ότι όσο αυξάνεται το στάδιο τόσο αυξάνεται  

        και το ποσοστό ανίχνευσης των CTCs231 

    β) διάστηµα που µεσολαβεί από την αφαίρεση του όγκου µέχρι την λήψη του  

        δείγµατος, καθώς βρέθηκε ότι η χειρουργική επέµβαση αυξάνει τα ποσοστά 

        ανίχνευσης των CTCs232 

2) λάθη στον χειρισµό και στην προετοιµασία των δειγµάτων που αφορούν 

    α) καθυστέρηση µεταξύ συλλογής και επεξεργασίας 
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    β) κακές συνθήκες φύλαξης 

    γ) επιµόλυνση από κύτταρα της επιδερµίδας κατά την φλεβοκέντηση 

3) διαφορετικά κριτήρια θετικότητας των αποτελεσµάτων λόγω 

    α) διαφορετικού αριθµού κυττάρων που υποβάλλονται σε εξέταση 

    β) υπολογισµού ή όχι των αποπτωτικών κυττάρων 

4) εφαρµογή διαφορετικών τεχνικών εµπλουτισµού 

5) χρησιµοποίηση ποικίλων δεικτών ταυτοποίησης των κυττάρων, οι οποίοι  

    παρουσιάζουν αρκετές διαφορές στην ευαισθησία και την ειδικότητα τους. 

    Τέλος, ένας σηµαντικός περιορισµός της µεθόδου είναι ότι είναι τόσο ευαίσθητη 

ώστε να µπορεί να ανιχνεύσει 1 κύτταρο στα 106 φυσιολογικά λεµφο-µονοκύτταρα. 

Κατά συνέπεια, η µη-ανίχνευση κυττάρων δεν είναι συνώνυµη της απουσίας τους και 

αυτό θα µπορούσε να ερµηνεύσει τις υποτροπές της νόσου σε ασθενείς µε αρνητικά 

αποτελέσµατα.           

     Μετά την ολοκλήρωση της συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, CK-19mRNA(+) 

κύτταρα στο αίµα διαπιστώθηκαν σε 147 (32,7%) ασθενείς. Ο µέσος αριθµός 

κυττάρων που ανιχνεύθηκαν στα θετικά δείγµατα ήταν 15,6 MCF-7 κυτταρικά 

ισοδύναµα/5µg RNA. Ο µόνος παράγοντας που βρέθηκε να σχετίζεται µε την 

ανίχνευση των κυττάρων ήταν ο αριθµός των διηθηµένων λεµφαδένων, καθώς στο 

42% των ασθενών µε >3 διηθηµένους µασχαλιαίους λεµφαδένες (Ν>3) ανιχνεύθηκαν 

στο αίµα CK-19mRNA(+) κύτταρα, ενώ στις ασθενείς χωρίς ή µε λιγότερους από 3 

διηθηµένους λεµφαδένες (Ν0 και Ν1-3) η συχνότητα ανίχνευσης CK-19mRNA(+) 

κυττάρων ήταν 29% (p=0,007). ∆εν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

στην ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα όταν συγκρίθηκαν οι ασθενείς 

µε διηθηµένους (Ν+), µε τις ασθενείς χωρίς κανένα διηθηµένο λεµφαδένα (Ν0). Τα 

ποσοστά ανεύρεσης θετικών αποτελεσµάτων ήταν 34% και 31% αντίστοιχα 

(p=0,455). Η υπερέκφραση του HER2/neu, ο υψηλός βαθµός κακοήθειας και οι 

αρνητικοί προγεστερονικοί υποδοχείς βρέθηκαν επίσης να σχετίζονται µε συχνότερη 

ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στα δείγµατα µετά την ολοκλήρωση της 

χηµειοθεραπείας, χωρίς όµως στατιστική σηµαντικότητα.       

     Από τις 147 ασθενείς µε θετικά δείγµατα µετά την χηµειοθεραπεία, οι 58 είχαν 

αρνητικά δείγµατα πριν την χηµειοθεραπεία. Η εµφάνιση καρκινικών κυττάρων µετά 

την χηµειοθεραπεία, σε ασθενείς οι οποίες είχαν αρνητικά δείγµατα πριν από την 

χηµειοθεραπεία, µπορεί να οφείλεται σε διαφόρους λογούς. Έχει βρεθεί ότι η 

χηµειοθεραπεία µπορεί να προκαλέσει την έκκριση προ-φλεγµονωδών κυτοκινών οι 
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οποίες µεταβάλουν την έκφραση γονιδίων233. Ακόµη, οι κυτταροτοξικές θεραπείες 

προκαλούν συχνά βλεννογονίτιδες µε αποτέλεσµα εκτεταµένη καταστροφή επιθηλίων 

και είσοδο στην κυκλοφορία επιθηλιακών κυττάρων.  

     CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα πριν την συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία 

ανιχνεύθηκαν µε την µέθοδο της nested RT-PCR σε 85 (26,1%) από τις 325 

εξετασθείσες ασθενείς και µετά το τέλος της χηµειοθεραπείας σε 80 (24,6%) 

ασθενείς. Καµιά από τις κλινικο-παθολογοανατοµικές παραµέτρους, όπως το µέγεθος 

του όγκου, ο αριθµός των διηθηµένων λεµφαδένων, η κατάσταση των ορµονικών 

υποδοχέων ή το είδος της χηµειοθεραπείας που χορηγήθηκε, δεν βρέθηκε να 

επηρεάζει την ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων µε RT-PCR. 

 

Επίδραση της χηµειοθεραπείας στα CK-19mRNA(+) κύτταρα  

     Όλες οι ασθενείς που έλαβαν µέρος στην µελέτη έλαβαν συµπληρωµατικά 

συστηµατική χηµειοθεραπεία (ΧΜΘ). Με βάση τους συνδυασµούς των φαρµάκων, 

τα σχήµατα που χρησιµοποιηθήκαν µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις οµάδες. Η 

πρώτη οµάδα περιλάµβανε το κλασικό CMF, η δεύτερη οµάδα έλαβε FEC ή κάποια 

παραλλαγή του και η τρίτη οµάδα συνδυασµό µε ταξάνη και ανθρακυκλίνη (T/EC). 

Σε γενικές γραµµές, οι ασθενείς και των τριών οµάδων είχαν παρόµοια 

χαρακτηριστικά, αν και οι λίγες ασθενείς που έλαβαν CMF είχαν όγκους µε 

ευνοϊκότερο profile (οι περισσότερες δεν είχαν διηθηµένους λεµφαδένες, είχαν 

µικρότερους όγκους και στην πλειοψηφία τους ήταν µετεµµηνοπαυσιακές).  

     Η χηµειοθεραπεία εξαφάνισε τα CK-19mRNA(+) κύτταρα σε 94 (51,4%) ασθενείς 

και η επίδραση αυτή ήταν ανεξάρτητη του σχήµατος που χορηγήθηκε. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η χηµειοθεραπεία αποτυγχάνει συχνότερα στην εξαφάνιση 

των CK-19mRNA(+) κυττάρων από το περιφερικό αίµα στις ασθενείς µε όγκους 

µεγάλου µεγέθους, µε περισσότερους από 3 διηθηµένους λεµφαδένες (κυρίως στις 

ασθενείς που έλαβαν FEC) ή όγκους µε αρνητικούς προγεστερονικούς υποδοχείς. 

Αντίστοιχα στοιχεία δεν βρεθήκαν στην διεθνή βιβλιογραφία και έτσι δεν υπάρχει  

κάποια τεκµηριωµένη άποψη ή εξήγηση. Ίσως στους όγκους οι οποίοι αυξάνονται 

γρήγορα και διηθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και σε µεγαλύτερη έκταση τους 

επιχώριους λεµφαδένες, να υπάρχουν κυτταρικοί κλώνοι οι οποίοι είναι ανθεκτικοί 

στην χηµειοθεραπεία. Μια ένδειξη για την υποστήριξη αυτής της άποψης αποτελεί η 

διαπίστωση ότι οι όγκοι µε µεγάλο µέγεθος ή αυξηµένο αριθµό διηθηµένων 

λεµφαδένων ανταποκρίνονται λιγότερο στην προεγχειρητική χηµειοθεραπεία234. Για 
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τους προγεστερονικούς υποδοχείς, τα στοιχεία που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, 

αντίθετα από ότι θα περιµέναµε από τα δικά µας αποτελέσµατα,  υποδηλώνουν ότι η 

απουσία τους αποτελεί ευνοϊκό προβλεπτικό παράγοντα της ανταπόκρισης της νόσου 

στην χηµειοθεραπεία235.  

     Η αδυναµία της χηµειοθεραπείας να εξαφανίσει πλήρως τα CTCs στις ασθενείς µε 

πρώιµο καρκίνο του µαστού έχει αποδοθεί στο γεγονός ότι µεγάλος αριθµός από αυτά 

βρίσκεται σε ‘ληθαργική’ κατάσταση, στην φάση G0 του κυτταρικού κυκλου185,186. 

Με δεδοµένο ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι περισσότερο ευάλωτα στην δράση της 

χηµειοθεραπείας όταν βρίσκονται σε φάση πολλαπλασιασµού, δεν αποτελεί έκπληξη 

το γεγονός ότι αρκετά από τα ‘ληθαργικά’ CTCs επιβιώνουν µετά την 

χηµειοθεραπεία. Ένας δεύτερος µηχανισµός αντίστασης στην χηµειοθεραπεία των 

CTCs, θα µπορούσε να είναι η καταστολή των µηχανισµών απόπτωσης που 

συµβαίνει σε αυτά τα κύτταρα, καθώς είναι γνωστό ότι η απόπτωση είναι κοινός 

µηχανισµός δράσης πολλών χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων. Έχει βρεθεί ότι στην 

πλειοψηφικά τους τα CTCs εµφανίζουν αυξηµένα  επίπεδα έκφρασης των α5 και β1 

ιντεγκρινών165 και STAT-1 και (2'-5') oligoadenylate synthetase-1, µόρια τα οποία 

καταστέλλουν την απόπτωση164. Τέλος, στην αυξηµένη αντοχή στα 

χηµειοθεραπευτικά θα µπορούσε να συνεισφέρει και η υπερέκφραση του HER2/neu, 

η οποία έχει παρατηρηθεί στα διάσπαρτα καρκινικά κύτταρα165 και η οποία µέσω 

σταθεροποίησης του HIF-1α  και της επαγωγής του υποδοχέα της α5ß1 integrin-

fibronectin συµβάλλει στην επιβίωση των κυττάρων κάτω από συνθήκες έντονου 

stress, όπως είναι αυτό της έκθεσης σε κυτταροτοξικούς παράγοντες236.  

     Όσον αφορά στην δραστικότητα των τριών χηµειοθεραπευτικών σχηµάτων που 

χρησιµοποιηθήκαν, κανένα από τα τρία δεν βρέθηκε να υπερέχει έναντι των 

υπολοίπων δυο, τόσο στην εξαφάνιση των CK-19mRNA(+) κυττάρων στις ασθενείς 

που ήταν θετικές πριν την χηµειοθεραπεία, όσο και στην αποτροπή εµφάνισής τους 

στις ασθενείς που ήταν αρνητικές πριν την θεραπεία. Τα ποσοστά εξάλειψης των CK-

19mRNA(+) κυττάρων για τα τρία θεραπευτικά σχήµατα CMF, FEC και T/EC ήταν 

αντίστοιχα 57%, 46% και 55%, ενώ στο ίδιο περίπου ποσοστό (22%) και για τα τρία 

σχήµατα ανιχνεύθηκαν κύτταρα εκ νέου µετά την θεραπεία. Αν και υπάρχει κάποια 

διαφορά στην αρνητικοποίηση των ασθενών µεταξύ των οµάδων που έλαβαν FEC 

και T/EC (46% και 55% αντίστοιχα), αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική. Εντούτοις, η χορήγηση T/EC είχε σαν αποτέλεσµα την στατιστικά 

σηµαντική µείωση του µέσου αριθµού των CK-19mRNA(+) κυττάρων που 
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ανιχνεύθηκαν πριν και µετά την χηµειοθεραπεία. Η σηµαντική αυτή µείωση δεν 

παρατηρήθηκε στις ασθενείς που έλαβαν  FEC ή CMF. Η διαφοροποίηση αυτή θα 

πρέπει να αποδοθεί σε µια µεγαλύτερη ευαισθησία των CK-19mRNA(+) κυττάρων 

στην docetaxel που περιείχε το σχήµα T/EC. Επιπλέον, δεν µπορεί κανείς να 

αποκλείσει ότι η υπερέκφραση του HER2/neu, η οποία έχει παρατηρηθεί στα 

διάσπαρτα καρκινικά κύτταρα, θα µπορούσε να ευθύνεται για την διαφορά της 

χηµειοευαισθησίας των CK-19mRNA(+) κυττάρων στους διάφορους χηµειο-

θεραπευτικούς συνδυασµούς, καθώς έχει αναφερθεί ότι οι όγκοι των οποίων τα 

κύτταρα υπερεκφράζουν το  HER2/neu είναι περισσότερο χηµειοευαίσθητοι σε 

σχήµατα που περιέχουν ταξάνες από ότι σε άλλους συνδυασµούς φαρµάκων237.  

     Όπως και σε προγενέστερη µελέτη του Braun185, που αφορούσε DTCs στο µυελό 

των οστών, µόνο στα µισά περίπου δείγµατα επιτεύχθηκε εξαφάνιση των κυττάρων 

από την κυκλοφορία και αρνητικοποίηση των µετά την χηµειοθεραπεία δειγµάτων. 

Συγκρινόµενο το ποσοστό αυτό, µε τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης της 

προεγχειρητικής θεραπείας ή της θεραπείας στην προχωρηµένη νόσο, δεν είναι 

καθόλου απογοητευτικό, αλλά µε δεδοµένο το µικρό φορτίο νόσου και της 

µεγαλύτερης οµοιογενείας του κυτταρικού πληθυσµού-στόχου, θα περίµενε κανείς 

καλυτέρα αποτελέσµατα. 

  

Επίδραση της ορµονοθεραπείας στα CK-19mRNA(+) κύτταρα 

     Μετά το πέρας της χηµειοθεραπείας, 371 ασθενείς, των οποίων ο πρωτοπαθής 

όγκος εξέφραζε ορµονικούς υποδοχείς, τέθηκαν σε ορµονοθεραπεία για 5 χρονιά. Σε 

282 από αυτές τις ασθενείς µελετήθηκε κατά την διάρκεια της ορµονοθεραπείας η 

παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα και ως εκ τούτου αναλύθηκαν για να 

διερευνηθεί επίδραση της ορµονοθεραπείας στα CK-19mRNA(+) κύτταρα. 

     Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι, τόσο τα αντιοιστρογόνα (ΑΟ) και οι 

αναστολείς αρωµατάσης (ΑΑ), όσο και η διαδοχική χορήγηση τους, επιτυγχάνουν 

την εξαφάνιση των CK-19mRNA(+) κυττάρων στο περιφερικό αίµα εξίσου 

αποτελεσµατικά (62%, 70% και 64%, αντίστοιχα).  Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό 

ασθενών (65%), στις οποίες παρέµειναν θετικά τα δείγµατα κατά την διάρκεια της 

λήψης αντιοιστρογόνων, αρνητικοποιήθηκαν κατά την χορήγηση αναστολέων 

αρωµατάσης και το 71% των ασθενών µε αρνητικά δείγµατα κατά την λήψη 

αντιοιστρογόνων διατήρησε αυτό το αρνητικό αποτέλεσµα και κατά την περίοδο της 

λήψης των αναστολέων αρωµατάσης. Η θετικοποίηση ή αρνητικοποίηση των 
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δειγµάτων τεκµηριώθηκε µε επανειληµµένες αιµοληψίες και ελέγχους και δεν 

βασίσθηκε στο αποτέλεσµα ενός µόνο δείγµατος. 

     Συνολικά, µετά την ορµονοθεραπεία υπήρχαν 201 ασθενείς µε αρνητικά δείγµατα 

και 81 µε θετικά δείγµατα αίµατος. Η αρνητικοποίηση ή την παραµονή της 

αρνητικότητας των δειγµάτων ήταν συχνότερη, αλλά όχι στατιστικά σηµαντικά, στις 

ασθενείς µε ER(+)/PR(-) όγκους συγκριτικά µε τις ασθενείς µε ER(+)/PR(+) ή ER(-)/ 

PR(+) όγκους, ανεξάρτητα από το είδος της ορµονοθεραπείας που χορηγήθηκε 

(περισσότερο ίσως στην οµάδα των ασθενών που έλαβε αναστολείς αρωµατάσης). Τα 

αποτελέσµατα αυτά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνάρτηση µε τα ευρήµατα 

της µελέτης  ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination), στην οποία 

βρέθηκε ότι το όφελος στην επιβίωση από την χορήγηση αναστολέων αρωµατάσης 

είναι µεγαλύτερο στις ασθενείς µε ER(+)/PR(-) όγκους, παρά σε ασθενείς µε όγκους 

ER(+)/PR(+)238. Στους HER2/neu(+) όγκους τα αντιοιστρογόνα είχαν σηµαντικά 

µικρότερα ποσοστά αρνητικού αποτελέσµατος σε σχέση µε τους HER2/neu(-) όγκους 

(51% και 78% αντίστοιχα, p=0,004). Αντίθετα, η υπερέκφραση του HER2/neu δεν 

επηρέαζε την δράση των αναστολέων αρωµατάσης. Η παρατήρηση αυτή είναι 

σύµφωνη µε αναφορές που υποστηρίζουν ότι οι αναστολείς αρωµατάσης είναι 

δραστικότεροι από τα αντιοιστρογόνα σε HER2/neu(+) όγκους95.  

     

Προγνωστική αξία της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν την 

έναρξη της χηµειοθεραπείας στο αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του  µαστού  

     Η χορήγηση της συνδυασµένης συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας έχει βρεθεί ότι 

µειώνει τον κίνδυνο υποτροπής κατά 23% κατά µέσο ορό και οι ασθενείς που 

ωφελούνται περισσότερο φαίνεται ότι είναι οι νεαρότερες σε ηλικία γυναίκες και 

αυτές µε διηθηµένους λεµφαδένες239. Πέρα όµως από τα πιθανά οφέλη, η χορήγηση 

της ενέχει και σηµαντικούς κινδύνους εξαιτίας της συστηµατικής τοξικότητας και 

των παρενεργειών που προκαλεί. Οι κίνδυνοι αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία στην 

προκειµένη περίπτωση, καθώς ο πληθυσµός των ασθενών στον οποίο χορηγείται η 

συµπληρωµατική θεραπεία θεωρείται ‘υγιής’ και η χορήγηση της γίνεται για 

προληπτικούς λογούς.  

     Στην καθηµερινή πρακτική, το µεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών µε καρκίνο του 

µαστού, µετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, θα λάβει συµπληρωµατική 

χηµειοθεραπεία και αρκετές από αυτές θα εκτεθούν στην τοξικότητα της θεραπείας 

χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Έτσι, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η δυνατότητα 
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επιλογής των ασθενών που χρειάζονται χηµειοθεραπεία και που τελικά θα 

ωφεληθούν από αυτήν. Για την επιλογή αυτών των ασθενών χρησιµοποιείται µια 

σειρά από καθιερωµένους προγνωστικούς παράγοντες, ενώ για την εκλογή της 

θεραπείας αποδεικνύεται χρήσιµη η µελέτη κάποιων προβλεπτικών παραγόντων. Ως 

προγνωστικός παράγοντας ορίζεται οποιαδήποτε µεταβλητή του ασθενούς ή της 

νόσου κατά την στιγµή της διάγνωσης ή της επέµβασης, η οποία επηρεάζει το 

ελεύθερο νόσου διάστηµα ή την ολική επιβίωση και κατά συνεπεία σχετίζεται µε την 

φυσική πορεία της νόσου, ενώ προβλεπτικός παράγοντας θεωρείται κάθε παράγοντας 

ο οποίος σχετίζεται µε την ανταπόκριση ή µη, σε κάποια δεδοµένη χηµειοθεραπεία.  

     Μέχρι σήµερα έχει µελετηθεί ένας µεγάλος αριθµός πιθανών προγνωστικών 

παραγόντων στους οποίους περιλαµβάνονται δηµογραφικά χαρακτηριστικά, 

παθολογοανατοµικά στοιχεία, το γονιδιακό profile του όγκου, η παρουσία 

υπολειπόµενης νόσου, διάφορα µόρια προσκόλλησης και πρωτεάσες, ρυθµιστικές 

πρωτεΐνες της απόπτωσης και του κυτταρικού κύκλου, υποδοχείς αυξητικών 

παραγόντων και αγγειογενετικοί παράγοντες. Οι µόνοι καλά τεκµηριωµένοι και 

σχεδόν καθολικά αποδεκτοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η κατάσταση των 

επιχωρίων λεµφαδένων, το µέγεθος του όγκου, ο ιστολογικός βαθµός κακοήθειας, η 

λεµφαγγειακή διήθηση και οι διάφοροι δείκτες πολλαπλασιασµού. Η κατάσταση των 

οιστρογονικών υποδοχέων και ο βαθµός έκφρασης του HER2/neu αποτελούν 

προγνωστικούς και προβλεπτικούς παράγοντες για την απάντηση της νόσου σε 

ορµονικούς χειρισµούς και στο µονοκλωνικό αντίσωµα Trastuzumab (Herceptin). 

∆υστυχώς, κανείς από τους παραπάνω παράγοντες, µόνος ή σε συνδυασµό, δεν 

µπορεί να διαχωρίσει ποιες ασθενείς θα εµφανίσουν υποτροπή της νόσου. 

     Σκοπός της ανεύρεσης προγνωστικών παραγόντων, είναι η βελτίωση των 

δυνατοτήτων µας να προβλέψουµε ποιοι ασθενείς, εξαιτίας των δυσµενών 

χαρακτηριστικών τους, θα αναπτύξουν αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Η εµφάνιση 

µετρήσιµης µεταστατικής νόσου, από την άλλη πλευρά, είναι το τελικό σηµείο στην 

φυσική ιστορία της νόσου και ταυτόχρονα η απόδειξη της επίδρασης των δυσµενών 

χαρακτηριστικών στην πορεία του ασθενούς. Μεταξύ των δυο αυτών καταστάσεων, 

της αναγνώρισης δηλαδή των επιβαρυντικών προγνωστικών παραγόντων και της 

διαπίστωσης της ανάπτυξης δευτεροπαθών εστιών, βρίσκεται η µελέτη της 

υπολειπόµενης νόσου. Η ανίχνευση κυκλοφορούντων ή διάσπαρτων καρκινικών 

κυττάρων επιβεβαιώνει την επίδραση της παρουσίας των δυσµενών προγνωστικών 

παραγόντων και καταδεικνύει, αρκετά νωρίς, το µεταστατικό δυναµικό της νόσου.  
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     Η προγνωστική αξία της ανίχνευσης των διάσπαρτων καρκινικών κυττάρων στον 

µυελό των οστών, µε διάφορες µεθόδους, είναι καλά τεκµηριωµένη240-243. Μια 

πρόσφατη µετα-ανάλυση των µελετών της προγνωστικής αξίας της ανίχνευσης των 

DTCs στον µυελό των οστών µε ανοσοκυτταροχηµικές µεθόδους από τον Braun και 

τους συνεργάτες του, σε ένα συνολικό αριθµό 4.703 ασθενών µε χειρουργήσιµο 

καρκίνο του µαστού, απέδειξε ότι η παρουσία των DTCs στον µυελό των οστών κατά 

την στιγµή της διάγνωσης της νόσου, αποτελεί ανεξάρτητο δυσµενή προγνωστικό 

παράγοντα119. Αντίθετα, η προγνωστική αξία των κυκλοφορούντων καρκινικών 

κυττάρων είναι πολύ λιγότερο µελετηµένη ή θεωρείται κατώτερης προγνωστικής 

αξίας από ορισµένους ερευνητές244. Σε προγενέστερη µελέτη της ερευνητικής µας 

οµάδας διαπιστώθηκε ότι η ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν 

την έναρξη της συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, χρησιµοποιώντας nested RT-

PCR, συνδέεται µε µειωµένο ελεύθερο νόσου διάστηµα (DFI) και µειωµένη ολική 

επιβίωση (OS)245. Στην παρούσα µελέτη, τα δεδοµένα αυτά επανεξετασθήκαν σε ένα 

cohort 450 ασθενών και η ανίχνευση των CK-19mRNA(+) µικροµεταστατικών 

κυττάρων στο αίµα πραγµατοποιήθηκε µε real-time PCR. Τα δεδοµένα έδειξαν ότι η 

ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν την χηµειοθεραπεία 

σχετίζονταν στατιστικά σηµαντικά µε τον κίνδυνο υποτροπής, καθώς υποτροπίασαν 

31% των ασθενών µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα σε σχέση µε 16% των 

ασθενών χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα (p=0,0001). Επίσης, οι 

ασθενείς που υποτροπίασαν είχαν σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα συγκριτικά µε αυτές που δεν υποτροπίασαν (p=0,02). Η 

σηµαντικότητα της επίδρασης της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων στην 

πιθανότητα υποτροπής διατηρήθηκε σε όλες τις υποοµάδες ασθενών που 

δηµιουργούνται µε βάση τους συνήθως χρησιµοποιούµενους προγνωστικούς 

παράγοντες, εκτός από την οµάδα των ασθενών µε όγκους µικρότερους από 2 cm (Τ1) 

και την οµάδα των ασθενών µε θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς (ER+). 

     Ένα ενδιαφέρον στοιχειό που προέκυψε από την ανάλυση των υπολοίπων 

επιβαρυντικών παραγόντων ήταν η επίδραση της διήθησης των µασχαλιαίων 

λεµφαδένων στον κίνδυνο υποτροπής. Αρχικά, δεν διαπιστώθηκε σηµαντική διαφορά 

στα ποσοστά υποτροπής µεταξύ των ασθενών χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες (Ν0) 

και των ασθενών µε διηθηµένους λεµφαδένες (Ν+) (19% και 24%, αντίστοιχα). Όταν 

οι ασθενείς χωρισθήκαν σε αυτές µε λιγότερους από 3 διηθηµένους λεµφαδένες (Ν0-3) 

και σε αυτές µε περισσότερους από 3 διηθηµένους λεµφαδένες (Ν>3) διαπιστώθηκε 
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ότι οι Ν>3 υποτροπίαζαν σε διπλάσιο ποσοστό από τις Ν0-3 ασθενείς και η διαφορά 

αποκτούσε στατιστική σηµαντικότητα (33% έναντι 18%, p<0,001). Η παραπάνω 

παρατήρηση έρχεται σε συµφωνία µε τα δεδοµένα που αφορούν την πορεία της 

νόσου σε σχέση µε τον αριθµό των διηθηµένων λεµφαδένων, σύµφωνα µε τα οποία η 

5ετης επιβίωση των ασθενών µε περισσότερους από 4 διηθηµένους λεµφαδένες 

διαφέρει κατά πολύ από αυτή των ασθενών µε λιγότερους από 4 ή χωρίς διηθηµένους 

λεµφαδένες (46%, 73% και 83%, αντίστοιχα)71 και υποδηλώνει οι όγκοι µε µεγάλο 

αριθµό διηθηµένων λεµφαδένων έχουν διαφορετική βιολογική συµπεριφορά από 

αυτούς µε µικρότερο αριθµό ή χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες. 

     Το µέσο ελεύθερο νόσου διάστηµα (DFI) για τις ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-

19mRNA(+) κύτταρα, στα πριν την θεραπεία δείγµατα, βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντικά µικρότερο από ότι στις ασθενείς στις οποίες δεν ανιχνεύθηκαν κύτταρα 

(78 έναντι 92 µήνες, p<0,00001).  

     Η µονοπαραγοντική ανάλυση για το ελεύθερο νόσου διάστηµα έδειξε ότι η 

παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν την χηµειοθεραπεία (p<0,00001), 

το µεγάλο µέγεθος του όγκου (T2,3, p=0,017), η διήθηση >3 λεµφαδένων (N>3, 

p=0,0001), η µη-διενέργεια ακτινοθεραπείας (p=0,012) και η θεραπεία µε 

αντιοιστρογόνα (p=0,026) σχετίζονταν µε αυξηµένο κίνδυνο πρώιµης υποτροπής.  Οι 

ίδιοι παράγοντες αναδείχθηκαν στη πολυπαραγοντική ανάλυση ως ανεξάρτητοι 

δυσµενείς παράγοντες  πρώιµης υποτροπής. Όπως και στην πιθανότητα υποτροπής, 

έτσι και στην µονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση, η διαφορά κινδύνου 

µειωµένου ελεύθερου νόσου διαστήµατος µεταξύ των ασθενών χωρίς διηθηµένους 

λεµφαδένες (N0) και των ασθενών µε διηθηµένους λεµφαδένες (N+) δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική (p=0,178). Ο κίνδυνος για µειωµένο ελεύθερο νόσου διάστηµα 

αυξάνονταν σηµαντικά µόνο όταν υπήρχαν > 3 διηθηµένοι λεµφαδένες. 

     Η ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα πριν την χηµειοθεραπεία 

αυξάνει στατιστικά σηµαντικά τον κίνδυνο θανάτου από την νόσο, καθώς 15% των 

ασθενών µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα απεβίωσε κατά την διάρκεια της 

µελέτης, σε σχέση µε 6% των ασθενών χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα 

(p=0,001). Η µέση ολική επιβίωση ήταν σηµαντικά µικρότερη στις ασθενείς µε 

ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν την χηµειοθεραπεία από ότι στις ασθενείς 

χωρίς ανιχνεύσιµα κύτταρα (94 έναντι 101 µήνες, p=0,0001).  

     Στην µονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι η ανίχνευση CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα πριν την χηµειοθεραπεία και η διήθηση >3 λεµφαδένων 
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συσχετίζονται µε µειωµένη ολική επιβίωση, ενώ η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε 

ότι η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων, η διήθηση >3 λεµφαδένων και η λήψη 

αντιοιστρογόνων αποτελούν ανεξάρτητους επιβαρυντικούς παράγοντες µειωµένης 

ολικής επιβίωσης.  

 

Προγνωστική αξία της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν την 

έναρξη της χηµειοθεραπείας σε ασθενείς χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες     

     Όπως φάνηκε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του συνόλου των ασθενών, η 

παρουσία κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων πριν από την θεραπεία δεν 

σχετίζονταν στατιστικά σηµαντικά µε την κατάσταση των επιχώριων λεµφαδένων, 

ενώ η ανίχνευση των κυττάρων µετά την θεραπεία ήταν συχνότερη στις ασθενείς στις 

οποίες είχαν ανευρεθεί κύτταρα πριν την θεραπεία και είχαν περισσότερους από 3 

διηθηµένους λεµφαδένες.  

     Η πρώτη παρατήρηση, είναι σε οµοφωνία µε αναφορές που υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία, συµφωνά µε τις οποίες, η αιµατογενής και η λεµφογενής διασπορά των 

καρκινικών κυττάρων αποτελούν δυο ξεχωριστές και ανεξάρτητες διαδικασιες246. 

Κάποια κύτταρα διηθούν τους επιχώριους λεµφαδένες πριν να εισέλθουν στην 

κυκλοφορία και κάποια αλλά εισέρχονται στην κυκλοφορία πριν να διηθήσουν τους 

λεµφαδένες. Από την ανάλυση των δεδοµένων µας στο σύνολο των ασθενών, φάνηκε 

ότι η διήθηση των λεµφαδένων ήταν συχνότερη στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς, 

σε ασθενείς µε µεγάλους όγκους και όγκους που εξέφραζαν οιστρογονικούς 

υποδοχείς. Αντίθετα, η διασπορά των κυττάρων στην κυκλοφορία δεν βρέθηκε να 

σχετίζεται µε κανέναν από τους παράγοντες που µελετηθήκαν, ενώ ήταν συχνότερη, 

όπως προαναφέρθηκε, στις προεµµηνοπαυσιακές ασθενείς. Υπάρχουν επίσης 

αναφορές που συσχετίζουν την αιµατογενή διασπορά µε παράγοντες από το 

µικροπεριβάλλον του όγκου, όπως η αυξηµένη πυκνότητα της µικρο-αγγείωσης247.  

     Η δεύτερη παρατήρηση, της αυξηµένης ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) 

κυττάρων µετά την θεραπεία σε ασθενείς µε >3 διηθηµένους λεµφαδένες, 

ενδεχοµένως αντικατοπτρίζει την αδυναµία της χηµειοθεραπείας να εξαφανίσει 

κύτταρα που έχουν ήδη διηθήσει τόσο την αιµατική όσο και την λεµφική οδό. Τα 

κύτταρα αυτά βρέθηκε ότι συχνότερα προέρχονταν από όγκους µε αρνητικούς 

προγεστερονικούς υποδοχείς.         

     Έτσι, η διάγνωση και η αντιµετώπιση της νόσου σε ‘πρώιµο’, πριν την διήθηση 

των επιχώριων λεµφαδένων, στάδιο δεν εξασφαλίζει την οριστική ίαση της. Αυτό 
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γίνεται εµφανές και από το γεγονός ότι περίπου το 30% των ασθενών χωρίς 

διηθηµένους λεµφαδένες υποτροπιάζει µέσα σε µια δεκαετία από την διάγνωση239. 

Εξαιτίας αυτών, πάνω από το 90% των ασθενών χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες θα 

λάβει και θα εκτεθεί στην τοξικότητα της συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας.  

     Στην προσπάθεια διερεύνησης της προγνωστικής αξία της ανίχνευσης των 

καρκινικών κυττάρων στο αίµα και της χρησιµοποίηση της ως ενός επιπρόσθετου 

κλινικού δείκτη για την εκτίµηση της αναγκαιότητας χορήγησης θεραπείας στις 

ασθενείς χωρίς διηθηµένους λεµφαδένες (Ν0 νόσος), έγινε µια ξεχωριστή ανάλυση 

από την οποία βρέθηκε ότι οι ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν 

από την χορήγηση χηµειοθεραπείας υποτροπίαζαν πολύ συχνότερα από ότι οι 

ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο περιφερικό αίµα.  

     Το διάµεσο ελεύθερο νόσου διάστηµα (DFI) στις Ν0 ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-

19mRNA(+) κύτταρα ήταν 55 µήνες, ενώ στις αντίστοιχες χωρίς ανιχνεύσιµα CK-

19mRNA(+) κύτταρα δεν είχε ακόµη επιτευχθεί κατά την περίοδο της ανάλυσης των 

δεδοµένων. Η µονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι ο σχετικός κίνδυνος πρώιµης 

υποτροπής ήταν 15 φορές µεγαλύτερος στις ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-

19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα σε σχέση µε τις ασθενείς στις οποίες δεν 

ανιχνεύθηκαν κύτταρα. Επίσης, η απουσία οιστρογονικών υποδοχέων και η χορήγηση 

CMF βρέθηκε επίσης ότι σχετίζονται µε µειωµένο ελεύθερο νόσου διάστηµα. Από 

την πολυπαραγοντική ανάλυση που ακολούθησε βρέθηκε ότι η παρουσία CK-

19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα, οι αρνητικοί οιστρογονικοί υποδοχείς, ο βαθµός 

κακοήθειας ΙΙΙ, η µετεµµηνοπαυσιακή κατάσταση και η χορήγηση CMF αποτελούν 

ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες για την εµφάνιση υποτροπής. 

      Όσον αφορά στην ολική επιβίωση, οι Ν0 ασθενείς µε ανιχνεύσιµα κυκλοφορούντα 

CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα είχαν στατιστικά σηµαντικά µικρότερη ολική 

επιβίωση συγκριτικά µε τις αντίστοιχες στις οποίες δεν ανιχνεύθηκαν κύτταρα. Η 

µονοπαραγοντική ανάλυση απέδειξε ότι η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο 

αίµα και η χορήγηση CMF σχετίζονταν στατιστικά σηµαντικά µε µείωση της ολικής 

επιβίωσης, ενώ από την πολυπαραγοντική ανάλυση µόνο η ανίχνευση των CK-

19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα αναδείχθηκε ως ανεξάρτητος προγνωστικός 

παράγοντας µειωµένης ολικής επιβίωσης.  

     Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, φαίνεται ότι, η ανίχνευση των CK-19mRNA(+) 

κυττάρων στο αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του και χωρίς διήθηση µασχαλιαίων 

λεµφαδένων αποτελεί ανεξάρτητο επιβαρυντικό προγνωστικό παράγοντα για 
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αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής και µειωµένης ολικής επιβίωσης και ότι ίσως θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην λήψη της απόφασης για την χορήγηση ή όχι 

συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας σε αυτή την οµάδα ασθενών. 

 

Προγνωστική αξία της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το 

πέρας της χηµειοθεραπείας στο αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού 

     Η δυσµενής επίδραση της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα 

στον κίνδυνο υποτροπής διατηρήθηκε και µετά την ολοκλήρωση της 

συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας, δεδοµένου ότι οι ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-

19mRNA(+) κύτταρα υποτροπίασαν σε ποσοστό διπλάσιο σε σχέση µε αυτές που δεν 

είχαν ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα (33% και 17% αντίστοιχα, p=0,0002). 

Και εδώ ο αριθµός των κυττάρων που µετρηθήκαν στις ασθενείς που υποτροπίασαν 

διέφερε σηµαντικά από αυτόν των ασθενών που δεν υποτροπίασαν (p=0,0003). Όπως 

και στην περίπτωση της ανίχνευσης των κυττάρων πριν την χηµειοθεραπεία, έτσι και 

εδώ, η διαφορά στα ποσοστά υποτροπής, µεταξύ των ασθενών µε θετικά και 

αρνητικά δείγµατα στις ασθενείς µε Τ1 όγκους ή θετικούς ER, δεν ήταν σηµαντική. 

     Με βάση την ανίχνευση των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την 

συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία δηµιουργήθηκαν 4 υποοµάδες ασθενών. Η 

ανάλυση των υποτροπών έδειξε ότι η οµάδα µε τον µεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής 

(38%) ήταν οι ασθενείς µε ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν και µετά την 

χηµειοθεραπεία. Αντίθετα, οι ασθενείς µε µη-ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα 

είτε πριν είτε µετά την χηµειοθεραπεία είχαν το µικρότερο ποσοστό υποτροπών 

(14%). Τέλος, οι ασθενείς µε θετικό ένα από τα δυο δείγµατα (πριν ή µετά την 

θεραπεία) είχαν ένα ενδιάµεσο κίνδυνο υποτροπής (24%). Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις αναδεικνύουν σαφώς την βιολογική σηµασία CK-19mRNA(+) 

κυττάρων που ανιχνεύονται στο αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού.  

     Η σύγκριση του µέσου ελεύθερου νόσου διαστήµατος των ασθενών µε ή χωρίς 

ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα στο αίµα µετά την χηµειοθεραπεία έδειξε ότι 

αυτό ήταν σηµαντικά µικρότερο για τις ασθενείς µε θετικά δείγµατα (p<0,0004). Η 

µείωση του ελεύθερου νόσου διαστήµατος ήταν ιδιαίτερα σηµαντική σε όλες τις 

υποοµάδες των ασθενών που προκύπτουν ανάλογα µε τους χρησιµοποιούµενους 

παράγοντες κινδύνου (T, N, Grade, ER και HER2/neu) εκτός από τις οµάδες των 

ασθενών µε  T1, ER(+) και HER2/neu(+) όγκους, όπου η επίδραση της ανίχνευσής 

τους στο ελεύθερο νόσου διάστηµα ήταν αµελητέα.   
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     Στην µονοπαραγοντική ανάλυση η µείωση του ελευθέρου νόσου διαστήµατος 

συνδέονταν µε την ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την 

χηµειοθεραπεία (p=0,012), το µεγάλο µέγεθος του όγκου (p=0,008), την διήθηση 

περισσοτέρων των 3 λεµφαδένων (p=0,0002), την µη-χορήγηση ακτινοθεραπείας 

(p=0,044) και την ορµονοθεραπεία µε αντιοιστρογόνα (p=0,017). Η πολυπαραγοντική 

ανάλυση ανέδειξε το µεγάλο µέγεθος του όγκου (Τ2,3), την διήθηση >3 λεµφαδένων 

(Ν>3), την λήψη αντιοιστρογόνων, την µη-διενέργεια ακτινοθεραπείας και την 

παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την χηµειοθεραπεία, ως 

ανεξαρτήτους παράγοντες κινδύνου πρώιµης υποτροπής. 

     Η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την ολοκλήρωση της 

συµπληρωµατικής χηµειοθεραπείας διαπιστώθηκε ότι συνδέεται στατιστικά 

σηµαντικά µε µεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου. Επίσης, στις υποοµάδες των ασθενών 

που προκύπτουν από τον συνδυασµό των αποτελεσµάτων πριν και µετά την θεραπεία, 

οι θάνατοι ήταν συχνότεροι στις ασθενείς που είχαν ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) 

κύτταρα τόσο πριν όσο και µετά την συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία (19%) σε 

σχέση µε τις ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα (4%).  

     Η συσχέτιση της επιβίωσης των ασθενών µε την ανίχνευση ή όχι των CK-

19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την θεραπεία, όπως και στην περίπτωση του 

ελευθέρου νόσου διαστήµατος, ανέδειξε ότι η µέση ολική επιβίωση των ασθενών στις 

οποίες ανιχνεύθηκαν κύτταρα µετά την θεραπεία ήταν σηµαντικά µικρότερη από 

αυτή των ασθενών µε µη-ανιχνεύσιµα CK-19mRNA(+) κύτταρα µετά την θεραπεία. 

     Ενώ στην µονοπαραγοντική ανάλυση της ολικής επιβίωσης διαπιστώθηκε ότι 

µόνο η διήθηση >3 λεµφαδένων (p=0,002) συνδέονταν στατιστικά σηµαντικά µε την 

ολική επιβίωση, από την πολυπαραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι η διήθηση >3 

λεµφαδένων και η παρουσία CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα µετά την 

χηµειοθεραπεία αποτελούν ανεξαρτήτους επιβαρυντικούς παράγοντες µειωµένης 

ολικής επιβίωσης. 

     Η παρουσία της ακτινοθεραπείας στην πολυπαραγοντική ανάλυση του κινδύνου 

υποτροπής και η απουσία της από την πολυπαραγοντική ανάλυση της ολικής 

επιβίωσης πιθανά οφείλεται στο γεγονός ότι, µολονότι οι ασθενείς που δεν 

ακτινοβοληθήκαν υποτροπίασαν σε διπλάσιο περίπου ποσοστό από αυτές που 

ακτινοβολήθηκαν, αρκετές παρουσίασαν µόνο τοπική υποτροπή, η οποία τελικά δεν 

επιβάρυνε την ολική επιβίωση. Από τις 28 ασθενείς που υποτροπίασαν στην οµάδα 

αυτών που δεν έλαβαν ακτινοβολία, οι 7 (25%) είχαν µόνο τοπική υποτροπή, ενώ από 



 173 

τις 72 ασθενείς που υποτροπίασαν ενώ είχαν λάβει ακτινοβολία, τοπική υποτροπή 

είχαν οι 14 (19%). Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,696), εντούτοις 

θα µπορούσε ίσως να δικαιολογήσει την παραπάνω παρατήρηση. 

     Αν και το είδος της χηµειοθεραπείας που χορηγήθηκε δεν επηρέασε ούτε τον 

κίνδυνο υποτροπής, ούτε και την ολική επιβίωση, εντούτοις είναι ενδιαφέρουσα η 

αντίστροφη σχέση των θεραπευτικών σχηµάτων στην πολυπαραγοντική ανάλυση των 

δυο αυτών παραµέτρων. Ενώ φαίνεται ότι στον κίνδυνο υποτροπής η θεραπεία µε 

ταξάνες και ανθρακυκλίνες υπερτερεί σε σχέση µε την θεραπεία µόνο µε 

ανθρακυκλίνες, στην ολική επιβίωση η σχέση αυτή αντιστρέφεται. Μια πιθανή 

εξήγηση για αυτήν την παρατήρηση θα αποτελούσε το ότι σε ασθενείς που δεν έχουν 

λάβει ταξάνες ως συµπληρωµατική θεραπεία, οι θεραπευτικές επιλογές µετά την 

υποτροπή είναι περισσότερες και πιο δραστικές από ότι στις ασθενείς που έλαβαν 

συµπληρωµατική θεραπεία µε ταξάνες και στην συνέχεια υποτροπίασαν.     

     Συµπερασµατικά, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του συνόλου των 

ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού, βρέθηκε ότι η ανίχνευση των CK-

19mRNA(+) κυττάρων πριν και µετά την θεραπεία συσχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο 

υποτροπής και θανάτου από την νόσο, µειωµένο ελεύθερο νόσου διάστηµα και ολική 

επιβίωση και ότι είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για µείωση του χρόνου 

έως την υποτροπή και µειωµένη ολική επιβίωση. Η παραπάνω επιδράσεις είναι πιο 

έκδηλες στις ασθενείς στις οποίες ανιχνεύονται CK-19mRNA(+) κύτταρα πριν και 

µετά την χηµειοθεραπεία.  

 

Προγνωστική αξία ανίχνευσης CK-19mRNA(+) κυττάρων κατά την διάρκεια 

της ορµονοθεραπείας 

     Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της ορµονοθεραπείας προέκυψε ότι η 

παραµονή στην κυκλοφορία CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά το τέλος της 

ορµονοθεραπείας συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής, καθώς σε ένα διάµεσο 

διάστηµα παρακολούθησης 5 ετών, οι 66 υποτροπές που συνέβησαν αφορούσαν το 

49% των ασθενών µε θετικά δείγµατα µετά την χηµειοθεραπεία που παρέµειναν 

θετικά κατά την διάρκεια της ορµονοθεραπείας, το 33% των ασθενών µε αρνητικά 

µετά την χηµειοθεραπεία δείγµατα που θετικοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της 

ορµονοθεραπείας, το 21% των ασθενών µε θετικά δείγµατα µετά την χηµειοθεραπεία 

που αρνητικοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ορµονοθεραπείας και το 15% των 

ασθενών µε αρνητικά δείγµατα µετά την χηµειοθεραπεία που παρέµειναν αρνητικά 
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και κατά την διάρκεια της ορµονοθεραπείας. Ανάλογα κυµάνθηκαν και τα ποσοστά 

θανάτων στις τέσσερις οµάδες ασθενών (29%, 17% 5%, και 6%, αντίστοιχα). 

     Το µέσο ελεύθερο νόσου διάστηµα, όπως επίσης και η µέση ολική επιβίωση, ήταν 

σηµαντικά ελαττωµένα στις ασθενείς που είχαν θετικά δείγµατα µετά την 

χηµειοθεραπεία και τα οποία διατηρήθηκαν θετικά και κατά την διάρκεια της 

ορµονοθεραπείας (Log-Rank, p<0,00001 και για τις δυο µεταβλητές) σε σχέση µε τις 

ασθενείς που είχαν ένα από τα δυο ή κανένα θετικό δείγµα. 

     Από την µονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση του ελεύθερου νόσου 

διαστήµατος προέκυψε ότι το µεγάλο µέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου, η διήθηση 

περισσοτέρων των τριών µασχαλιαίων λεµφαδένων, η χορήγηση µονοθεραπείας µε 

αντιοιστρογόνα ή αναστολείς αρωµατάσης και η ανίχνευση CK-19mRNA(+) 

κυττάρων µετά την ορµονοθεραπεία αποτελούν ανεξάρτητους επιβαρυντικούς 

παράγοντες για µειωµένο ελεύθερο νόσου διάστηµα. Η µονοπαραγοντική και στην 

συνεχεία η πολυπαραγοντική ανάλυση για την ολική επιβίωση έδειξε ότι µονό η 

διήθηση περισσοτέρων των τριών µασχαλιαίων λεµφαδένων, η χορήγηση 

αντιοιστρογόνων ή αναστολέων αρωµατάσης έναντι της χορήγησης και των δυο 

διαδοχικά και η ανίχνευση CK-19mRNA(+) κυττάρων µετά την ορµονοθεραπεία 

αποτελούν ανεξάρτητους επιβαρυντικούς παράγοντες για µειωµένη ολική επιβίωση. 

     Σε αντίθεση µε την χηµειοθεραπεία, η ορµονοθεραπεία φαίνεται ότι επηρεάζει τον 

κίνδυνο υποτροπής και τον κίνδυνο θανάτου από την νόσο, όπως επίσης και το 

ελεύθερο νόσου διάστηµα και την ολική επιβίωση και µάλιστα µε διαφορετικό τρόπο 

ανάλογα µε την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση της ασθενούς. Στην οµάδα των 

µετεµµηνοπαυσιακών ασθενών, οι ασθενείς που έλαβαν διαδοχικά αντιοιστρογόνα 

και αναστολείς αρωµατάσης είχαν στατιστικά σηµαντικά µικρότερα ποσοστά 

υποτροπών από τις ασθενείς που έλαβαν µόνο αντιοιστρογόνα ή µόνο αναστολείς 

αρωµατάσης, ενώ στις προεµµηνοπαυσιακές µικρότερο ποσοστό υποτροπών είχαν οι 

ασθενείς που έλαβαν µόνο αντιοιστρογόνα. Όσον αφορά στην πιθανότητα θανάτου 

από την νόσο, αυτή ήταν µικρότερη στις ασθενείς που έλαβαν διαδοχικά και τα δυο 

είδη ορµονοθεραπείας, τόσο στις προ- όσο και στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς, µε 

στατιστική ισχύ όµως µόνο στην οµάδα των µετεµµηνοπαυσιακών. Όπως και στην 

περίπτωση των υποτροπών, στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς τα ποσοστά θανάτων 

µε την χορήγηση αναστολέων αρωµατάσης ήταν µικρότερα σε σχέση µε αυτά της 

χορήγησης αντιοιστρογόνων, ενώ στις προεµµηνοπαυσιακές ασθενείς η σχέση ήταν 

αντίστροφη.  
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     Το µέσο ελεύθερο νόσου διάστηµα για τις προεµµηνοπαυσιακές ασθενείς ήταν 

µεγαλύτερο στην οµάδα όσων έλαβαν αντιοιστρογόνα, ενώ στις µετεµµηνοπαυσιακές 

ασθενείς, στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερο, ήταν στην οµάδα που έλαβε διαδοχικά 

αντιοιστρογόνα και αναστολείς αρωµατάσης. Η µέση συνολική επιβίωση, τόσο στις 

προ- όσο και στις µετεµµηνοπαυσιακές, ήταν µεγαλύτερη για τις ασθενείς που 

έλαβαν διαδοχική ορµονοθεραπεία και ακολουθούσαν, στις µεν προεµµηνοπαυσιακές 

οι ασθενείς που έλαβαν αντιοιστρογόνα και στις µετεµµηνοπαυσιακές οι ασθενείς 

που έλαβαν αναστολείς αρωµατάσης.  

     Επιπρόσθετα, η χορήγηση µόνο αντιοιστρογόνων ή αναστολέων αρωµατάσης 

έναντι της διαδοχικής χορήγησης και των δυο, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί 

ανεξάρτητο επιβαρυντικό παράγοντα µειωµένου ελευθέρου νόσου διαστήµατος και 

µειωµένης ολικής επιβίωσης (στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς). Ανάλογα 

ευρήµατα, που συνηγορούν υπέρ της υπεροχής των αναστολέων αρωµατάσης έναντι 

των αντιοιστρογόνων στην µείωση του κινδύνου υποτροπής, ανακοινωθήκαν 

πρόσφατα στα πλαίσια ενηµέρωσης των αποτελεσµάτων της µελέτης ΜΑ-17248.       

     Σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα και ισχυροποιούν τα 

αποτελέσµατα της συνολικής ανάλυσης, επιβεβαιώνοντας την δυσµενή προγνωστική 

αξία της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα των ασθενών µε 

πρώιµο καρκίνο του µαστού. 

 

Συµπεράσµατα 

      Η real-time PCR αποτελεί µια ευαίσθητη και αξιόπιστη µέθοδο για την ανίχνευση 

των CK-19mRNA(+) κυττάρων στο αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού. 

Τόσο η συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία, όσο και η ορµονοθεραπεία, αδυνατούν να 

εξαφανίσουν πλήρως τα CK-19mRNA θετικά κύτταρα από την κυκλοφορία. 

Επιπρόσθετα, η παρουσία των CK-19mRNA(+) κυττάρων πριν την χηµειοθεραπεία 

και η παραµονή τους µετά από αυτήν, καθώς και κατά την διάρκεια της 

συµπληρωµατικής ορµονοθεραπείας, αποτελεί ανεξάρτητο επιβαρυντικό παράγοντα 

πρώιµης υποτροπής και µειωµένης ολικής επιβίωσης.  

     Γίνεται φανερό ότι η χηµειοθεραπεία, τουλάχιστον στην τρέχουσα µορφή της, 

αδυνατεί να εκπληρώσει τον στόχο της που είναι η πλήρης εκρίζωση των καρκινικών 

κυττάρων από τον οργανισµό. Η εισαγωγή των στοχευµένων θεραπειών και η 

χρησιµοποίηση των νέων βιολογικών παραγόντων στην θεραπεία αναµένεται να 

βελτιώσει σηµαντικά τα ποσοστά πλήρους ίασης στον καρκίνο του µαστού.  
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 Προοπτικές της ανίχνευσης των CK-19mRNA(+) κυττάρων µε real-time PCR 

στο περιφερικό αίµα ασθενών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού 

     Η δυνατότητα της ανίχνευσης των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, µε µια 

ευαίσθητη και αξιόπιστη µέθοδο όπως η real-time PCR, ανοίγει νέες και 

ενδιαφέρουσες προοπτικές στην αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού όπως:  

- η ακριβέστερη πρόγνωση της νόσου 

- η ασφαλέστερη εκτίµηση της ανάγκης για χορήγηση συµπληρωµατικής 

      χηµειοθεραπείας µετά την αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου 

- η πρωιµότερη εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της συµπληρωµατικής θεραπείας 

      και της ανταπόκρισης στην θεραπεία στα προχωρηµένα στάδια της νόσου 

- η έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής ή της προόδου της νόσου και χορήγηση 

      θεραπείας σε µικρότερο φορτίο νόσου 

- η ενσωµάτωση της στις µεθόδους µαζικού ελέγχου σε πληθυσµούς υψηλού  

      κινδύνου.  
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