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Πρόλογοσ 

Ο καρκίνοσ του μαςτοφ, με εξαίρεςθ τα δερματικά καρκινϊματα, αποτελεί τον 

ςυχνότερο καρκίνο ςτισ γυναίκεσ και τθν πρϊτθ αιτία κανάτου από κακοικεια ςτον 

γυναικείο πλθκυςμό, παγκοςμίωσ. Κάκε γυναίκα ςτον δυτικό κόςμο διατρζχει 

περίπου 13% κίνδυνο ανάπτυξθσ καρκίνου του μαςτοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ 

τθσ. Ο αρικμόσ κανάτων από τθ νόςο υπολογίηεται ετθςίωσ περίπου ςε 150-220 

περιπτϊςεισ ανά εκατομμφριο πλθκυςμοφ. Αν λθφκεί υπόψθ θ μακρά πορεία τθσ 

νόςου, υπό διάφορεσ, ςυχνά πολυδάπανεσ κεραπείεσ, γίνεται αντιλθπτό το μζγεκοσ 

του προβλιματοσ από κοινωνικι και οικονομικι άποψθ. Ρροζκταςθ βζβαια των 

παραπάνω είναι και θ τεράςτια απϊλεια παραγωγικοφ δυναμικοφ. 

Αν και θ επίπτωςθ του καρκίνου του μαςτοφ ζχει αυξθκεί κατά 4% περίπου, από τθ 

δεκαετία του 1980, παρατθρείται μία μείωςθ τθσ κνθςιμότθτασ από τθ νόςο, θ 

οποία οφείλεται ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν πολυπαραγοντικι αντιμετϊπιςθ 

χάρθ ςτθ ςυνεργαςία διαφορετικϊν ειδικοτιτων. Θ πλειοψθφία των αςκενϊν με 

καρκίνο του μαςτοφ, κατά τθ διάγνωςθ, χάρθ ςτθν ευρεία διάδοςθ του 

προλθπτικοφ ελζγχου, εμφανίηει τοπικά περιοριςμζνθ νόςο και, πικανά, ςτουσ 

ςφςτοιχουσ μαςχαλιαίουσ λεμφαδζνεσ. Δυςτυχϊσ, παρά τθν αποτελεςματικι 

τοπικο-περιοχικι αντιμετϊπιςθ, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ αςκενϊν κα εμφανίςει 

κάποια ςτιγμι ςυςτθματικι υποτροπι τθσ νόςου. 

Βαςικό ςτάδιο τθσ μεταςτατικισ διαδικαςίασ ςυνιςτά θ μετανάςτευςθ καρκινικϊν 

κυττάρων από τθν πρωτοπακι εςτία ςε άλλα απομακρυςμζνα ςθμεία του ςϊματοσ. 

Για τθ μετανάςτευςθ αυτι, χρθςιμοποιοφνται είτε θ λεμφικι οδόσ είτε θ αιματικι 

οδόσ ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν. Ρολλαπλοί βιολογικοί μθχανιςμοί ςυμμετζχουν και 

αλλθλεπιδροφν ςτθ διαδικαςία τθσ μετάςταςθσ. Τα κυκλοφοροφντα ςτο αίμα 

καρκινικά κφτταρα (CTCs) αποτελοφν ενδιάμεςο ςτάδιο μεταξφ τθσ εξζλιξθσ του 

πρωτοπακοφσ όγκου και τθσ ανάπτυξθσ των απομακρυςμζνων μεταςτάςεων. Θ 

ανίχνευςθ των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων ςτο περιφερικό αίμα 

ςυνιςτά ιςχυρι ζνδειξθ, ότι θ διαδικαςία τθσ μετάςταςθσ ζχει ιδθ ξεκινιςει.   

Τα CTCs, ενϊ διατθροφν τα βαςικά γονοτυπικά χαρακτθριςτικά του πρωτοπακοφσ 

όγκου από τον οποίο προζρχονται, εντοφτοισ, εμφανίηουν ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ 
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αφοφ μποροφν, ενϊ αποςχίηονται από τον πρωτοπακι όγκο, να μεταναςτεφουν 

διαμζςου του εξωκυττάριου χϊρου, να ειςζρχονται ςτα αιμοφόρα αγγεία και μζςω 

τθσ κυκλοφορίασ να εγκακιςτοφν και να αναπτφςςουν νζεσ εςτίεσ ςε 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

Οι πρόοδοι ςτισ τεχνικζσ αναηιτθςθσ και διάγνωςθσ καρκινικϊν κυττάρων 

οδιγθςαν ςτθ διαπίςτωςθ, ότι ςε ζναν μεγάλο αρικμό αςκενϊν με καρκίνο του 

μαςτοφ, οι οποίεσ κεωροφνταν ελεφκερεσ μεταςτάςεων, ςτθν πραγματικότθτα 

είχαν μικρομεταςτάςεισ, θ βιολογικι ςθμαςία των οποίων αποτελεί αντικείμενο 

ζντονθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ. 

Στθ ςυςτθματικι κυκλοφορία αςκενϊν με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ ζχει 

διαπιςτωκεί θ φπαρξθ CTCs, θ προζλευςθ των οποίων κεωρείται, ότι είναι 

αποτζλεςμα αιματογενοφσ διαςποράσ από τθν πρωτοπακι εςτία (ιδιαίτερα ςτθν 

περίπτωςθ, που οι μαςχαλιαίοι λεμφαδζνεσ είναι αρνθτικοί για μεταςτάςεισ). Σε 

ζναν αρικμό αςκενϊν κεωρικθκε, ότι οι χειριςμοί κατά τθ διάρκεια τθσ 

χειρουργικισ επζμβαςθσ μπορεί να ςυμβάλουν ςτθν αρχικι διαςπορά ι ςτθν 

αφξθςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ διαςποράσ των κυττάρων αυτϊν. Θ διαςπορά των 

κυττάρων αυτϊν κεωροφνταν μζχρι πρόςφατα ιςςονοσ ςθμαςίασ. Το ενδιαφζρον 

όμωσ αναηωπυρϊκθκε, όταν πρόςφατα διαπιςτϊκθκε, ότι οι αςκενείσ με CTCs και 

χωρίσ μεταςτάςεισ ςτθ μαςχάλθ ζχουν χειρότερθ πρόγνωςθ από τισ αςκενείσ χωρίσ 

τθν φπαρξθ CTCs. Θ γνϊςθ αυτι προςτζκθκε ςτθν ιδθ υπάρχουςα τθσ κλινικισ 

ςθμαςίασ ανεφρεςθσ καρκινικϊν κυττάρων ςτον μυελό των οςτϊν, ωσ ανεξάρτθτου 

προβλεπτικοφ και προγνωςτικοφ παράγοντα για το διάςτθμα ελεφκερο νόςου, τισ 

απϊτερεσ υποτροπζσ και τθν ολικι επιβίωςθ αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ. 

Γεγονόσ, το οποίο ζχει επιβεβαιωκεί ςε πολλζσ προοπτικζσ μελζτεσ κακϊσ και ςε 

μετανάλυςθ 20 μελετϊν. Αρικμόσ μελετϊν ζχει εξετάςει τθν επίδραςθ τθσ 

χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτθν ανίχνευςθ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων. 

Οι διαφορετικζσ τεχνικζσ όμωσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ετερογζνεια των αςκενϊν, 

που μελετικθκαν, ζχουν οδθγιςει ςε αντικρουόμενα ςυμπεράςματα. 

Ζνασ από τουσ κυριότερουσ δείκτεσ ανίχνευςθσ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν 

κυττάρων ςτο αίμα είναι θ κυτταροκερατίνθ 19 (CK-19), θ οποία αποτελεί πρωτεΐνθ 
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του κυτταροςκελετοφ των επικθλιακϊν κυττάρων. Θ CK-19 ζχει βρεκεί, ότι 

εκφράηεται ςτα φυςιολογικά και ςτα καρκινικά κφτταρα του μαςτοφ. Επειδι θ CK-

19 δεν εκφράηεται ςε μεςεγχυματικοφσ ιςτοφσ, θ ανίχνευςθ τθσ ςτο περιφερικό 

αίμα ι ςτον μυελό των οςτϊν, αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ είναι ενδεικτικι 

φπαρξθσ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων, που προζρχονται από τον μαςτό. 

Στθν προςπάκεια διερεφνθςθσ του ρόλου των χειρουργικϊν χειριςμϊν ςτθ 

διαςπορά των CTCs, μελετιςαμε τθν επίδραςθ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτθν 

ανίχνευςθ CTCs, μζςω τθσ χριςθσ τθσ μοριακισ τεχνικισ real-time RT-PCR για τον 

εντοπιςμό κετικϊν για CK-19, κυκλοφοροφντων κυττάρων ςτο περιφερικό αίμα. 

Κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον επικεφαλισ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ 

επιτροπισ τθσ διατριβισ μου Κακθγθτι Χειρουργικισ Λ. Μελιςςά, που εκτόσ από 

επιβλζποντα, αποτελεί ςυμπαραςτάτθ τθσ χειρουργικισ μου καριζρασ μζχρι 

ςιμερα.    

Στο ςθμείο αυτό κα ιταν παράλειψθ μου, να μθν ευχαριςτιςω τον Κακθγθτι Δ.Δ. 

Τςιφτςι, πρϊθν Διευκυντι τθσ κλινικισ Χειρουργικισ Ογκολογίασ του Ρα.Γ.Ν.Θ., 

κατά τθ κθτεία του οποίου, θ μελζτθ αυτι ςχεδιάςτθκε και άρχιςε να υλοποιείται 

με τθ διάκεςθ δειγμάτων περιφερικοφ αίματοσ χειρουργικϊν αςκενϊν του. 

Κα ικελα επίςθσ, να ευχαριςτιςω ιδιαίτερα τον Κακθγθτι Ρακολογικισ 

Ογκολογίασ Δ. Μαυρουδι, για τθν κακοδιγθςθ και υποςτιριξι του κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ. Οι εφςτοχεσ παρατθριςεισ του με βοικθςαν 

να επιλφςω τα διάφορα προβλιματα, που προζκυπταν κατά τθν εξζλιξι τθσ, ενϊ θ 

εμπιςτοςφνθ, που μου ζδειξε, κακϊσ και θ αμζριςτθ βοικειά του ςυνζβαλαν 

ουςιαςτικά ςτθν περάτωςθ αυτισ τθσ μελζτθσ. 

Κερμά ευχαριςτϊ, επίςθσ, τον Επικ. Κακθγθτι Χειρουργικισ Θ. Σανιδά αρχικά για 

τθν ανάκεςθ του πολφ ενδιαφζροντοσ κζματοσ και, ςτθ ςυνζχεια, τθν θκικι και 

ζμπρακτθ ςυμπαράςταςι του ςε όλθ τθ διάρκεια αυτισ τθσ μελζτθσ. Τον ευχαριςτϊ 

επίςθσ για το αμζριςτο ενδιαφζρον του για τθν πορεία μου μζχρι ςιμερα.     

Τισ κερμζσ μου ευχαριςτίεσ ςτον Κακθγθτι Ρακολογικισ Ογκολογίασ Β. 

Γεωργοφλια, για τθ ςτιριξι του ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ διατριβισ, αλλά και για τθ 
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δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με το εργαςτιριο Βιολογίασ του Kαρκίνου. Στθν 

υλοποίθςθ τθσ παραπάνω μελζτθσ ςυνετζλεςε κακοριςτικά θ εμπειρία τθσ 

ερευνθτικισ ομάδασ του εργαςτθρίου Βιολογίασ του Καρκίνου του τμιματοσ 
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των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων. Λδιαίτερα, κα ικελα να ευχαριςτιςω 

τθν κα. Μ Ρερράκθ και τθν κα. Σ. Αποςτολάκθ για τον πολφτιμο χρόνο, που 

αφιζρωςαν για τθ διεξαγωγι των μετριςεων αλλά και για τισ εφςτοχεσ υποδείξεισ 

και ςυμβουλζσ τουσ, κατά τθ διάρκεια των μετριςεων ςτο εργαςτιριο τουσ, κακϊσ 
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ 

1.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΟΜΙΑ-ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

Οι μαςτοί είναι τροποποιθμζνοι αδζνεσ του δζρματοσ ςτθν πρόςκια και εν μζρει 

πλάγια επιφάνεια του κωρακικοφ τοιχϊματοσ. Ο μαςτόσ εκτείνεται προςκίωσ από 

το φψοσ τθσ 2θσ πλευράσ ζωσ τον 6ο πλευρικό χόνδρο, επί τα εντόσ μζχρι το πλάγιο 

χείλοσ του ςτζρνου και επί τα εκτόσ ζωσ τθ μζςθ μαςχαλιαία γραμμι. Το ςφμπλεγμα 

κθλισ-κθλαίασ άλω εντοπίηεται μεταξφ 4θσ και 5θσ πλευράσ. Θ οπίςκια επιφάνεια 

του αδζνα ζρχεται ςε επαφι με τθν περιτονία του μείηονοσ κωρακικοφ μυόσ και ςε 

μικρι ζκταςθ με τον πρόςκιο οδοντωτό. Συχνά ςχθματίηει προβολι προσ τθ 

μαςχάλθ, τθν ουρά του μαςτοφ (ουρά του Spence), θ οποία μπορεί να είναι 

ψθλαφθτι.    

Ο μαηικόσ αδζνασ αναπτφςςεται από παχφνςεισ του εξωδζρματοσ, οι οποίεσ 

εμφανίηονται ςτθν πρόςκια επιφάνεια του ςϊματοσ κατά μικοσ τθσ μαςτικισ 

Εικόνα 1: Ο ενήλικοσ μαςτόσ ςε προεμμηνοπαυςιακή και μετεμμηνοπαυςιακή κατάςταςη  
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ακρολοφίασ (milk line). Στισ γυναίκεσ, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ανάπτυξθσ του 

μαςτοφ γίνεται μετά τθ γζννθςθ ςε αντίκεςθ με τουσ άνδρεσ, όπου μετά τθ γζννθςθ 

δεν υφίςταται καμία περαιτζρω μεταβολι. Ο γυναικείοσ μαςτόσ κατά τθ γζννθςθ 

περιλαμβάνει μόνο τουσ κφριουσ πόρουσ, ενϊ ουςιαςτικά παραμζνει ατροφικόσ 

μζχρι τθν εφθβεία. Κατά τθν εφθβεία ο μαηικόσ αδζνασ αναπτφςςεται ραγδαία 

κυρίωσ λόγω αφξθςθσ του ςτρϊματοσ και του ςυνδετικοφ ιςτοφ γφρω από τουσ 

πόρουσ. Θ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ των γαλακτοφόρων πόρων γίνεται κάτω από 

τθν επίδραςθ των οιςτρογόνων και τθσ προγεςτερόνθσ, οι οποίεσ εκκρίνονται κατά 

τθν εφθβεία. Μόνο όμωσ κατά τθν εγκυμοςφνθ ο μαςτόσ επιτυγχάνει τθν πλιρθ 

δομικι και λειτουργικι του ωρίμανςθ. Στο τζλοσ τθσ εγκυμοςφνθσ, ο μαςτόσ 

αποτελείται ςχεδόν αποκλειςτικά από λοβιακζσ μονάδεσ, οι οποίεσ διαχωρίηονται 

από μικρζσ ποςότθτεσ ςτρϊματοσ. Μετά τθ γαλουχία οι λοβιακζσ αδενοκυψζλεσ 

ατροφοφν, οι πόροι ςυρρικνϊνονται και ολόκλθροσ ο μαςτόσ μειϊνεται ςε μζγεκοσ. 

Κατά τθν εμμθνόπαυςθ οι λοβοί υποςτρζφουν περαιτζρω με απϊλεια τόςο 

ενδολοβιακοφ όςο και διαλοβιακοφ ςυνδετικοφ ιςτοφ. Με το χρόνο οι λοβιακοί 

αδενικοί ςχθματιςμοί μπορεί να λείπουν εντελϊσ από τον μαςτό των 

μετεμμθνοπαυςιακϊν γυναικϊν. Κατά τθν εμμθνόπαυςθ επίςθσ, τόςο το ςφςτθμα 

των πόρων όςο και ο ςυνδετικόσ ιςτόσ του μαςτοφ μειϊνονται ςθμαντικά. Θ 

μορφολογικι εμφάνιςθ του μαςτοφ των μετεμμθνοπαυςιακϊν γυναικϊν είναι πολφ 

διαφορετικι από αυτι των προεμμθνοπαυςιακϊν γυναικϊν (Εικόνα 1). 

Ο μαςτόσ αποτελείται από το δζρμα, το περιμαςτικό λίποσ και τον μαηικό αδζνα. Το 

δζρμα του μαςτοφ διακζτει ιδρωτοποιοφσ και ςμθγματογόνουσ αδζνεσ εκτόσ από το 

δζρμα των κθλϊν, το οποίο ςτερείται ιδρωτοποιϊν αδζνων και είναι πολφ λεπτό. Θ 

κθλαία άλωσ αποτελεί κυκλικι περιοχι του δζρματοσ, θ οποία ςτθν επιφάνεια τθσ 

παρουςιάηει υπεγζρςεισ, που προζρχονται από δερματικοφσ ςμθγματογόνουσ 

αδζνεσ (αδζνεσ του Montgomery), ενϊ είναι πλοφςια ςε λείεσ μυϊκζσ ίνεσ. Ο μαςτόσ 

τθσ ενθλίκου γυναίκασ αποτελείται κατά 90% από ςυνδετικό και λιπϊδθ ιςτό, ενϊ 

το υπόλοιπο 10% αποτελείται από αδενικό ςτοιχείο. Το περιμαςτικό λίποσ 

περιβάλλει τον μαηικό αδζνα, ο οποίοσ αποτελεί ςφνκετο ςωλθνοκυψελοειδι 

αδζνα και ςυνίςταται από 15-20 λοβοφσ, οι οποίοι διαχωρίηονται μεταξφ τουσ με 

ινϊδεισ δεςμίδεσ (κακεκτιριοι ςφνδεςμοι ι ςφνδεςμοι του Cooper) και ςυγκλίνουν 
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ακτινωτά προσ τθ κθλι. Οι λοβοί διαχωρίηονται από ινϊδθ διαφραγμάτια και 

διαιροφνται ςε διαφόρου μεγζκουσ λόβια. Ο κάκε λοβόσ αποτελείται από ζναν 

μείηονα εκφορθτικό πόρο (γαλακτοφόρο), ο οποίοσ εκβάλλει ςτθ κθλι ξεχωριςτά 

και από λόβια, τα οποία ποικίλλουν ςε αρικμό και αποτελοφνται από 

αδενοκυψζλεσ. Οι γαλακτοφόροι πόροι αποτελοφνται από πολφςτιβο πλακϊδεσ 

επικιλιο, ενϊ οι αδενοκυψζλεσ από ζναν βαςικό υμζνα και ζναν ςτίχο αδενικϊν 

κυττάρων (κυβοειδϊν ι κυλινδρικϊν) ςτθ βάςθ των οποίων προςφφονται 

μυοεπικθλιακά κφτταρα. 

Θ αιμάτωςθ του μαςτοφ προζρχεται κυρίωσ από τουσ διατιτραίνοντεσ κλάδουσ τθσ 

ζςω μαςτικισ αρτθρίασ (ζςω κωρακικι αρτθρία), οι οποίοι προςφζρουν το 60% τθσ 

ςυνολικισ αιμάτωςθσ του μαςτοφ και τθν πλάγια κωρακικι αρτθρία (30% τθσ 

αιμάτωςθσ). Και οι δφο αυτζσ αρτθρίεσ εκφφονται από τθν μαςχαλιαία αρτθρία, 

ενϊ κλάδοι τουσ αναςτομϊνονται μεταξφ τουσ. Επιπλζον, από τθν ζςω μαςτικι 

αρτθρία εκφφονται οι οπίςκιεσ μεςοπλεφριεσ αρτθρίεσ κλάδοι των οποίων 

ειςζρχονται ςτθν εν τω βάκει επιφάνεια του μαςτοφ (10% τθσ αιμάτωςθσ)(Εικόνα 

2). 

Εικόνα 2: Αιμάτωςη του μαςτοφ  
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Ο μαηικόσ αδζνασ ζχει πλοφςιο δίκτυο επιφανειακϊν φλεβϊν, οι οποίεσ ςτεροφνται 

βαλβίδων, διατείνονται κατά τθν εγκυμοςφνθ και καταλιγουν κυρίωσ ςτθν ζςω 

μαςτικι. Οι εν τω βάκει φλζβεσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον γιατί αποτελοφν οδοφσ 

αιματογενοφσ μεταφοράσ νεοπλαςματικϊν εμβόλων προσ τουσ πνεφμονεσ. Οι 

διατιτραίνοντεσ κλάδοι τθσ ζςω μαςτικισ καταλιγουν ςτθν ανϊνυμθ φλζβα, ενϊ οι 

κλάδοι τθσ μαςχαλιαίασ όπωσ και οι μεςοπλεφριεσ καταλιγουν ςτθν άνω κοίλθ 

φλζβα. Οι μεςοπλεφριεσ φλζβεσ αναςτομϊνονται με τισ ςπονδυλικζσ, γεγονόσ που 

εξθγεί τθν εμφάνιςθ μεταςτάςεων ςτα ςϊματα των ςπονδφλων και ςτα λαγόνια. 

Ο μαςτόσ νευρϊνεται από πλάγιουσ και πρόςκιουσ διατιτραίνοντεσ κλάδουσ του 2ου 

ωσ 6ου μεςοπλεφριου νεφρου. Θ νεφρωςθ του μαςτοφ είναι ιδιαίτερα πλοφςια ςτο 

ςφμπλεγμα κθλισ-κθλαίασ άλω με ςωματικζσ αιςκθτικζσ απολιξεισ, ενϊ το 

παρζγχυμα νευρϊνεται κυρίωσ από το αυτόνομο ςυμπακθτικό ςφςτθμα. 

Το λεμφαγγειακό δίκτυο του μαςτοφ είναι εξαιρετικά πλοφςιο εμφανίηοντασ 

πολλαπλζσ αναςτομϊςεισ και ποικιλία αποχετευτικϊν οδϊν (Εικόνα 3). Τα 

λεμφαγγεία του μαςτοφ αναπτφςςονται ςτον διάμεςο ςυνδετικό ιςτό, μεταξφ των 

λοβϊν και των πόρων του αδζνα και υποδζχονται τθ λζμφο από τουσ 

μεςοκυττάριουσ χϊρουσ του αδζνα.  Το δίκτυο είναι βαλβιδοφόρο και επικοινωνεί 

με τα επιπολισ λεμφαγγεία του δζρματοσ, με κφρια ανάπτυξθ γφρω από τθ κθλι, 

Εικόνα 3: Λεμφική αποχζτευςη του μαςτοφ  
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και τα εν τω βάκει λεμφαγγεία τθσ εν τω βάκει περιτονίασ. Θ λζμφοσ ακροιηόμενθ 

αποχετεφεται ςτουσ επιχϊριουσ λεμφαδζνεσ μζςω δφο κφριων απαγωγϊν ςτελεχϊν 

προσ τθ μαςχάλθ και δευτερευόντωσ ςτουσ ζςω μαςτικοφσ και μεςοπλεφριουσ 

λεμφαδζνεσ.   

Ο μαςτόσ είναι ορμονοεξαρτϊμενο όργανο, δθλαδι θ μορφολογία του αλλάηει 

ανάλογα με τισ ορμονικζσ μεταβολζσ, που παρατθροφνται κατά τθν εφθβεία, τισ 

φάςεισ του καταμινιου κφκλου, τθν κφθςθ και τθ γαλουχία. Οι ορμόνεσ που 

ςχετίηονται με τθ λειτουργία του μαςτοφ είναι: α) Θ οξυτοκίνθ, ορμόνθ τθσ 

πρόςκιασ υπόφυςθσ, που ςυντίκεται ςτουσ νευρϊνεσ του υπερ-οπτικοφ και παρα-

κοιλιακοφ πυρινα του υποκαλάμου. Ερζκιςμα για τθν ζκκριςθ τθσ αποτελεί ο 

κθλαςμόσ, ενϊ οι υποδοχείσ τθσ αυξάνουν ςτον τοκετό. β) Θ προλακτίνθ, ορμόνθ 

επίςθσ από τθν υπόφυςθ, θ ζκκριςθ τθσ οποίασ υπόκειται ςε αρνθτικό παλίνδρομο 

ζλεγχο από τθ ντοπαμίνθ, ενϊ αντίκετα ευνοείται από τα οιςτρογόνα. Θ προλακτίνθ 

αποτελεί τθν κφρια ορμόνθ του κθλαςμοφ, διεγείρει τθν παραγωγι γάλακτοσ και 

ευνοεί τθν ανάπτυξθ και διαφοροποίθςθ του μαςτοφ, ενϊ δρα ςτο αδενικό 

επικιλιο του μαηικοφ αδζνα μζςω επιφανειακϊν υποδοχζων. γ) Το ανκρϊπινο 

πλακουντιακό γαλακτογόνο, ορμόνθ τθσ οποίασ κφριοσ ρόλοσ είναι θ ανάπτυξθ και 

διαφοροποίθςθ του μαςτοφ κατά τθν κφθςθ. δ) Τα οιςτρογόνα που ζχουν ςφνκετο 

ρόλο, προάγουν τθν ανάπτυξθ του μαςτοφ και τθν ζκκριςθ τθσ προλακτίνθσ, ςε 

χαμθλά επίπεδα, ενϊ αναςτζλλουν τθ γαλουχία ςε υψθλά επίπεδα. ε) Θ 

προγεςτερόνθ, θ οποία μαηί με τθν προλακτίνθ και τα οιςτρογόνα προάγει τθν 

ανάπτυξθ του μαςτοφ. ςτ) Τα κορτικοςτεροειδι τα οποία είναι απαραίτθτα  για τθν 

ζναρξθ και τθ διατιρθςθ τθσ γαλουχίασ. η) Θ ινςουλίνθ, που παίηει ρόλο ςτθ 

ςφνκεςθ των λιπιδίων του μαςτοφ. θ) Οι προςταγλανδίνεσ, που δρουν αναςταλτικά 

ςτθ γαλουχία πριν τον τοκετό [1, 2]. 

1.2. ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

1.2.1. Επιδημιολογία 

Ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι ο ςυχνότεροσ καρκίνοσ ςτισ γυναίκεσ και θ πρϊτθ αιτία 

κανάτου από νεοπλαςματικά νοςιματα ςτον γυναικείο πλθκυςμό παγκοςμίωσ. 

Ρολλοί παράγοντεσ ζχουν ενοχοποιθκεί για τθν πρόκλθςθ καρκίνου του μαςτοφ, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_%28%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82%29&action=edit&redlink=1
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όπωσ θ πρϊιμθ ζναρξθ ζμμθνου ρφςθσ, θ κακυςτερθμζνθ εμμθνόπαυςθ, θ μεγάλθ 

θλικία τθσ γυναίκασ κατά τθν πρϊτθ τθσ κφθςθ, θ χαμθλι κοινωνικο-οικονομικι 

κατάςταςθ και θ άτυπθ υπερπλαςία. Οι παράγοντεσ αυτοί αντιςτοιχοφν περίπου 

ςτο 55% των περιπτϊςεων. Επιπλζον, ςτο 15% των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ 

διαπιςτϊνεται κλθρονομικι επιβάρυνςθ, ενϊ ζχουν αναγνωριςτεί διάφορα 

γενετικά ςφνδρομα, όπωσ το ςφνδρομο μαςτϊν- ωοκθκϊν, θ νόςοσ Cowden και το 

ςφνδρομο Li-Fraumeni, ςτα οποία υπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου 

του μαςτοφ [3]. 

Στισ Θ.Ρ.Α. ζχει διαπιςτωκεί ότι κάκε γυναίκα ζχει 13% πικανότθτα ανάπτυξθσ 

διθκθτικοφ καρκίνου του μαςτοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ, ενϊ ο διθκθτικόσ 

καρκίνοσ του μαςτοφ αποτελεί το 32% του ςυνόλου των κακοθκειϊν, που 

παρατθροφνται ςτισ γυναίκεσ [4, 5]. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, περιςςότερεσ από 

250.000 νζεσ περιπτϊςεισ καρκίνου του μαςτοφ διαγιγνϊςκονται κάκε χρόνο και 

90.000 γυναίκεσ πεκαίνουν από τθ νόςο. Στθν Ελλάδα, τα νζα περιςτατικά 

ανζρχονται ςε περίπου 4.500 ετθςίωσ και οι κάνατοι από καρκίνο του μαςτοφ ςε 

περίπου 1.600 [6]. Θ νόςοσ ςτα αναπτυγμζνα κράτθ παρουςίαηε αφξθςθ μζχρι τθ 

δεκαετία του 1990, αρικμϊντασ περίπου 110 νζεσ περιπτϊςεισ ανά 100.000 

γυναίκεσ ετθςίωσ, ενϊ τθν τελευταία δεκαετία παρουςιάηει μείωςθ τόςο τθσ 

εμφάνιςθσ όςο και τθσ κνθτότθτασ. Θ μείωςθ αυτι δικαιολογείται με τθν ευρφτερθ 

διάδοςθ τθσ μαςτογραφίασ, θ οποία ςυςχετίηεται με πρωΐμότερθ διάγνωςθ και 

αφξθςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ λόγω των νεότερων κεραπειϊν. Θ κατανομι 

τθσ ςυχνότθτασ του καρκίνου του μαςτοφ εμφανίηει ςθμαντικι γεωγραφικι και 

φυλετικι διαφοροποίθςθ. Θ Βόρεια Αμερικι και θ Ευρϊπθ παρουςιάηουν τθ 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα (110 νζεσ περιπτϊςεισ ανά 100.000 γυναίκεσ ετθςίωσ), ενϊ 

θ Αφρικι παρουςιάηει τθ μικρότερθ (10 νζεσ περιπτϊςεισ ανά 100.000 γυναίκεσ 

ετθςίωσ) [7]. Οι διαφορζσ αυτζσ δικαιολογοφνται λόγω των διαφορετικϊν 

περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, του προςδόκιμου επιβίωςθσ, του τρόπου καταγραφισ 

των νεοπλαςιϊν και τθσ αυξθμζνθσ ςυχνότθτασ καρκινογόνων παραγόντων ςτισ 

«δυτικοφ τφπου» κοινωνίεσ [8]. 

Θ κνθτότθτα που οφείλεται ςτον καρκίνο του μαςτοφ παρουςίαςε πτϊςθ ςε όλεσ 

τισ θλικιακζσ ομάδεσ κατά τθν τελευταία δεκαετία, κυρίωσ ςτισ γυναίκεσ κάτω των 

70 ετϊν. Θ πτϊςθ αυτι, όμωσ, ςυμβαίνει κυρίωσ ςτισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, με 
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αντίκετθ τάςθ ςτισ υπόλοιπεσ. Θ πρϊιμθ διάγνωςθ και οι νζεσ κεραπείεσ, από 

κοινοφ με άλλουσ παράγοντεσ, φαίνεται ότι ςυμβάλλουν ςτο γεγονόσ αυτό. Σε 

αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, όπωσ οι Θ.Ρ.Α., μόνο ςτο 5% των αςκενϊν παρατθροφνται 

μεταςτάςεισ κατά τθν αρχικι διάγνωςθ, ενϊ ςτα 2/3 των αςκενϊν παρουςιάηεται 

νεοπλαςία εντοπιςμζνθ μόνο ςτο μαςτό [5]. Αντίκετα, ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 

παρατθροφνται ςτο 50% μεταςτάςεισ κατά τθν αρχικι διάγνωςθ, γεγονόσ που 

εξθγεί και τθν αυξθμζνθ κνθτότθτα ςε αυτζσ τισ χϊρεσ. Θ πενταετισ επιβίωςθ 

αςκενϊν με μεταςτάςεισ είναι μόνο 10% και περιορίηεται ςε αςκενείσ με καλι 

γενικι κατάςταςθ και περιοριςμζνθ μεταςτατικι νόςο [9]. 

1.2.2. Παράγοντεσ κινδφνου 

Βάςει επιδθμιολογικϊν μελετϊν ζχουν εντοπιςκεί διάφοροι παράγοντεσ κινδφνου 

για τθν εμφάνιςθ καρκίνου του μαςτοφ, αν και ο πακογενετικόσ μθχανιςμόσ δεν 

ζχει εξακριβωκεί για πολλοφσ από αυτοφσ. Θ θλικία και το φφλο αποτελοφν τουσ 

ιςχυρότερουσ από αυτοφσ, με τθ νόςο να εμφανίηεται 100 φορζσ ςυχνότερα ςτισ 

γυναίκεσ. Θ καμπφλθ αφξθςθσ τθσ επίπτωςθσ τθσ νόςου παρουςιάηει πολφ μεγάλθ 

κλίςθ μζχρι τα 50 ζτθ, οπότε αρχίηει και ελαττϊνεται. Ραρ’ όλα αυτά θ κλίςθ τθσ 

καμπφλθσ παραμζνει κετικι μζχρι τα 80 ζτθ [10, 11]. 

Θ αιτιολογία του καρκινϊματοσ του μαςτοφ φαίνεται να είναι πολυπαραγοντικι. 

Διαιτθτικοί παράγοντεσ, γεννθτικότθτα, ορμονικζσ επιδράςεισ, ζκκεςθ ςτθν 

ιοντίηουςα ακτινοβολία, οικογενειακό ιςτορικό και ιςτορικό καλοικων νόςων του 

μαςτοφ κεωροφνται ότι επιδροφν ςτθν εμφάνιςθ τθσ νόςου. Επίςθσ, οι 

περιβαλλοντολογικοί παράγοντεσ κατζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αιτιολογία τθσ 

νόςου, γεγονόσ που επιβεβαιϊκθκε από μελζτεσ ςε πλθκυςμοφσ που 

μετανάςτευςαν από χϊρεσ με μικρότερθ ςυχνότθτα ςε χϊρεσ υψθλοφ κινδφνου, 

όπου διαπιςτϊκθκε ςταδιακι εξομείωςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ νόςου με τον εγχϊριο 

πλθκυςμό [12, 13]. Υψθλοκερμιδικι δίαιτα πλοφςια ςε ηωϊκά λίπθ και πρωτεΐνεσ ςε 

ςυνδυαςμό με αποχι από φυςικι άςκθςθ κακϊσ και θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ 

αλκοόλ ζχουν ενοχοποιθκεί επίςθσ με αφξθςθ του κινδφνου ανάπτυξθσ του 

καρκινϊματοσ του μαςτοφ [14]. Θ ςθμαςία τθσ αναπαραγωγισ είναι επίςθσ 

τεκμθριωμζνθ. Ο καρκίνοσ του μαςτοφ εμφανίηεται περιςςότερο ςε γυναίκεσ με 

πρϊιμθ εμμθναρχι, κακυςτερθμζνθ εμμθνόπαυςθ, ςε άτεκνεσ ι γυναίκεσ με 

τεκνοποίθςθ ςε προχωρθμζνθ θλικία. Ο παρατεταμζνοσ κθλαςμόσ φαίνεται να 
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προςφζρει κάποια προςταςία, ενϊ θ λιψθ ορμονικϊν ςκευαςμάτων είτε με τθ 

μορφι από του ςτόματοσ αντιςυλλθπτικϊν ι ωσ κεραπεία υποκατάςταςθσ ςε 

μετεμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ φαίνεται να ζχουν επιβαρυντικό ρόλο [15]. Γυναίκεσ 

με ιςτορικό ςοβαρισ άτυπθσ επικθλιακισ υπερπλαςίασ ζχουν 4 με 5 φορζσ 

μεγαλφτερο κίνδυνο ανάπτυξθσ τθσ νόςου, ενϊ γυναίκεσ με απλι ι άτυπθ 

επικθλιακι υπερπλαςία εμφανίηουν 1,5 και 3 φορζσ μεγαλφτερο κίνδυνο, 

αντίςτοιχα [16]. Το καρκίνωμα του μαςτοφ εμφανίηει οικογενι προδιάκεςθ. 

Φαίνεται, ότι ο κίνδυνοσ νόςου ςε ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ αςκενοφσ με 

καρκίνωμα του μαςτοφ διπλαςιάηεται. Ο κίνδυνοσ είναι ακόμθ μεγαλφτεροσ, αν θ 

πρϊτου βακμοφ ςυγγενισ είχε προςβλθκεί ςε μικρι θλικία ι αν θ νόςοσ ιταν 

αμφοτερόπλευρθ. Οι γυναίκεσ με υπερπλαςτικζσ αλλοιϊςεισ και οικογενειακό 

ιςτορικό καρκίνου του μαςτοφ (ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ) εμφανίηουν 9 φορζσ 

μεγαλφτερο κίνδυνο [17]. 

Μεταλλάξεισ ςε δφο γονίδια τα BRCA 1 και 2, με υψθλι διειςδυτικότθτα ςτθν 

επόμενθ γενιά ςυςχετίηονται με ςθμαντικά αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ καρκίνου 

του μαςτοφ. Μεταλλάξεισ των 2 αυτϊν γονιδίων ςχετίηονται με τθ δθμιουργία 

όγκων ςτα 2/3 των περιπτϊςεων των οικογενϊν καρκινωμάτων του μαςτοφ. Το 

γονίδιο BRCA 1 εδράηεται ςτο χρωμόςωμα 17q και το BRCA 2 ςτο χρωμόςωμα 13q. 

Συνικωσ, το καρκίνωμα του μαςτοφ λόγω μεταλλάξεων ςτα παραπάνω γονίδια 

εμφανίηεται ςε νεϊτερεσ θλικίεσ (μετάλλαξθ BRCA 1<40 ετϊν). Οι μεταλλάξεισ ςτο 

BRCA 1 δεν ςχετίηονται με προκαρκινωματϊδεισ επικθλιακζσ αλλοιϊςεισ ι 

παρουςία in-situ ςτοιχείου και για αυτό ζχουν ςυςχετιςκεί με χειρότερθ πρόγνωςθ. 

Αντίκετα, οι μεταλλάξεισ ςτο BRCA 2 ςυνδυάηονται με in-situ καρκίνωμα και με 

όγκουσ κετικοφσ για οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ και ζχουν καλφτερθ πρόγνωςθ [18]. 

1.2.3. Ιςτοπαθολογία  

Τα καρκινϊματα του μαςτοφ προζρχονται από το επικιλιο των πόρων και των 

λοβίων. Στο 90% θ προζλευςθ τουσ είναι από το επικιλιο των πόρων, ενϊ ςτο 10% 

από το επικιλιο των λοβίων. Tα νεοπλάςματα του μαςτοφ διαιροφνται περαιτζρω 

ςε διθκθτικά (διικθςθ τθσ βαςικισ μεμβράνθσ) και μθ-διθκθτικά (ενδοεπικθλιακά 

ι in-situ). 
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Τα μθ-διθκθτικά καρκινϊματα του μαςτοφ είναι τα ενδοπορικά (DCIS) και τα 

ενδολοβιακά (LCIS). Ο διαχωριςμόσ αυτόσ ςτθρίηεται ςτο αναπτυξιακό πρότυπο και 

τα κυτταρολογικά χαρακτθριςτικά, παρά ςτθν ανατομικι τουσ εντόπιςθ εντόσ του 

ςυςτιματοσ των πόρων-λοβίων του μαςτοφ. Οι δφο αυτζσ μορφζσ διαφζρουν τόςο 

ςτα ακτινολογικά χαρακτθριςτικά όςο και ςτθ μορφολογία, βιολογικι ςυμπεριφορά 

και ανατομικι κατανομι [19, 20]. 

Ο όροσ DCIS περιλαμβάνει μια ετερογενι ομάδα ιςτολογικϊν αλλοιϊςεων, οι 

οποίεσ διαφζρουν ςτθν κλινικι και ιςτολογικι τουσ εμφάνιςθ κακϊσ και ςτο 

βιολογικό τουσ δυναμικό. Διαφορετικά ςυςτιματα ταξινόμθςθσ ζχουν προτακεί, τα 

οποία διαφζρουν ςτθν ονοματολογία. Κοινι τουσ βάςθ αποτελεί θ πυρθνικι ατυπία 

(nuclear grade) και θ παρουςία ι μθ νζκρωςθσ, χαρακτθριςτικά, τα οποία 

διακρίνουν τισ βλάβεσ αυτζσ ςε 3 κφριεσ κατθγορίεσ (χαμθλισ, μζςθσ και υψθλισ 

πυρθνικισ ατυπίασ). Κυριότεροι ιςτολογικοί τφποι είναι το ςυμπαγζσ, το 

φαγεςωρικό, το κθλϊδεσ, το μικροκθλϊδεσ ι θκμοειδζσ και το ςωλθνϊδεσ [21]. 

Το LCIS δεν είναι ποτζ ψθλαφθτό και δεν ζχει χαρακτθριςτικι μαςτογραφικι 

απεικόνιςθ. Είναι ςυνικωσ τυχαίο μικροςκοπικό εφρθμα και εντοπίηεται ςυχνότερα 

ςε προεμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ καταδεικνφοντασ ορμονικι επίδραςθ ςτθν 

ανάπτυξθ τζτοιων αλλοιϊςεων. Τα ιςτολογικά χαρακτθριςτικά του είναι 

ςυγκεκριμζνα κακιςτϊντασ το ζτςι εφκολα αναγνωρίςιμο. Θ αναγνϊριςθ LCIS 

ςχετίηεται με αυξθμζνο κίνδυνο (2 φορζσ) εμφάνιςθσ διθκθτικισ νόςου. Ο 

απόλυτοσ κίνδυνοσ υπολογίηεται ςε 1% ανά ζτοσ και είναι ιςόβιοσ. Σε αντίκεςθ με 

το DCIS το LCIS, κεωρείται παράγοντασ κινδφνου για διθκθτικι νόςο και όχι 

πρόδρομθ μορφι αυτισ *22]. 

Ο πιο ςυχνά απαντϊμενοσ ιςτολογικόσ τφποσ διθκθτικοφ καρκινϊματοσ του μαςτοφ 

είναι το πορογενζσ διθκθτικό καρκίνωμα του μαςτοφ (χωρίσ ειδικοφσ χαρακτιρεσ) 

(75-80%). Τα πορογενι διθκθτικά καρκινϊματα του μαςτοφ ταξινομοφνται ςε 3 

διαφορετικοφσ βακμοφσ διαφοροποίθςθσ (grade) με βάςθ δομικά και 

κυτταρολογικά χαρακτθριςτικά: Καλισ διαφοροποίθςθσ (grade 1), μζςθσ 

διαφοροποίθςθσ (grade 2) και χαμθλισ διαφοροποίθςθσ (grade 3). Το λοβιακό 

διθκθτικό καρκίνωμα του μαςτοφ αποτελεί το δεφτερο ςυχνότερο ιςτολογικό τφπο 
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διθκθτικοφ καρκινϊματοσ του μαςτοφ (8%). Επιπλζον των διαφορετικϊν 

ιςτολογικϊν και μαςτογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν, υπάρχουν διακριτζσ 

προγνωςτικζσ και βιολογικζσ διαφορζσ μεταξφ λοβιακοφ και πορογενοφσ 

διθκθτικοφ καρκινϊματοσ του μαςτοφ. Τα διθκθτικά λοβιακά καρκινϊματα του 

μαςτοφ εμφανίηουν με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα αμφοτερόπλευρθ εντόπιςθ και είναι 

πολυεςτιακά. Εμφανίηονται επίςθσ ςε μεγαλφτερθσ θλικίασ γυναίκεσ, είναι 

μεγαλφτερα ςε μζγεκοσ και καλφτερα διαφοροποιθμζνα, είναι ςχεδόν πάντα κετικά 

για οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ και εμφανίηουν μεταςτάςεισ αργότερα, αλλά ςε 

αςυνικεισ περιοχζσ, όπωσ το περιτόναιο, οι μινιγγεσ και ο πεπτικόσ ςωλινασ. Άλλοι 

ιςτολογικοί τφποι διθκθτικοφ καρκινϊματοσ του μαςτοφ, με βάςθ τθ ςυχνότθτα, 

είναι το μεικτοφ τφπου (7%), το βλεννϊδεσ (2,5%), το ςωλθνϊδεσ (1,5%), το 

μυελοειδζσ (1,2%) και το κθλϊδεσ (1%) [23, 24]. 

Τα ςωλθνϊδθ διθκθτικά καρκινϊματα, τα οποία ιταν ςχετικά ςπάνια πριν τθν 

κακιζρωςθ των μαςτογραφικϊν προλθπτικϊν ελζγχων, ζχουν καλφτερθ πρόγνωςθ 

ςε ςφγκριςθ με τα πορογενι διθκθτικά και εμφανίηουν μεταςτάςεισ ςπανιότατα. Τα 

βλεννϊδθ καρκινϊματα απαντϊνται ςυχνότερα ςε θλικιωμζνεσ γυναίκεσ και, όπωσ 

με τα ςωλθνϊδθ, εμφανίηουν καλφτερθ πρόγνωςθ. Τα μυελοειδι καρκινϊματα 

εμφανίηονται ςυχνότερα ςε νζεσ γυναίκεσ, αποτελοφν το 10% των περιπτϊςεων 

εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ ςε φορείσ μετάλλαξθσ του γονιδίου BRCA 1 και 

ςυνοδεφονται από μάλλον καλφτερθ πρόγνωςθ ςε ςφγκριςθ με τα πορογενι 

διθκθτικά, παρά τθν επικετικι τουσ ιςτολογικι εικόνα. Σπανιότερουσ ιςτολογικοφσ 

τφπουσ αποτελοφν το μικροδιθκθτικό, μία ιδιαίτερα επικετικι μορφι καρκινϊματοσ 

του μαςτοφ, που δίνει πολφ γριγορα λεμφαδενικζσ μεταςτάςεισ, το μεταπλαςτικό 

και το αδενοκυςτικό [25-27]. 

Ξεχωριςτοφσ τφπουσ ςυνιςτοφν θ νόςοσ Paget και το φλεγμονϊδεσ καρκίνωμα του 

μαςτοφ. Το φλεγμονϊδεσ καρκίνωμα του μαςτοφ αποτελεί μία επικετικι μορφι 

τοπικά εκτεταμζνου καρκίνου του μαςτοφ. Χαρακτθρίηεται από διάχυτο ερφκθμα 

και οίδθμα (peau d’orange), που καταλαμβάνει τουλάχιςτον το 1/3 του δζρματοσ 

του μαςτοφ. Οι φλεγμονϊδεισ αλλοιϊςεισ του δζρματοσ οφείλονται ςτο 

λεμφοίδθμα, που προκαλείται από καρκινικά ζμβολα εντόσ των δερματικϊν 

λεμφαγγείων, εφρθμα το οποίο, ωςτόςο δεν επαρκεί για τθ διάγνωςθ, θ οποία 
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τίκεται κατ’ αρχιν με βάςθ τθν κλινικι εικόνα. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων 

ςυνοδεφεται από λεμφαδενικζσ μεταςτάςεισ, ενϊ ςτο 1/3 των περιπτϊςεων 

ςυνυπάρχουν απομακρυςμζνεσ μεταςτάςεισ. Είναι ςπάνια κακοικεια (1%), που 

χαρακτθρίηεται από ζντονθ αγγειογενετικι και αγγειοδιθκθτικι δραςτθριότθτα, 

γεγονόσ, που ενιςχφει τθν επικετικότθτα και το μεταςτατικό δυναμικό τθσ *28-30]. 

Θ νόςοσ Paget είναι επίςθσ μία αςυνικθσ μορφι καρκινϊματοσ των πόρων, που 

αρχίηει ωσ τυπικό ενδοπορικό καρκίνωμα ςτουσ κφριουσ εκφορθτικοφσ πόρουσ και 

ςτθ ςυνζχεια επεκτείνεται και διθκεί το δζρμα τθσ κθλισ και τθσ κθλαίασ άλω. 

Κλινικά, μπορεί να μθν υπάρχει ψθλαφθτι βλάβθ, αλλά χαρακτθριςτικι είναι θ 

εκηεματοειδισ διάβρωςθ τθσ κθλισ και ιςτολογικά, θ παρουςία νεοπλαςματικϊν 

κυττάρων Paget, που διθκοφν τθν επιδερμίδα τθσ κθλισ. Σε ποςοςτό 85-88%, 

ςχετίηεται με υποκείμενο καρκίνωμα του μαςτοφ (διθκθτικό ι μθ) [31, 32]. 

1.2.4. ταδιοποίηςη 

 Θ ςταδιοποίθςθ του καρκινϊματοσ του μαςτοφ ζχει ςθμαντικζσ εφαρμογζσ ςτθ 

μελζτθ και αντιμετϊπιςθ του. Χρθςιμοποιείται τόςο ςτον κεραπευτικό ςχεδιαςμό 

και αντιμετϊπιςθ όςο και ςτθν ζρευνα και τεκμθρίωςθ νζων κεραπευτικϊν 

μεκόδων και ςχθμάτων. Ζχουν προτακεί κατά καιροφσ διάφορα ςυςτιματα 

ςταδιοποίθςθσ. Το ςφςτθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται ευρζωσ είναι θ 

ςταδιοποίθςθ κατά TNM, που βαςίηεται ςτα χαρακτθριςτικά του όγκου, ςτθν 

ζκταςθ των λεμφαδενικϊν μεταςτάςεων και ςτισ απομακρυςμζνεσ μεταςτάςεισ. Θ 

πιο πρόςφατθ ζκδοςθ τθσ American Joint Committee on Cancer για τθ 

ςταδιοποίθςθ του καρκίνου του μαςτοφ παρατίκεται ςτουσ Πίνακεσ 1-5 [33]. 

Πίνακασ 1. Πρωτοπαθήσ όγκοσ (Σ) 

TX Primary tumor cannot be assessed. 

T0 No evidence of primary tumor. 

Tis Carcinoma in situ. 

Tis 

(DCIS) 

DCIS. 
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Tis 

(LCIS) 

LCIS. 

Tis 

(Paget) 

Paget disease of the nipple NOT associated with invasive carcinoma and/or 

carcinoma in situ (DCIS and/or LCIS) in the underlying breast parenchyma. 

Carcinomas in the breast parenchyma associated with Paget disease are 

categorized based on the size and characteristics of the parenchymal disease, 

although the presence of Paget disease should still be noted. 

T1 Tumor ≤20 mm in greatest dimension. 

T1mi Tumor ≤1 mm in greatest dimension. 

T1a Tumor >1 mm but ≤5 mm in greatest dimension. 

T1b Tumor >5 mm but ≤10 mm in greatest dimension. 

T1c Tumor >10 mm but ≤20 mm in greatest dimension. 

T2 Tumor >20 mm but ≤50 mm in greatest dimension. 

T3 Tumor >50 mm in greatest dimension. 

T4 Tumor of any size with direct extension to the chest wall and/or to the skin 

(ulceration or skin nodules). 

T4a Extension to the chest wall, not including only pectoralis muscle 

adherence/invasion. 

T4b Ulceration and/or ipsilateral satellite nodules and/or edema (including peau 

d'orange) of the skin, which do not meet the criteria for inflammatory carcinoma. 

T4c Both T4a and T4b. 

T4d Inflammatory carcinoma. 

 

Πίνακασ 2. Επιχϊριοι Λεμφαδζνεσ (N) 

Κλινικι αξιολόγθςθ   

NX Regional lymph nodes cannot be assessed (e.g., previously removed). 
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Κλινικι αξιολόγθςθ   

N0 No regional lymph node metastases. 

N1 Metastases to movable ipsilateral level I, II axillary lymph node(s). 

N2 Metastases in ipsilateral level I, II axillary lymph nodes that are clinically fixed or 

matted. 

OR 

Metastases in clinically detected ipsilateral internal mammary nodes in the absence of 

clinically evident axillary lymph node metastases. 

N2a Metastases in ipsilateral level I, II axillary lymph nodes fixed to one another (matted) 

or to other structures. 

N2b Metastases only in clinically detected ipsilateral internal mammary nodes and in the 

absence of clinically evident level I, II axillary lymph node metastases. 

N3 Metastases in ipsilateral infraclavicular (level III axillary) lymph node(s) with or without 

level I, II axillary lymph node involvement. 

OR 

Metastases in clinically detected ipsilateral internal mammary lymph node(s) with 

clinically evident level I, II axillary lymph node metastases. 

OR 

Metastases in ipsilateral supraclavicular lymph node(s) with or without axillary or 

internal mammary lymph node involvement. 

N3a Metastases in ipsilateral infraclavicular lymph node(s). 

N3b Metastases in ipsilateral internal mammary lymph node(s) and axillary lymph node(s). 

N3c Metastases in ipsilateral supraclavicular lymph node(s). 

 

Πίνακασ 3. Παθολογοανατομική εκτίμηςη (pN) 

pNX Regional lymph nodes cannot be assessed (e.g., previously removed or not 
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removed for pathologic study). 

pN0 No regional lymph node metastasis identified histologically. 

Note: ITCs are defined as small clusters of cells ≤0.2 mm, or single tumor cells, or a cluster of 

<200 cells in a single histologic cross-section. ITCs may be detected by routine histology or 

by IHC methods. Nodes containing only ITCs are excluded from the total positive node count 

for purposes of N classification but should be included in the total number of nodes 

evaluated. 

pN0(i–) No regional lymph node metastases histologically, negative IHC. 

pN0(i+) Malignant cells in regional lymph node(s) ≤0.2 mm (detected by H&E or IHC 

including ITC). 

pN0(mol–) No regional lymph node metastases histologically, negative molecular findings 

(RT-PCR). 

pN0(mol+) Positive molecular findings (RT-PCR), but no regional lymph node metastases 

detected by histology or IHC. 

pN1 Micrometastases. 

OR 

Metastases in 1–3 axillary lymph nodes. 

AND/OR 

Metastases in internal mammary nodes with metastases detected by sentinel 

lymph node biopsy but not clinically detected. 

pN1mi Micrometastases (>0.2 mm and/or >200 cells but none >2.0 mm). 

pN1a Metastases in 1–3 axillary lymph nodes, at least one metastasis >2.0 mm. 

pN1b Metastases in internal mammary nodes with micrometastases or 

macrometastases detected by sentinel lymph node biopsy but not clinically 

detected. 

pN1c Metastases in 1–3 axillary lymph nodes and in internal mammary lymph 

nodes with micrometastases or macrometastases detected by sentinel lymph 
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node biopsy but not clinically detected. 

pN2 Metastases in 4–9 axillary lymph nodes. 

OR 

Metastases in clinically detected internal mammary lymph nodes in the 

absence of axillary lymph node metastases. 

pN2a Metastases in 4–9 axillary lymph nodes (at least 1 tumor deposit >2 mm). 

pN2b Metastases in clinically detected internal mammary lymph nodes in the 

absence of axillary lymph node metastases. 

pN3 Metastases in ≥10 axillary lymph nodes. 

OR 

Metastases in infraclavicular (level III axillary) lymph nodes. 

OR 

Metastases in clinically detected ipsilateral internal mammary lymph nodes in 

the presence of one or more positive level I, II axillary lymph nodes. 

OR 

Metastases in >3 axillary lymph nodes and in internal mammary lymph nodes 

with micrometastases or macrometastases detected by sentinel lymph node 

biopsy but not clinically detected. 

OR 

Metastases in ipsilateral supraclavicular lymph nodes. 

pN3a Metastases in ≥10 axillary lymph nodes (at least 1 tumor deposit >2.0 mm). 

OR 

Metastases to the infraclavicular (level III axillary lymph) nodes. 

pN3b Metastases in clinically detected ipsilateral internal mammary lymph nodes in 

the presence of one or more positive axillary lymph nodes; 
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OR 

Metastases in >3 axillary lymph nodes and in internal mammary lymph nodes 

with micrometastases or macrometastases detected by sentinel lymph node 

biopsy but not clinically detected. 

pN3c Metastases in ipsilateral supraclavicular lymph nodes. 

Post-treatment ypN  

–Post-treatment yp "N" should be evaluated as for clinical (pretreatment) "N" methods 

above. The modifier "SN" is used only if a sentinel node evaluation was performed after 

treatment. If no subscript is attached, it is assumed that the axillary nodal evaluation was by 

AND. 

–The X classification will be used (ypNX) if no yp posttreatment SN or AND was performed. 

–N categories are the same as those used for pN. 

 

Πίνακασ 4. Απομακρυςμζνεσ Μεταςτάςεισ (M) 

M0 No clinical or radiographic evidence of distant metastases. 

cM0(i+) No clinical or radiographic evidence of distant metastases, but deposits of 

molecularly or microscopically detected tumor cells in circulating blood, bone 

marrow, or other nonregional nodal tissue that are ≤0.2 mm in a patient without 

symptoms or signs of metastases. 

M1 Distant detectable metastases as determined by classic clinical and radiographic 

means and/or histologically proven >0.2 mm. 

 

Πίνακασ 5. τάδια-Προγνωςτικζσ ομάδεσ 

Στάδιο  T  N  M  

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T0 N1mi M0 
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Στάδιο  T  N  M  

 T1 N1mi M0 

IIA T0 N1 M0 

 T1 N1 M0 

 T2 N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 

 T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T3 N2 M0 

IIIB T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

 T4 N2 M0 

IIIC Οποιοδιποτε T N3 M0 

IV Οποιοδιποτε T Οποιοδιποτε N M1 

     

1.3. ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

1.3.1. Ιςτορική αναδρομή  

Θ πρϊτθ αναφορά ςε χειρουργικι αντιμετϊπιςθ του καρκίνου του μαςτοφ ζχει 

βρεκεί ςτον «Χειρουργικό Ράπυρο του Edwin Smith», μία ςειρά ιατρικϊν 

περιπτϊςεων, που γράφτθκε ςτθν Αίγυπτο μεταξφ 3000 και 2500 π.Χ. και ςτθν 

οποία αναφζρονται εκτομζσ όγκων μαςτοφ. Κατά τθν αρχαιότθτα όμωσ, 

ανευρίςκονται αντικρουόμενεσ κεωρίεσ γφρω από τθ χειρουργικι κεραπεία του 

καρκίνου του μαςτοφ. 
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Ο Λπποκράτθσ πίςτευε, ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι ςυςτθματικι νόςοσ και θ 

αφαίρεςθ του πρωτοπακοφσ όγκου κα επιβάρυνε τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ. 

Ομοίωσ, ο Γαλθνόσ πίςτευε ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι ςυςτθματικι νόςοσ και 

επεκτείνοντασ τθ κεωρία των χυμϊν του Λπποκράτθ υποςτιριηε, ότι ο καρκίνοσ του 

μαςτοφ είναι αποτζλεςμα «πιγματοσ μαφρθσ χολισ». Ανζφερε χαρακτθριςτικά, ότι 

θ ζμμθνοσ ρφςθ βοθκοφςε ςτθν αποβολι τθσ περίςςειασ μαφρθσ χολισ και θ 

διακοπι τθσ οδθγοφςε ςτθν αυξθμζνθ επίπτωςθ του καρκίνου του μαςτοφ ανάμεςα 

ςτισ μετεμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ. Ο Γαλθνόσ όμωσ ςφςτθνε τθ χειρουργικι 

κεραπεία του καρκίνου του μαςτοφ αναφζροντασ χαρακτθριςτικά, ότι οι όγκοι 

πρζπει να αφαιροφνται κυκλικά μζχρι του υγιοφσ ορίου. Ωςτόςο, πολλοί οπαδοί του 

γαλθνιςμοφ, ο οποίοσ κυριάρχθςε ςτθν ιατρικι ςκζψθ και πρακτικι μζχρι τον 15ο 

αιϊνα μ.Χ., ακολουκοφςαν τελικά μθ-χειρουργικζσ κεραπείεσ, όπωσ θ χριςθ 

κακαρτικϊν και οι φλεβοτομζσ, ςτθν προςπάκεια τουσ να αποβάλουν τθν περίςςεια 

τθσ χολισ. 

Κατά τον 18ο και 19ο αιϊνα, αρκετοί χειρουργοί άρχιςαν να αναπτφςςουν πιο 

επικετικζσ χειρουργικζσ προςεγγίςεισ για τθ κεραπεία του καρκίνου του μαςτοφ.  

Στον Γάλλο χειρουργό Jean Luis Petit  (1674-1750) πιςτϊνεται θ πρϊτθ ενοποιθμζνθ 

ςφλλθψθ χειρουργικισ αντιμετϊπιςθσ του καρκίνου του μαςτοφ. Στα κείμενα του, 

τα οποία δθμοςιεφτθκαν 24 ζτθ μετά τον κάνατο του, ανζφερε, ότι πρζπει να 

αναηθτοφνται και να αφαιροφνται οι επιχϊριοι λεμφαδζνεσ και επί αμφιβολίασ για 

τα όρια, να αφαιροφνται θ απονεφρωςθ του μείηονα κωρακικοφ κακϊσ και ίνεσ του 

μυόσ και ότι ο μαηικόσ αδζνασ δεν πρζπει να διατζμνεται κατά τθ διάρκεια τθσ 

επζμβαςθσ. Τθν ίδια περίοδο (1757), ο επίςθσ Γάλλοσ χειρουργόσ LeDran 

αμφιςβιτθςε τθ κεωρία του Γαλθνοφ περί μαφρθσ χολισ και υποςτιριξε, χωρίσ 

όμωσ να καταφζρει να το κάνει ευρφτερα αποδεκτό,  ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ 

είναι τοπικι βλάβθ, θ οποία επεκτείνεται μζςω των λεμφαγγείων. Θ ςφγχρονθ 

χειρουργικι κεραπεία του καρκίνου του μαςτοφ αρχίηει να κεμελιϊνεται ςτα μζςα 

του 19ου αιϊνα. Οι μελζτεσ του Γερμανοφ πακολογοανατόμου Rudolf Virchow 

ανζδειξαν, ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ προζρχεται από επικθλιακά κφτταρα και 

εξαπλϊνεται μζςω των περιτονιϊν και των λεμφαγγείων. Σε αντίκεςθ με τον 

Γαλθνό, ο Virchow πίςτευε, ότι ςε πρϊιμα ςτάδια ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι 

τοπικι νόςοσ και μπορεί να κεραπευτεί χειρουργικά. 
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Οι κεωρίεσ του Virchow επθρζαςαν ιδιαίτερα τον Αμερικάνο χειρουργό William 

Halstead, ο οποίοσ ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα ανζπτυξε και εφάρμοςε τθ ριηικι 

μαςτεκτομι για τθ κεραπεία του καρκίνου του μαςτοφ. Θ αφαίρεςθ en bloc του 

προςβεβλθμζνου μαςτοφ, μαηί με τουσ κωρακικοφσ μφεσ και τουσ ςφςτοιχουσ 

λεμφαδζνεσ, ςτθριηόταν ςτον πακογενετικό μθχανιςμό, που περιζγραψε ο Virchow 

για τον καρκίνο του μαςτοφ και κακιζρωςε τθ κεωρία τθσ τοπικο-περιοχικισ νόςου. 

Θ ριηικι μαςτεκτομι ιταν πολφ αποτελεςματικι ςτον τοπικό ζλεγχο τθσ νόςου και 

γριγορα κακιερϊκθκε τόςο ςτισ Θ.Ρ.Α. όςο και ςτθν Ευρϊπθ, ενιςχφοντασ τθν 

μετάβαςθ από τθ κεωρία τθσ ςυςτθματικισ νόςου του Γαλθνοφ ςτθ κεωρία τθσ 

τοπικισ νόςου των Virchow/Halstead. 

To 1948, οι Patey και Dyson ςτο Λονδίνο περιζγραψαν μία τροποποίθςθ τθσ 

μαςτεκτομισ κατά Halstead. Στθ ριηικι αυτι τροποποιθμζνθ μαςτεκτομι, ο μείηων 

κωρακικόσ διατθρείτο, κακιςτϊντασ τθν επζμβαςθ λιγότερο ακρωτθριαςτικι. Θ 

επζμβαςθ αυτι γριγορα κακιερϊκθκε, κακϊσ τα αποτελζςματα τθσ ιταν 

αντίςτοιχα καλά με αυτά τθσ ριηικισ επζμβαςθσ. Σιμερα παραλλαγι τθσ ριηικισ 

τροποποιθμζνθσ μαςτεκτομισ (με διατιρθςθ τόςο του μείηονα όςο και του 

ελάςςονα κωρακικοφ) χρθςιμοποιείται ακόμα ευρζωσ για τθν χειρουργικι 

αντιμετϊπιςθ του πρϊιμου καρκίνου του μαςτοφ. Τθν ίδια περίοδο με τθν 

ανάπτυξθ των ακτίνων Χ, ξεκινοφν οι πρϊτεσ αναφορζσ για τθ χριςθ ςυνδυαςμοφ 

χειρουργικισ επζμβαςθσ και ακτινοβολίασ για τθ κεραπεία του καρκίνου του 

μαςτοφ. Κλαςικι κεωρείται θ αναφορά του McWhirter από το Εδινβοφργο το 1948 

με τίτλο «θ αξία τθσ απλισ μαςτεκτομισ και ακτινοκεραπείασ ςτθ κεραπεία του 

πρϊιμου καρκίνου του μαςτοφ», ο οποίοσ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ ακτινοκεραπείασ για τον καρκίνο του μαςτοφ [1]. 

Με βάςθ τθ κεωρία του Halstead, οι χειρουργοί πίςτευαν, ότι θ ριηικι μαςτεκτομι 

μείωνε τθ κνθςιμότθτα από τον καρκίνο του μαςτοφ, κακϊσ ιταν πολφ 

αποτελεςματικι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ τοπικισ νόςου επιδρϊντασ ςυνεπϊσ και 

ςτθν επιβίωςθ. Μόλισ μετά το 1960 άρχιςε ο ζλεγχοσ αυτισ τθσ υπόκεςθσ. Μεγάλεσ 

τυχαιοποιθμζνεσ μελζτεσ υλοποιικθκαν τόςο ςτθν Ευρϊπθ όςο κα ςτισ Θ.Ρ.Α. των 

οποίων τα αποτελζςματα ζκεςαν τθ κεωρία του Halstead υπό αμφιςβιτθςθ. Δφο 

μελζτεσ, θ NSABP-04 και θ King’s/Cambridge, ςτισ οποίεσ αςκενείσ με κλινικά 

αρνθτικι μαςχάλθ τυχαιοποιικθκαν ςε μαςτεκτομι με ςφγχρονθ ι κακυςτερθμζνθ 
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αντιμετϊπιςθ τθσ μαςχάλθσ είτε χειρουργικά ι με χριςθ ακτινοκεραπείασ 

κατζδειξαν, ότι δεν υπιρχε διαφορά ςτθν επιβίωςθ. Νεότερεσ μελζτεσ-ςτακμόσ 

αμφιςβιτθςαν επίςθσ τθν άποψθ του Halstead, ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι 

τοπικι νόςοσ, θ οποία εξαπλϊνεται κατά ςυνζχεια ιςτοφ με φυγόκεντρθ πορεία. Ζξι 

μεγάλεσ μελζτεσ διενεργικθκαν τα τελευταία 30 ζτθ τυχαιοποιϊντασ αςκενείσ με 

πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ μεταξφ επζμβαςθσ διατιρθςθσ του μαςτοφ και ολικισ 

μαςτεκτομισ. Με πρϊτθ τθ μελζτθ του Κακθγθτι Umberto Veronesi από το Μιλάνο 

και μεγαλφτερθ τθ NSABP-06 του Κακθγθτι Bernard Fisher από το Ρίτςμπουργκ 

φάνθκε ότι, ενϊ ο κίνδυνοσ τοπικισ υποτροπισ μεγαλϊνει μετά από επεμβάςεισ 

διατιρθςθσ του μαςτοφ, θ ζκταςθ τθσ εκτομισ δεν επθρεάηει τθν επιβίωςθ 

κακιερϊνοντασ ζτςι τθ χειρουργικι διατιρθςθσ του μαςτοφ (τεταρτεκτομι – ευρεία 

ογκεκτομι) ςε ςυνδυαςμό με ακτινοκεραπεία, ωσ τθν κφρια κεραπεία για τον 

πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ. Τα αποτελζςματα των μελετϊν αυτϊν οδιγθςαν 

πολλοφσ ερευνθτζσ, με κφριο εκπρόςωπο τον Κακθγθτι Fisher να 

επαναδιατυπϊςουν τθ κεωρία του Γαλθνοφ περί ςυςτθματικισ νόςου για τον 

καρκίνο του μαςτοφ (Πίνακασ 6) [34-37]. 

 

Πίνακασ 6. φγκριςη μεταξφ των θεωριϊν κατά Halstead και κατά Fisher για τη 

βιολογία του καρκίνου του μαςτοφ  

Τπόθεςη κατά Halstead Τπόθεςη κατά Fisher 

Ο όγκοσ επεκτείνεται γριγορα με 

κακοριςμζνο τρόπο με βάςθ μθχανικά 

δεδομζνα   

Δεν  υπάρχει κακοριςμζνοσ τρόποσ 

διαςποράσ των καρκινικϊν κυττάρων   

Τα καρκινικά κφτταρα, μζςω απευκείασ 

επζκταςθσ ςτα λεμφαγγεία, διθκοφν τουσ 

λεμφαδζνεσ υποςτθρίηοντασ τθν en block 

εκτομι 

Τα καρκινικά κφτταρα διθκοφν τουσ 

λεμφαδζνεσ μζςω καρκινικϊν εμβόλων 

αμφιςβθτϊντασ τθν en block  εκτομι 

Ο κετικόσ λεμφαδζνασ αποτελεί δείκτθ 

επζκταςθσ του όγκου και καταλφτθ τθσ 

ςυςτθματικισ επζκταςθσ 

Ο κετικόσ λεμφαδζνασ αποτελεί ζνδειξθ 

ςχζςθσ ξενιςτι-όγκου, θ οποία επιτρζπει, 

παρά ευοδϊνει, τθν ανάπτυξθ μεταςτάςεων  

Οι επιχϊριοι λεμφαδζνεσ αποτελοφν 

φραγμό ςτθ δίοδο των καρκινικϊν κυττάρων 

Οι επιχϊριοι λεμφαδζνεσ δεν αποτελοφν 

φραγμό ςτθν επζκταςθ των καρκινικϊν 
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κυττάρων     

Οι επιχϊριοι λεμφαδζνεσ ζχουν ανατομικι 

ςθμαςία  

Οι επιχϊριοι λεμφαδζνεσ ζχουν βιολογικι 

ςθμαςία 

Θ κυκλοφορία του αίματοσ ζχει μικρό ρόλο 

ςτθ διαςπορά τθσ νόςου  

Θ κυκλοφορία του αίματοσ ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτθ διαςπορά τθσ νόςου 

Ο όγκοσ είναι αυτόνομοσ του ξενιςτι του Σφνκετεσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ όγκου-

ξενιςτι επθρεάηουν κάκε ςτάδιο τθσ νόςου  

Ο χειρουργιςιμοσ καρκίνοσ του μαςτοφ 

αποτελεί τοπικο-περιοχικι νόςο 

Ο χειρουργιςιμοσ καρκίνοσ του μαςτοφ 

αποτελεί ςυςτθματικι νόςο 

Θ ζκταςθ τθσ επζμβαςθσ αποτελεί τον 

κυρίαρχο παράγοντα ζκβαςθσ τθσ νόςου 

Ραραλλαγζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ τοπικο-

περιοχικισ νόςου δεν επθρεάηουν τθν 

επιβίωςθ  

  

1.3.2. φγχρονεσ χειρουργικζσ τεχνικζσ  

Θ χειρουργικι του καρκίνου του μαςτοφ ζχει αλλάξει ριηικά τισ 2 τελευταίεσ 

δεκαετίεσ και ςυνεχίηει να εξελίςςεται. Με τθν ανάδειξθ και τεκμθρίωςθ τθσ 

χειρουργικισ διατιρθςθσ του μαςτοφ, γυναίκεσ με διθκθτικό καρκίνο του μαςτοφ 

μποροφν να διατθριςουν τον μαςτό τουσ, χωρίσ υςτεριςεισ ςτο ογκολογικό 

αποτζλεςμα. Θ επιτυχισ εφαρμογι, ωςτόςο, απαιτεί τθν πολφπλευρθ ςυνεργαςία 

χειρουργοφ, ακτινολόγου, ακτινοκεραπευτι, ογκολόγου και πακολογοανατόμου. Θ 

χειρουργικι διατιρθςθσ του μαςτοφ αναφζρεται ςτθ χειρουργικι αφαίρεςθ του 

όγκου επί υγιϊν ορίων (όριο 0,5-1 cm μακροςκοπικά υγιοφσ ιςτοφ ςυνικωσ είναι 

επαρκζσ για τθν επίτευξθ μικροςκοπικά υγιϊν ορίων), ακολουκοφμενθ από τοπικι 

ακτινοκεραπεία με ςτόχο τθν εξάλειψθ τυχόν υπολειμματικισ μικροςκοπικισ νόςου 

ςτον υπόλοιπο μαςτό. Στόχοι τθσ ςυνδυαςτικισ αυτισ αντιμετϊπιςθσ είναι θ 

επιβίωςθ αντίςτοιχθ τθσ μαςτεκτομισ, θ διατιρθςθ ενόσ αιςκθτικά αποδεκτοφ 

μαςτοφ και ο μικρότεροσ δυνατόσ κίνδυνοσ τοπικισ υποτροπισ [36-38]. 

Απόλυτεσ αντενδείξεισ για τθν χειρουργικι διατιρθςθσ του μαςτοφ είναι: α) θ 

πολυεςτιακι νόςοσ (2 ι περιςςότερεσ πρωτοπακείσ εςτίεσ ςε διαφορετικά 

τεταρτθμόρια του μαςτοφ), β) θ διάχυτθ νόςοσ με τθ μορφι μικροαποτιτανϊςεων 

ςτθ μαςτογραφία, γ) το ιςτορικό προθγοφμενθσ ακτινοκεραπείασ, θ οποία 

περιελάμβανε τον πάςχοντα μαςτό, με αποτζλεςμα τθν αδυναμία χοριγθςθσ 
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περαιτζρω δόςθσ ςτο κωρακικό τοίχωμα και δ) θ μθ-επίτευξθ υγιϊν ορίων μετά 

από εφλογο αρικμό προςπακειϊν [39]. 

Σχετικζσ αντενδείξεισ αποτελοφν: α) Θ εγκυμοςφνθ ςυνιςτά απόλυτθ αντζνδειξθ για 

τθν ακτινοκεραπεία, όμωσ μπορεί θ αφαίρεςθ του όγκου να γίνει κατά το 3ο 3μθνο 

και θ εφαρμογι τθσ ακτινοκεραπείασ μετά τον τοκετό. β) Οι νόςοι του ςυνδετικοφ 

ιςτοφ. Αςκενείσ με ιςτορικό νόςου του ςυνδετικοφ ιςτοφ δεν ανζχονται εφκολα τθν 

ακτινοκεραπεία και ζτςι κα πρζπει να υπάρχει προεγχειρθτικι εκτίμθςθ και 

ςτάκμιςθ των πικανϊν επιπλοκϊν. Αναδρομικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει, ότι το 

ςκλθρόδερμα και ο ςυςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ αποτελοφν ςχετικι 

αντζνδειξθ για τθν εφαρμογι ςυμπλθρωματικισ ακτινοκεραπείασ. γ) Το μζγεκοσ 

του όγκου ςε ςχζςθ με τον όγκο του μαςτοφ ςυνιςτά κφριο ςτοιχείο 

προεγχειρθτικισ εκτίμθςθσ. Ζνασ μεγάλοσ όγκοσ ςε ζναν μικρό μαςτό αποτελεί 

ςχετικι αντζνδειξθ, αφοφ για να εξαιρεκεί αποτελεςματικά κα προκαλζςει 

ςθμαντικι αιςκθτικι δυςμορφία. Το μζγεκοσ του όγκου κακεαυτό δεν αποτελεί 

αντζνδειξθ, αν και λίγεσ είναι οι αναφορζσ επιτυχοφσ αντιμετϊπιςθσ όγκων >4-5 cm. 

Θ προεγχειρθτικι χθμειοκεραπεία ι ορμονοκεραπεία μπορεί να βοθκιςουν ςτθν 

αντιμετϊπιςθ μεγαλφτερων όγκων, με επζμβαςθ διατιρθςθσ του μαςτοφ, με 

αποδεκτά ποςοςτά τοπικισ υποτροπισ [40, 41]. 

Τμιμα τθσ τοπικισ κεραπείασ ςτο ςφμπλεγμα μαςτόσ-μαςχάλθ αποτελεί και θ 

ςταδιοποίθςθ των μαςχαλιαίων λεμφαδζνων. Επειδι ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι 

λεμφόφιλθ νεοπλαςία και ο μαςτόσ πλουςιότατοσ ςε λεμφικι αποχζτευςθ, οι 

λεμφαδζνεσ τθσ μαςχάλθσ εξακολουκοφν να είναι θ πρϊτθ και ςυχνότερθ κζςθ 

μετάςταςθσ. Ο λεμφαδενικόσ κακαριςμόσ τθσ μαςχάλθσ αποτελοφςε παραδοςιακά 

μζροσ τθσ επζμβαςθσ ςταδιοποίθςθσ και αντιμετϊπιςθσ του καρκίνου του μαςτοφ, 

με τθ βιοψία του λεμφαδζνα φρουροφ ςιμερα όμωσ, να αποτελεί τθν αρχικι 

επιλογι ςε αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ. Ο μαςχαλιαίοσ λεμφαδενικόσ 

κακαριςμόσ ενδείκνυται ςε αςκενείσ με κλινικά διθκθμζνουσ ςφςτοιχουσ 

λεμφαδζνεσ, κετικοφσ λεμφαδζνεσ μετά από κυτταρολογικι δια λεπτισ βελόνασ ι 

κετικοφσ λεμφαδζνεσ φρουροφσ. Θ ζκταςθ του περιλαμβάνει τουλάχιςτον τουσ 

λεμφαδζνεσ επιπζδου I και II. 
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Στθ μαςχαλιαία κοιλότθτα υπάρχουν 1 ι 2 (ςπάνια περιςςότεροι) λεμφαδζνεσ, οι 

οποίοι αποχετεφουν πρϊτοι τθ λζμφο από τθν πρωτοπακι εςτία και μζςω αυτϊν θ 

λζμφοσ μεταφζρεται ςτουσ υπόλοιπουσ και ςε υψθλότερα επίπεδα. Οι πρϊτοι 

αυτοί λεμφαδζνεσ ονομάηονται λεμφαδζνεσ φρουροί. Θ αφαίρεςθ τουσ και θ 

ιςτολογικι τουσ εξζταςθ είναι κατά το πλείςτον αντιπροςωπευτικι για τουσ 

υπόλοιπουσ λεμφαδζνεσ αποφεφγοντασ ζτςι τθ νοςθρότθτα, που ςυνοδεφει τον 

μαςχαλιαίο λεμφαδενικό κακαριςμό ςε περίπτωςθ μθ-διικθςθσ τουσ. Σε αςκενείσ 

με κλινικά αρνθτικι μαςχάλθ, θ βιοψία του λεμφαδζνα φρουροφ αξιόπιςτα 

αναγνωρίηει τισ αςκενείσ χωρίσ λεμφαδενικζσ μεταςτάςεισ. Θ λεπτομερισ 

ιςτολογικι εξζταςθ των λεμφαδζνων φρουρϊν μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα να 

ανακαλφψουμε μικρομεταςτάςεισ και μεμονωμζνα καρκινικά κφτταρα (ITC’s), που 

μζχρι τότε ανευρίςκονταν ςπάνια. Για τθν ανίχνευςθ του λεμφαδζνα φρουροφ 

χρθςιμοποιοφνται 3 τεχνικζσ: θ ζγχυςθ ράδιο-ιςοτόπου, θ ςιμανςθ με χρωςτικι ι ο 

ςυνδυαςμόσ των δφο *42]. Ο αυξανόμενοσ ρυκμόσ ανίχνευςθσ μικρϊν όγκων με 

χαμθλι πικανότθτα λεμφαδενικϊν μεταςτάςεων, θ εφαρμογι ςυμπλθρωματικϊν 

κεραπειϊν ςτθν πλειονότθτα των αςκενϊν, θ χριςθ τθσ προεγχειρθτικισ 

χθμειοκεραπείασ κακϊσ και οι χρόνιεσ επιπλοκζσ του μαςχαλιαίου λεμφαδενικοφ 

κακαριςμοφ, κακιςτοφν τθ βιοψία του λεμφαδζνα φρουροφ, ωσ τθν πιο 

αποτελεςματικι τεχνικι ςταδιοποίθςθσ τθσ μαςχάλθσ. Θ ανεφρεςθ διθκθμζνων 

μαςχαλιαίων λεμφαδζνων ςθμαίνει, ότι θ νόςοσ ζχει καταςτεί ςυςτθματικι, ενϊ θ 

απουςία διθκθμζνων λεμφαδζνων δεν αποκλείει τθν φπαρξθ απομακρυςμζνων 

ςυςτθματικϊν μεταςτάςεων. Τελικά το 20% των αςκενϊν, χωρίσ διικθςθ των 

μαςχαλιαίων λεμφαδζνων, κα καταλιξουν από ςυςτθματικι μεταςτατικι νόςο [43-

45]. 

Πταν θ μαςτεκτομι είναι επιβεβλθμζνθ εφαρμόηεται θ τεχνικι τθσ ριηικισ 

τροποποιθμζνθσ μαςτεκτομισ, όπου αφαιρείται ο μαςτόσ με τθν υποκείμενθ 

απονεφρωςθ του μείηονα κωρακικοφ κακϊσ και οι μαςχαλιαίοι λεμφαδζνεσ 

επιπζδου I και II. Με τθν ειςαγωγι τθσ βιοψίασ του λεμφαδζνα φρουροφ για τθ 

ςταδιοποίθςθ τθσ μαςχάλθσ ςυχνι είναι και θ εφαρμογι τθσ απλισ μαςτεκτομισ, 

δθλαδι θ αφαίρεςθ μόνο του μαςτοφ. Ραραλλαγζσ τθσ απλισ μαςτεκτομισ 

αποτελοφν θ «skin-sparing» μαςτεκτομι και θ «nipple-sparing» μαςτεκτομι. 
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Κατά τθ «skin-sparing» μαςτεκτομι, θ οποία άρχιςε να χρθςιμοποιείται από το 1991 

διατθρείται ζνα μεγάλο τμιμα του δζρματοσ του μαςτοφ, κακϊσ και θ υπομαςτικι 

αφλακα. Γίνεται αφαίρεςθ του παρεγχφματοσ, ςυνικωσ μζςω κυκλοτεροφσ τομισ 

ςτθ κθλαία άλω, και άμεςθ αποκατάςταςθ είτε με τθ χριςθ ςιλικονοφχων 

προκζςεων ι με τθ μετάκεςθ μυοδερματικϊν κρθμνϊν. Μετα-ανάλυςθ 9 μελετϊν 

ζδειξε, ότι θ «skin-sparing» μαςτεκτομι με άμεςθ αποκατάςταςθ ςε ςφγκριςθ με τθ 

ςυμβατικι χωρίσ αποκατάςταςθ παρζχει καλφτερο κοςμθτικό αποτζλεςμα ςε 

αςκενείσ ςταδίου I και II κακϊσ και ςτισ γυναίκεσ, που υποβάλλονται ςε 

προφυλακτικι μαςτεκτομι, χωρίσ μεγαλφτερο κίνδυνο τοπικισ υποτροπισ [46, 47]. 

Στθ «nipple-sparing» μαςτεκτομι διατθρείται θ περιοχι τθσ κθλαίασ άλω-κθλισ και 

μπορεί να εφαρμοςτεί ςε προςεκτικά επιλεγμζνεσ αςκενείσ με μικροφσ (Τ1) 

περιφερικοφσ όγκουσ [48, 49]. 

1.4. ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΟΙ-ΠΡΟΒΛΕΠΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

1.4.1. Κλαςικοί παράγοντεσ 

Ρολλαπλά κλινικο-εργαςτθριακά δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται τόςο για τθν 

εκτίμθςθ τθσ πρόγνωςθσ τθσ αςκενοφσ με καρκίνο του μαςτοφ όςο και τθ ςχεδίαςθ 

και εφαρμογι του βζλτιςτου κεραπευτικοφ ςχιματοσ. 

Αν και υπιρξαν αρκετά αντικρουόμενα δεδομζνα για τον ρόλο, που διαδραματίηει θ 

θλικία εμφάνιςθσ τθσ νόςου ςτθν εξζλιξθ των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, το 

1994 ανακοινϊκθκαν τα αποτελζςματα 2 μεγάλων μελετϊν, που ανζδειξαν, ότι 

θλικία διάγνωςθσ <35 ετϊν αποτελεί ανεξάρτθτο επιβαρυντικό προγνωςτικό 

παράγοντα [50, 51]. 

Το μζγεκοσ του πρωτοπακοφσ όγκου αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό παράγοντα 

για τθν υποτροπι τθσ νόςου. Σε μεγάλθ ςειρά αςκενϊν (περίπου 13500) με 

αρνθτικοφσ μαςχαλιαίουσ λεμφαδζνεσ βρζκθκε, ότι θ πενταετισ επιβίωςθ αςκενϊν 

με όγκουσ μζγιςτθσ διαμζτρου <1 cm ιταν 99%, μειωνόταν ςε 89% για τουσ όγκουσ 

1-3 cm και ςε 86% για όγκουσ 3-5 cm [52]. Επιπλζον και από άλλεσ μελζτεσ 

επιβεβαιϊκθκε θ ςυςχζτιςθ μεταξφ μεγζκουσ του όγκου και επιβίωςθσ ελεφκερθσ 

νόςου [53-55]. 
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Θ διικθςθ των μαςχαλιαίων λεμφαδζνων αποτελεί τον ιςχυρότερο προγνωςτικό 

παράγοντα ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Τα ποςοςτά επιβίωςθσ επθρεάηονται τόςο 

από τθν φπαρξθ ι όχι μεταςτατικισ εςτίασ ςτουσ μαςχαλιαίουσ λεμφαδζνεσ όςο και 

από το επίπεδο εντόπιςθσ των διθκθμζνων λεμφαδζνων, τον αρικμό των 

διθκθμζνων λεμφαδζνων, τον όγκο τθσ μεταςτατικισ νόςου, τθν παρουςία ι όχι 

εξωλεμφαδενικισ διαςποράσ και τθν παρουςία νεοπλαςματικϊν κυττάρων ςτα 

λεμφαγγεία. Θ πενταετισ επιβίωςθ κυμαίνεται από περίπου 85% για το ςφνολο των 

αςκενϊν χωρίσ λεμφαδενικζσ εντοπίςεισ ζωσ 28% για τισ αςκενείσ με πάνω από 10 

διθκθμζνουσ λεμφαδζνεσ [56]. 

Θ διικθςθ λεμφαγγείων και αγγείων αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό παράγοντα 

για τισ αςκενείσ χωρίσ διθκθμζνουσ μαςχαλιαίουσ λεμφαδζνεσ. Θ παρουςία 

λεμφαγγειακισ διικθςθσ ςε αςκενείσ με αρνθτικοφσ λεμφαδζνεσ ςυνοδεφεται από 

15% αφξθςθ του κινδφνου τοπικισ υποτροπισ [57]. 

Ο βακμόσ ιςτολογικισ κακοικειασ κεωρείται επίςθσ κλαςικόσ προγνωςτικόσ 

παράγοντασ ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Θ χριςθ του όμωσ παραμζνει αμφιλεγόμενο 

ηιτθμα κακϊσ αρχικά θ αξιολόγθςθ του δεν εμφάνιηε ικανοποιθτικι 

επαναλθψιμότθτα. Με τθν τροποποίθςθ των Elston και Ellis, το ςφςτθμα βαςίηεται 

ςε μία θμι-ποςοτικι εκτίμθςθ 3 μικροςκοπικϊν μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν: 

του ποςοςτοφ ςχθματιςμοφ ςωλθναρίων, του βακμοφ πυρθνικοφ πλειομορφιςμοφ 

και του αρικμοφ των μιτϊςεων ςε προκακοριςμζνο πεδίο [58, 59]. 
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1.4.2. Μοριακοί δείκτεσ 

Διάφοροι δείκτεσ πολλαπλαςιαςμοφ των κυττάρων ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθ 

ςυςχζτιςθ του δυναμικοφ ανάπτυξθσ του όγκου και τθσ πορείασ τθσ νόςου. Οι 

πλζον χρθςιμοποιοφμενοι είναι θ ζκφραςθ του Ki67 (πυρθνικό αντιγόνο, το οποίο 

ανιχνεφεται ςε όλεσ τισ φάςεισ του κυτταρικοφ κφκλου, με μζγιςτεσ τιμζσ ςτισ 

φάςεισ G2 και Μ) και ο μιτωτικόσ δείκτθσ (ποςοςτό των κυττάρων, που βρίςκονται 

ςε μίτωςθ). 

Θ ζκφραςθ του Ki67 εκτιμάται με τθ χρθςιμοποίθςθ του μονοκλωνικοφ 

αντιςϊματοσ ΜΛΒ-1. Ζχει βρεκεί, ότι καρκινϊματα του μαςτοφ με υψθλό ποςοςτό 

κετικϊν κυττάρων ςτο Ki-67/MIB-1, ςχετίηονται με χαμθλισ διαφοροποίθςθσ 

κυτταρικοφσ πλθκυςμοφσ, με παρουςία λεμφαδενικϊν μεταςτάςεων, ενϊ 

ςχετίηονται αρνθτικά με τθν κατάςταςθ των οιςτρογονικϊν υποδοχζων  και 

ςυνολικά με χειρότερθ πρόγνωςθ. Αρκετζσ μελζτεσ ζχουν επίςθσ ςυνδζςει το 

αυξθμζνο ποςοςτό κυττάρων ςτθ φάςθ S του κυτταρικοφ κφκλου με όγκουσ υψθλισ 

κακοικειασ και χειρότερθ πρόγνωςθ. Σε γενικζσ γραμμζσ, ο αυξθμζνοσ 

Εικόνα 4: χετικόσ κίνδυνοσ για θάνατο από καρκίνο του μαςτοφ με βάςη την 
κατάςταςη των οιςτρογονικϊν υποδοχζων και την ηλικία κατά τη διάγνωςη  
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πολλαπλαςιαςμόσ ςυνδζεται άμεςα με τον υψθλό βακμό κακοικειασ, τθ μικρι 

θλικία εμφάνιςθσ, τθν απουςία οιςτρογονικϊν και προγεςτερονικϊν υποδοχζων 

κακϊσ και τθν υπερ-ζκφραςθ του υποδοχζα του HER 2 [60, 61]. 

Oι καλφτερα τεκμθριωμζνοι μοριακοί προγνωςτικοί δείκτεσ είναι οι υποδοχείσ των 

οιςτρογόνων και τθσ προγεςτερόνθσ κακϊσ και ο υποδοχζασ για τον ανκρϊπινο 

επιδερμικό αυξθτικό παράγοντα 2 (HER 2). 

Οι οιςτρογονικοί υποδοχείσ και ο προγεςτερονικόσ υποδοχζασ είναι μζλθ τθσ 

οικογζνειασ των ςτερεοειδϊν υποδοχζων και θ δράςθ τουσ ςχετίηεται με τθ 

ρφκμιςθ ςυγκεκριμζνων γονιδίων, τα οποία ελζγχουν τον κυτταρικό 

πολλαπλαςιαςμό. Θ ανίχνευςθ και μζτρθςθ των οιςτρογονικϊν και 

προγεςτερονικϊν υποδοχζων γίνεται με ανοςοϊςτοχθμικζσ μεκόδουσ ςε τομζσ 

παραφίνθσ. Τελευταία, αναφζρεται θ εκτίμθςθ τουσ και με χριςθ μοριακισ τεχνικισ 

(ποςοτικι RΤ-PCR). Αςκενείσ με όγκουσ αρνθτικοφσ για οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ 

υποτροπιάηουν ςυχνότερα τα πρϊτα 5 ζτθ από τθ διάγνωςθ. Αςκενείσ με κετικοφσ 

υποδοχείσ οιςτρογόνων και προγεςτερόνθσ εμφανίηουν ςθμαντικά μικρότερα 

ποςοςτά κνθτότθτασ ςε ςχζςθ με τισ αςκενείσ με αρνθτικοφσ υποδοχείσ (5ετισ 

επιβίωςθ 81% vs 66%) [62, 63].  

Οι ορμονικοί υποδοχείσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ παράγοντεσ ανταπόκριςθσ 

ςτθν ορμονοκεραπεία. Το κλαςικό αντι-οιςτρογόνο ςκεφαςμα, θ ταμοξιφαίνθ 

προκαλεί αναλογικι μείωςθ ςτθ κνθτότθτα κατά 26%, ενϊ μειϊνει τον κίνδυνο 

τοπικισ υποτροπισ μζχρι 47%, ςε δεκαετι βάςθ ςτισ αςκενείσ με κετικοφσ για 

οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ όγκουσ [64, 65]. Θ ευρεία χριςθ τθσ ταμοξιφαίνθσ ζχει 

τεκμθριωμζνα μειϊςει τθ κνθςιμότθτα ςτισ αςκενείσ με κετικοφσ όγκουσ και θλικία 

μικρότερθ των 70 ετϊν (Εικόνα 4) [66]. Οι αναςτολείσ τθσ αρωματάςθσ αποτελοφν 

επίςθσ ζνα πολφ ςθμαντικό εργαλείο τθσ ορμονοκεραπεία για τον καρκίνο του 

μαςτοφ και ςυγκρίνονται ςτθν αποτελεςματικότθτα με τθν ταμοξιφαίνθ ςτισ 

μετεμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ με κετικοφσ όγκουσ, ενϊ βελτιϊνουν τθν επιβίωςθ 

ελεφκερθσ νόςου για χοριγθςθ μετά τθν 5ετία ταμοξιφαίνθσ ςε αςκενείσ με 

διθκθμζνουσ λεμφαδζνεσ [67, 68]. 
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Ο υποδοχζασ του HER 2 (υποδοχζασ επιδερμικοφ αυξθτικοφ παράγοντα 2) 

διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ρφκμιςθ κεμελιωδϊν διαδικαςιϊν τθσ ηωισ του 

κυττάρου, όπωσ ο πολλαπλαςιαςμόσ, θ διαφοροποίθςθ και θ επιβίωςθ. Ο 

υποδοχζασ HER2/neu ανικει ςτθν 

 Εικόνα 5: Μηχανιςμόσ δράςησ τησ οικογζνειασ υποδοχζων τυροςινικήσ κινάςησ 

ErbB 

υποκατθγορία Λ υποδοχζων τυροςινικισ κινάςθσ και κωδικοποιείται από το γονίδιο 

ERBB2, που βρίςκεται ςτο χρωμόςωμα 17q21 (Εικόνα 5). Θ γονιδιακι ενίςχυςθ 

είναι ο κυρίαρχοσ μθχανιςμόσ για τθν υπερ-ζκφραςθ του HER 2, θ οποία απαντάται 

ςε ποςοςτό 20%-30% των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ.  

Ο ζλεγχοσ για υπερζκφραςθ του HER 2 γίνεται με ανοςοϊςτοχθμεία, ενϊ εξζταςθ 

επιβεβαίωςθσ αποτελεί θ μζκοδοσ του φκορίηοντοσ in situ υβριδιςμοφ. Θ 

κετικότθτα για το HER 2 ςχετίηεται με όγκουσ υψθλοφ βακμοφ κακοικειασ, διικθςθ 

των μαςχαλιαίων λεμφαδζνων, ςυχνζσ υποτροπζσ και υψθλι κνθτότθτα [69-71]. Θ 

υπερ-ζκφραςι του ςυνδζεται με φτωχότερθ πρόγνωςθ, όμωσ, κυρίωσ 
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χρθςιμοποιείται, ωσ δείκτθσ πρόβλεψθσ τθσ ανταπόκριςθσ ςτο trastuzumab 

(Herceptin). Ρρόκειται για ζνα μονοκλωνικό αντίςωμα, το οποίο ςε αςκενείσ με HER 

2 κετικοφσ όγκουσ βελτιϊνει το διάςτθμα ελεφκερο νόςου κακϊσ και τθν ολικι 

επιβίωςθ ανεξάρτθτα από τθν θλικία, τθ διικθςθ ι μθ των μαςχαλιαίων 

λεμφαδζνων κακϊσ και τθ κετικότθτα ι μθ των ορμονικϊν υποδοχζων. Αρκετοί νζοι 

παράγοντεσ κατά του υποδοχζα HER 2 βρίςκονται ςτο ςτάδιο των κλινικϊν δοκιμϊν 

[72, 73]. 

Αρκετζσ μελζτεσ ζχουν ςυνδζςει τθν οδό ενεργοποίθςθσ του πλαςμινογόνου με τον 

καρκίνο του μαςτοφ και τθ διαδικαςία τθσ μετάςταςθσ των καρκινικϊν κυττάρων. Ο 

ενεργοποιθτισ πλαςμινογόνου τφπου ουροκινάςθσ (uPA)  είναι μία πρωτεάςθ 

ςερίνθσ, θ οποία καταλφει τθ μετατροπι του πλαςμινογόνου ςε πλαςμίνθ. Θ 

πλαςμίνθ, ςτθ ςυνζχεια, ενεργοποιεί τθν κολλαγενάςθ τφπου IV, θ οποία αποδομεί  

το κολλαγόνο και άλλεσ πρωτεΐνεσ τθσ βαςικισ μεμβράνθσ του επικθλίου. Θ οδόσ 

του uPA ελζγχεται από 2 ζνηυμα, τουσ αναςτολείσ ενεργοποίθςθσ του 

πλαςμινογόνου 1 και 2 (PAI-1 και PAI-2). Ζχει βρεκεί, ότι ο uPA και ο PAI-1 

αποτελοφν ιςχυροφσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ, όπου 

χαμθλά επίπεδα και των 2 ςυςχετίηονται με καλφτερθ πρόγνωςθ. Χαμθλά επίπεδα 

των 2 δεικτϊν ζχουν ςυςχετιςκεί με χαμθλό κίνδυνο υποτροπισ, ειδικά ςε αςκενείσ 

με οιςτρογονο-εξαρτϊμενουσ όγκουσ, που λαμβάνουν ορμονοκεραπεία τόςο, ϊςτε 

θ ςυμπλθρωματικι χθμειοκεραπεία να προςφζρει μόνο πολφ μικρό επιπλζον 

όφελοσ. Αναφορικά με τθν προβλεπτικι αξία των 2 δεικτϊν, τα δεδομζνα 

ςυνθγοροφν υπζρ τθσ άποψθσ, ότι οι αςκενείσ με όγκουσ με υψθλά επίπεδα 

ζκφραςθσ κα ωφελθκοφν περιςςότερο από τθν ζγκαιρθ ςυμπλθρωματικι 

χθμειοκεραπεία [74]. 

1.4.3. Γονιδιακοί δείκτεσ 

Ρζρα από τουσ κλαςικοφσ και τεκμθριωμζνουσ κλινικό-εργαςτθριακοφσ δείκτεσ, θ 

μελζτθ τθσ γονιδιακισ ζκφραςθσ του καρκίνου του μαςτοφ επζτρεψε τθν ανάλυςθ 

του πικανοφ κινδφνου υποτροπισ ςε αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ 

κακϊσ και τθ διάκριςθ διαφορετικϊν βιολογικϊν προτφπων του όγκου [75]. Θ 

ανάλυςθ, ςε επίπεδο γονιδιϊματοσ επιβεβαίωςε, ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ 
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αποτελεί ζκφραςθ μοριακά διαφορετικϊν οντοτιτων. Τζςςερα μοριακά πορτραίτα 

ζχουν κακιερωκεί και περιλαμβάνουν το Basal-like, όπου αντιςτοιχοφν διθκθτικά 

καρκινϊματα υψθλοφ βακμοφ ιςτολογικισ κακοικειασ αρνθτικά για 

οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ και υποδοχείσ HER 2, το Luminal-A, όπου απαντϊνται 

όγκοι χαμθλοφ βακμοφ ιςτολογικισ κακοικειασ με κετικοφσ οιςτρογονικοφσ 

υποδοχείσ, το Luminal-B με όγκουσ κετικοφσ για οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ αλλά 

υψθλοφ βακμοφ κακοικεια και το HER 2, όπου χαρακτθρίηονται από αυξθμζνθ 

ζκφραςθ γονιδίων, που ςχετίηονται με τον υποδοχζα HER 2 [76, 77]. 

Θ ανάλυςθ του γονιδιϊματοσ επζτρεψε τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν γονιδιακισ 

υπογραφισ για τθν πρόγνωςθ τθσ υποτροπισ ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Τρία 

προγνωςτικά τεςτ ζχουν εγκρικεί για κλινικι εφαρμογι ςτισ Θ.Ρ.Α. Αυτά είναι τα 

Oncotype DX, MammaPrint και H/I, τα οποία ςτθρίηονται ςτθ μελζτθ ζκφραςθσ 21 

γονιδίων, 70 γονιδίων και των γονιδίων HOXB13/IL17BR, αντίςτοιχα. Τα τεςτ 

Oncotype DX και Θ/Λ μετροφν τθ γονιδιακι ζκφραςθ μζςω RT-PCR, ενϊ το 

Mammaprint χρθςιμοποιεί τεχνολογία μικροςυςτοιχιϊν DNA. Το πλεονζκτθμα τθσ 

χριςθσ RT-PCR είναι, ότι μπορεί να εφαρμοςτεί ςε μονιμοποιθμζνο ςε παραφίνθ 

ιςτό, ενϊ οι μικροςυςτοιχίεσ απαιτοφν τθ χριςθ φρζςκου ιςτοφ. Θ μζκοδοσ 

Mammaprint αναπτφχκθκε ςτθν Ολλανδία (Netherlands Cancer Institute) και 

υπολογίηει ζνα προγνωςτικό score, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

κατάταξθ αςκενϊν με αρνθτικοφσ μαςχαλιαίουσ λεμφαδζνεσ ςε ομάδεσ καλισ και 

«πτωχισ» πρόγνωςθσ [78, 79]. Είναι ςθμαντικό, ότι θ ςυγκεκριμζνθ γονιδιακι 

υπογραφι κατόρκωςε, να ξεχωρίςει υπο-ομάδεσ αςκενϊν διαφορετικισ 

πρόγνωςθσ ανάμεςα από τισ ομάδεσ αςκενϊν διαφορετικοφ κλινικοφ κινδφνου, 

όπωσ αυτζσ ζχουν οριςτεί χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα Adjuvant Online 

(www.adjuvantonline.com). Με άλλα λόγια, μερικζσ, κλινικά υψθλοφ κινδφνου, 

αςκενείσ επαναπροςδιορίςτθκαν ωσ χαμθλοφ κινδφνου και το αντίκετο. Το τεςτ 

Oncotype DX μετράει τθν ζκφραςθ των υποδοχζων των οιςτρογόνων και του HER 2, 

διαφόρων άλλων μεταγραφϊν ρυκμιηόμενων από τα οιςτρογόνα, κακϊσ και 

γονιδίων, που ςχετίηονται με τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό. Το Oncotype DX 

ςυνδυάηει τα παραπάνω ςε ζνα απλό και εφκολα κατανοθτό score υποτροπισ. Το 

score αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, ωσ μία ςυνεχισ μεταβλθτι για τθν εκτίμθςθ 

http://www.adjuvantonline.com/
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τθσ πικανότθτασ υποτροπισ ςτα 10 ζτθ ι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

διαχωρίςει τισ αςκενείσ ςε κατθγορίεσ χαμθλοφ, ενδιάμεςου και υψθλοφ κινδφνου  

[80, 81]. 

Ρολλοί διαφορετικοί ςυνδυαςμοί των ςχετιηόμενων μεταβλθτϊν μποροφν να 

επιλεγοφν, ϊςτε να δθμιουργθκοφν γονιδιακζσ υπογραφζσ με παρόμοια 

προγνωςτικι αξία. Ρρόςφατεσ μελζτεσ, κατά τισ οποίεσ ςυγκρίκθκε θ προγνωςτικι 

αξία διαφορετικϊν γονιδιακϊν υπογραφϊν, κατζδειξαν, ότι είχαν παρόμοια 

προγνωςτικι ικανότθτα παρά τθ μικρι επικάλυψθ όςον αφορά τα γονίδια, που τισ 

αποτελοφςαν. Σθμαντικά ςυμπεράςματα, που προζκυψαν, ζδειξαν, ότι: α) Τα 

γονίδια, που ςχετίηονται με τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό ιταν κυρίωσ υπεφκυνα 

για τθν προγνωςτικι ικανότθτα κάκε υπογραφισ. β) Οι γονιδιακζσ υπογραφζσ ιταν 

πολφ χριςιμεσ ςτθν ταξινόμθςθ αςκενϊν με κετικοφσ οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ ςε 

αςκενείσ υψθλοφ ι χαμθλοφ κινδφνου υποτροπισ, αλλά λιγότερο χριςιμεσ για τισ 

αςκενείσ με αρνθτικοφσ οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ ι κετικοφσ HER 2 υποδοχείσ. γ) Θ 

διικθςθ των μαςχαλιαίων λεμφαδζνων και το μζγεκοσ του όγκου διατθροφν τθν 

προγνωςτικι τουσ αξία, ενιςχφοντασ τθν άποψθ, ότι τόςο οι γονιδιακζσ υπογραφζσ 

όςο και τα κλινικο-πακολογοανατομικά χαρακτθριςτικά του καρκίνου του μαςτοφ 

είναι απαραίτθτα για τθν ακριβι εκτίμθςθ τθσ πρόγνωςθσ. Τυχαιοποιθμζνεσ 

προοπτικζσ μελζτεσ, που ςυγκρίνουν τθ λιψθ κεραπευτικισ απόφαςθσ με βάςθ τισ 

κλινικζσ παραμζτρουσ μόνο ι λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ γονιδιακζσ υπογραφζσ, 

βρίςκονται ςε εξζλιξθ και ζτςι ο ακριβισ ρόλοσ τουσ μζνει να κακοριςτεί [82]. 
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1.5. ΜΕΣΑΣΑΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1.5.1. Μεταςτατικό δυναμικό 

Για να χαρακτθριςτεί ζνασ όγκοσ κακοικθσ πρζπει τα κφτταρα, που τον αποτελοφν 

να ειςβάλλουν ςε ιςτοφσ και να μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε άλλα μζρθ του 

ςϊματοσ. Ζτςι τα καρκινικά κφτταρα χαρακτθρίηονται από [83, 84]:  

 Αυτό-επάρκεια ςε αυξθτικά ςιματα (self-sufficiency in growth signals) 

 Αντοχι ενάντια ςτα αντι-αυξθτικά ςιματα 

 Αποφυγι τθσ απόπτωςθσ 

 Απεριόριςτο δυναμικό πολλαπλαςιαςμοφ 

 Αγγειογζνεςθ  

 Λκανότθτα διικθςθσ γειτονικϊν ιςτϊν και μετάςταςθσ ςε απομακρυςμζνα 

όργανα-ιςτοφσ 

 Εμφάνιςθ φλεγμονισ 

Θ μετάςταςθ, θ οποία κακιςτά ςυνικωσ ζναν όγκο κανατθφόρο, είναι αποτζλεςμα ενόσ 

Εικόνα 6: Φαινοτυπικζσ μεταβολζσ των καρκινικϊν κυττάρων του μαςτοφ κατά τη 
διαςπορά και μετάςταςη  
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πολφπλοκου μοριακοφ καταρράκτθ, μζςω του οποίου τα καρκινικά κφτταρα 

εγκαταλείπουν τον πρωτοπακι όγκο και διαςπείρονται ςε άλλεσ περιοχζσ, όπου 

πολλαπλαςιάηονται και ςχθματίηουν δευτερογενείσ όγκουσ. Ο μοριακόσ μθχανιςμόσ τθσ 

μεταςτατικισ διαδικαςίασ δεν ζχει ακόμα αποςαφθνιςτεί, ενϊ και οι πολφπλοκεσ 

αρχζσ, που κακοδθγοφν τισ μεταναςτευτικζσ πορείεσ των περιςςότερων καρκινικϊν 

κυττάρων, παραμζνουν εν πολλοίσ αδιευκρίνιςτεσ, παρόλο που ζχουν ςθμειωκεί 

ςθμαντικζσ πρόοδοι κατά τθν τελευταία δεκαετία (Εικόνα 6) [85]. Θ μετάςταςθ ςυχνά 

περιγράφεται ωσ καταρράκτθσ γεγονότων, εξ’ αιτίασ των πολλϊν ςταδίων, που τθ 

χαρακτθρίηουν. Ζνα μεταςτατικό κφτταρο χρειάηεται να ςυμπλθρϊςει επιτυχϊσ όλα τα 

βιματα του καταρράκτθ, για να δϊςει μετάςταςθ, ωςτόςο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

καρκινικϊν κυττάρων δεν είναι ικανά να τον ολοκλθρϊςουν *86, 87]. Μζχρι προςφάτωσ, 

ιταν αποδεκτό, ότι αυτό οφείλεται ςτθ γενετικι αςτάκεια των καρκινικϊν κυττάρων 

και, ότι κακϊσ ο καρκίνοσ εξελίςςεται, μερικά καρκινικά κφτταρα αποκτοφν 

χαρακτθριςτικά, που τα κακιςτοφν μεταςτατικά [88]. Ρρόςφατθ ζρευνα, βαςιςμζνθ ςτο 

γονιδιακό προφίλ αςκενϊν με μεταςτατικι νόςο, αμφιςβθτεί τθν παραπάνω ιδζα. Με 

τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ των μικροςυςτοιχιϊν ζγινε διαχωριςμόσ των αςκενϊν 

υψθλοφ κινδφνου για μεταςτατικι νόςο και παρατθρικθκε, ότι θ μετάςταςθ είναι 

παροφςα από τα πρϊτα ςτάδια τθσ καρκινογζνεςθσ *89, 90]. Τζλοσ, πολφ πρόςφατα, 

προτάκθκε θ υπόκεςθ του μεταναςτευτικοφ καρκινικοφ βλαςτικοφ κυττάρου (MCS, 

Migratory Cancer Stem cell), ςφμφωνα με τθν οποία, ζνα καρκινικό κφτταρο, που 

ςυνδυάηει τθ βλαςτικότθτα (stemness) και τθν κινθτικότθτα (mobility) χαρακτθριςτικά, 

που δεν ςυνδυάηονται ςε ζνα φυςιολογικό επικθλιακό κφτταρο, μπορεί να 

δθμιουργιςει νζεσ μεταςτατικζσ εςτίεσ *91]. 

Για να δθμιουργθκεί θ νζα καρκινικι εςτία, το καρκινικό κφτταρο πρζπει επιτυχϊσ να 

περάςει από διάφορα αλλθλζνδετα ςτάδια. Τα ςτάδια, που ζχουν περιγραφεί είναι [92, 

93]: 

 Αγγειογζνεςθ 

 Διαφυγι των καρκινικϊν κυττάρων από τον πρωτοπακι όγκο 

 Διικθςθ τθσ βαςικισ μεμβράνθσ και είςοδοσ ςτο εξωκυττάριο ςτρϊμα, που 

περιβάλλει το επικιλιο του όγκου, ακολουκοφμενθ από διικθςθ τθσ βαςικισ 

μεμβράνθσ, που υποςτθρίηει το ενδοκιλιο των τοπικϊν αιμοφόρων αγγείων (ι 
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των λεμφικϊν) 

 Κυκλοφορία των καρκινικϊν κυττάρων ςτο αίμα ι ςτθ λζμφο 

 Ρροςκόλλθςθ των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων ςτο ενδοκιλιο του 

οργάνου-ςτόχου 

 Διικθςθ από τα καρκινικά κφτταρα του ενδοκθλίου και τθσ βαςικισ μεμβράνθσ 

ςτο όργανο-ςτόχοσ 

 Εγκακίδρυςθ και ανάπτυξθ του δευτερογενοφσ όγκου ςτο όργανο-ςτόχοσ 

1.5.2. Αγγειογζνεςη 

Θ αγγειογζνεςθ περιγράφει τθ δθμιουργία νζων αιμοφόρων αγγείων από 

προχπάρχοντα αγγεία. Θ αγγειογζνεςθ ενεργοποιείται κατά τθ διάρκεια φυςιολογικϊν 

διαδικαςιϊν, όπωσ κατά τθν εποφλωςθ των τραυμάτων, τθν εγκυμοςφνθ με τθν 

ανάπτυξθ του πλακοφντα κ.α. [94]. Στισ ανωτζρω φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ, υπάρχει 

μια λεπτι ιςορροπία μεταξφ τθσ αγγειο-αναςτολισ και των προ-αγγειογενετικϊν 

παραγόντων μζςω των οποίων, ενϊ υπάρχει ζντονοσ πολλαπλαςιαςμόσ των 

ενδοκθλιακϊν κυττάρων και κυτταρικι διαφοροποίθςθ, θ αγγειογζνεςθ παραμζνει ςε 

ςυγκεκριμζνα και ελεγχόμενα επίπεδα. Θ απϊλεια αυτισ τθσ λεπτισ ιςορροπίασ ευνοεί 

τθν απορρφκμιςθ τθσ αγγειογζνεςθσ, θ οποία ενοχοποιείται για πολλζσ πακολογικζσ 

καταςτάςεισ, όπωσ θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα, θ ενδομθτρίωςθ, θ ψωρίαςθ και ο 

καρκίνοσ [95]. Θ ανάπτυξθ και θ επιβίωςθ των καρκινικϊν κυττάρων εξαρτάται από τθν 

αγγειογζνεςθ και θ μεταςτατικι νόςοσ δεν κα μποροφςε να εξελιχκεί χωρίσ τθν 

αιμάτωςθ και οξυγόνωςθ του πρωτοπακοφσ όγκου [96, 97]. Θ δθμιουργία ενόσ μικρο-

περιβάλλοντοσ, που επάγει τθν αγγειογζνεςθ, οφείλεται ςε πολλοφσ παράγοντεσ. 

Τζτοιοι παράγοντεσ είναι το μεταβολικό stress (υποξία, οξζωςθ, χαμθλά επίπεδα 

γλυκόηθσ), το μθχανικό stress, θ φλεγμονϊδθσ αντίδραςθ και θ μεταβολι τθσ 

ιςορροπίασ μεταξφ ογκογονιδίων και ογκοκαταςταλτικϊν γονιδίων. Κυριότεροσ από 

αυτοφσ είναι θ υποξία, που οδθγεί ςε υπερ-ζκφραςθ πολλϊν προ-αγγειογενετικϊν 

παραγόντων (π.χ. VEGF, PDGF, TGF-β, FGF, HGF), οι οποίοι επάγουν τθν αγγειογζνεςθ 

και ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ του μεγζκουσ του όγκου. Tο πζραςμα ςτον 

αγγειογενετικό φαινότυπο μπορεί να κακυςτεριςει ακόμα και για χρόνια, ενϊ αντίκετα 

μπορεί να ςυμβεί ακόμθ και ςτο προδιθκθτικό ςτάδιο ανάπτυξθσ του όγκου [98-100]. 

Τα μοριακά μονοπάτια τθσ αγγειογζνεςθσ λοιπόν, διεγείρονται κάτω από ςυνκικεσ 
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υποξίασ [101]. Για τθν ζναρξθ τθσ αγγειογζνεςθσ τα καρκινικά κφτταρα παράγουν 

αγγειογενετικζσ κυτοκίνεσ (π.χ. VEGF αγγειακόσ ενδοκθλιακόσ αυξθτικόσ παράγοντασ), 

οι οποίεσ ςυνδζονται ςτουσ υποδοχείσ, που βρίςκονται ςτα ενδοκθλιακά κφτταρα των 

αγγείων και προκαλοφν τθν παραγωγι μορίων ευοδωτικϊν τθσ διαδικαςίασ, ενϊ υπο-

εκφράηουν αναςτολείσ αυτισ [102+. O κακοριςτικόσ ρόλοσ τθσ αγγειογζνεςθσ ςτθν 

αφξθςθ του μεγζκουσ των όγκων και τθσ επακόλουκθσ μετάςταςθσ ζχει κάνει τθν αντι-

αγγειογενετικι κεραπεία ελκυςτικι κεραπευτικι επιλογι. Θ κεραπεία με αντί-VEGF 

αντιςϊματα ζχει προςφάτωσ γνωρίςει αξιοςθμείωτθ κλινικι επιτυχία. Το bevacizumab 

(Avastin) είναι θ πρϊτθ εγκεκριμζνθ και καλφτερα μελετθμζνθ αντι-αγγειογενετικι 

κεραπεία. Ρρόκειται για ζνα μονοκλωνικό αντίςωμα ζναντι όλων των ιςομορφϊν του 

VEGF. Ρρόςφατα, ζλαβε ζνδειξθ και ωσ πρϊτθσ γραμμισ χθμειοκεραπεία ςτον καρκίνο 

του μαςτοφ ςε ςυνδυαςμό με πακλιταξζλθ. 

1.5.3. Απϊλεια κυτταρικήσ προςκόλληςησ 

Θ ζναρξθ τθσ διαςποράσ των καρκινικϊν κυττάρων ξεκινά με τθν απϊλεια τθσ 

κυτταρικισ προςκόλλθςθσ μζςα ςτθ μάηα του πρωτοπακοφσ όγκου. Σφγκριςθ 

φυςιολογικϊν και καρκινικϊν επικθλιακϊν κυττάρων ζδειξε, ότι τα καρκινικά κφτταρα 

ζχουν μειωμζνθ προςκολλθτικι ικανότθτα *103]. Μια μεγάλθ ομάδα μορίων 

προςκόλλθςθσ, τα οποία αλλθλεπιδροφν με ςυςτατικά τθσ ακτίνθσ του 

κυτταροςκελετοφ και οδθγοφν ςτθν ιςχυρι ενδοκυτταρικι προςκολλθτικι 

αλλθλεπίδραςθ, είναι οι καντερίνεσ και οι κατενίνεσ. Απϊλεια τθσ ζκφραςθσ τθσ Ε-

καντερίνθσ ςτον πρωτοπακι όγκο ζχει αποδειχτεί, ότι ςχετίηεται με τον μεταςτατικό 

φαινότυπο *104+, ενϊ εξίςου ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία τθσ μετάςταςθσ 

διαδραματίηει και θ Ν-καντερίνθ. Θ παραπάνω ομάδα μορίων όχι μόνο αλλάηει τθ 

ςυνοχι του καρκινικοφ κυττάρου αλλά ρυκμίηει παράλλθλα τθν κυτταρικι 

ςθματοδότθςθ και τθ μεταγραφι. Τα καρκινικά κφτταρα πρζπει να γίνουν πιο κινθτικά 

για να μπορζςουν να αποκολλθκοφν από τον πρωτοπακι όγκο και να μετακινθκοφν 

από τθ μια κζςθ ςτθν άλλθ κατά τθ διάρκεια τθσ μετάςταςθσ *105]. Μετακινοφνται ωσ 

ομάδεσ ι ωσ μεμονωμζνα κφτταρα υιοκετϊντασ μια μεςεγχυματικι ι μια αμοιβαδοειδι 

μετανάςτευςθ. Μζςω τθσ επικθλιακισ μεςεγχυματικισ μετάβαςθσ (Epithelial 

Mesenchymal Transition), τα καρκινικά κφτταρα, που διαφεφγουν από τον πρωτοπακι 

όγκο, χάνουν τον επικθλιακό τουσ χαρακτιρα και μετατρζπονται ςε μεςεγχυματικά 
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κφτταρα. Αυτι θ διαδικαςία ρυκμίηεται από ςυγκεκριμζνα μόρια, όπωσ TGF-β, MAP 

κινάςθ, TWIST, SNAIL, Wnt, Notch και αλλαγζσ ςτθν ζκφραςθ τθσ Ε-καντερίνθσ και τθσ 

κατενίνθσ. Τα καρκινικά μεςεγχυματικά κφτταρα είναι περιςςότερο ανκεκτικά ςτθν 

απόπτωςθ, ενϊ ζχει βρεκεί, ότι τα κφτταρα αυτά εκφράηουν υποδοχείσ χθμειοκινϊν, οι 

οποίοι ταιριάηουν με τισ χθμειοκίνεσ, που εκφράηονται ειδικά ςτα όργανα, όπου 

ςυνικωσ εγκακίςτανται και αναπτφςςουν μεταςτατικοφσ όγκουσ *106, 107]. 

1.5.4. Επιθηλιακή μεςεγχυματική μετάβαςη (Epithelial Mesenchymal Transition) 

Ζνασ μθχανιςμόσ, που πικανότατα ενιςχφει τθ διαςπορά των καρκινικϊν κυττάρων και 

τθν εξζλιξθ τθσ μετάςταςθσ, είναι θ επικθλιακι μεςεγχυματικι μετάβαςθ (ΕΜΤ). Ο όροσ 

ΕΜΤ περιγράφει μια ςειρά από φαινόμενα, τα οποία ςυμβαίνουν και ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τα επικθλιακά κφτταρα να χάςουν τα χαρακτθριςτικά τουσ και να 

αποκτιςουν ιδιότθτεσ ενόσ τυπικοφ μεςεγχυματικοφ κυττάρου μζςα από ζνα 

ςφμπλεγμα αλλαγϊν τόςο ςτθν κυτταρικι αρχιτεκτονικι όςο και ςτθ ςυμπεριφορά. 

Αυτι θ μετατροπι από επικθλιακό ςε μεςεγχυματικό κφτταρο εμπεριζχει ζνα ευρφ 

φάςμα από ενδο- και διακυτταρικζσ αλλαγζσ ςτθν επικθλιακι πλαςτικότθτα (Εικόνα 7). 

Τα επικθλιακά κφτταρα, που υφίςτανται ΕΜΤ, χάνουν τθ βαςικι κορυφαία πολικότθτα 

που τα χαρακτθρίηει, ενϊ παράλλθλα οι διακυτταρικζσ ςυνδζςεισ, όπωσ οι ηϊνεσ 

πρόςφυςθσ, οι ςτενζσ ςυνδζςεισ, οι χαςματικζσ ςυνάψεισ και τα δεςμοςϊματα παφουν 

να υφίςτανται. Χαρακτθριςτικι είναι θ μείωςθ τθσ Ε-καντερίνθσ και θ αφξθςθ τθσ 

ζκφραςθσ τθσ Ν-καντερίνθσ (χαρακτθριςτικό των μεςεγχυματικϊν κυττάρων). Επίςθσ 

ςθμαντικζσ είναι οι αλλαγζσ ςτον κυτταροςκελετό, που λόγω τθσ αναδιαμόρφωςθσ του 

οδθγεί ςε αυξθμζνθ ικανότθτα για διείςδυςθ και μετανάςτευςθ των κυττάρων, που 

υφίςτανται ΕΜΤ. Θ ΕΜΤ ςυμμετζχει τόςο ςε φυςιολογικζσ όςο και ςε πακολογικζσ 

διεργαςίεσ του οργανιςμοφ. Συνεπϊσ, κεμελιϊδθσ είναι ο ρόλοσ τθσ κατά τθν 

Εικόνα 7: Επιθηλιακή μεςεγχυματική μετάβαςη 
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εμβρυογζνεςθ/μορφογζνεςθ, όπου αυτι θ μετατροπι λαμβάνει χϊρα κατά τον 

ςχθματιςμό του γαςτριδίου, κακϊσ και κατά τθ μετανάςτευςθ των κυττάρων τθσ 

νευρικισ ακρολοφίασ. Θ διαδικαςία αυτι, μετά τθν εμβρυογζνεςθ, ενεργοποιείται ξανά 

με επίδραςθ διαφόρων ενδογενϊν και εξωγενϊν παραγόντων ςε μια ςειρά 

πακολογικϊν καταςτάςεων, όπωσ θ ίνωςθ, θ εποφλωςθ τραφματοσ και φυςικά θ 

εξζλιξθ τθσ καρκινογζνεςθσ και θ μετάςταςθ. Θ ΕΜΤ διαδικαςία ςυμμετζχει ςε πολλά 

μοριακά μονοπάτια, που ςυνδζονται με τθν εμφάνιςθ του καρκίνου και τθσ μετάςταςθσ 

πχ. TGF-β, RAS, τα οποία μετά από τθν ενεργοποίθςθ ενδιάμεςων μορίων, καταλιγουν 

ςτθν ενεργοποίθςθ εμβρυικϊν μεταγραφικϊν παραγόντων μζςα ςτον πυρινα, οι 

οποίοι κα επθρεάςουν τθ μεταγραφι ςυγκεκριμζνων γονιδίων και κα οδθγιςουν ςτο 

φαινοτυπικό αποτζλεςμα τθσ ΕΜΤ ςτο κφτταρο [108, 109]. 

1.5.5. Διήθηςη τησ βαςικήσ μεμβράνησ και του εξωκυττάριου ςτρϊματοσ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ οργανογζνεςθσ, το επικιλιο, το ενδοκιλιο, το μεςοκιλιο κ.α. 

διαχωρίηονται διαμζςου ενόσ λεπτοφ άμορφου ςτρϊματοσ, που καλείται βαςικι 

μεμβράνθ (ΒΜ). Οι βαςικζσ μεμβράνεσ αποτελοφν ζναν ειδικό τφπο του εξωκυττάριου 

ςτρϊματοσ (ECM), θ οποία ζχει πάχοσ 50-100nm και βρίςκεται ςτισ εξωκυττάριεσ 

επιφάνειεσ τόςο των επικθλιακϊν κυττάρων όςο και των τριχοειδϊν ενδοκθλιακϊν 

κυττάρων. Θ βαςικι μεμβράνθ ζχει πολφπλοκθ δομι και αποτελείται από λαμινίνθ, 

εντακτίνθ, ινοδογόνο και κολλαγόνο τφπου IV. Τα επιπλζον ςυςτατικά τθσ ECM 

περιλαμβάνουν τθν ινονεκτίνθ, άλλου τφπου κολλαγόνα και πρωτεογλυκαγόνα. Θ 

βαςικι μεμβράνθ προςφζρει μθχανικι ςτιριξθ και δρα ωσ ζνα μοριακό φίλτρο. Ρλθν 

ελαχίςτων εξαιρζςεων, το εξωκυττάριο ςτρϊμα και ςυγκεκριμζνα θ βαςικι μεμβράνθ 

είναι αδιαπζραςτθ από κφτταρα και μακρομόρια, ενϊ κακίςταται διαπερατι κατά τθ 

διάρκεια τθσ δθμιουργίασ ι επιδιόρκωςθσ του ιςτοφ και τθσ φλεγμονισ. Μδιοι μοριακοί 

μθχανιςμοί χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία τθσ μετάςταςθσ. Θ απϊλεια τθσ 

κυτταρικισ προςκόλλθςθσ ςτον πρωτοπακι όγκο ενιςχφει τθ διικθςθ και τθ 

μετανάςτευςθ των καρκινικϊν κυττάρων διαμζςου τθσ επικθλιακισ βαςικισ μεμβράνθσ 

και του περιβαλλόμενου εξωκυττάριου ςτρϊματοσ και ςτθ ςυνζχεια διαμζςου τθσ 

ενδοκθλιακισ βαςικισ μεμβράνθσ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ μετάςταςθσ, τα καρκινικά 

κφτταρα αρχικά ςυνδζονται ςτθ βαςικι μεμβράνθ μζςω αλλθλοεπιδράςεων κυρίωσ με 

τισ ιντεγκρίνεσ και ακολουκεί διάςχιςθ αυτϊν των μορίων από πρωτεολυτικά ζνηυμα 

ςτοχεφοντασ ςτθν διικθςθ [110, 111]. 
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1.5.6. Κυκλοφορία των καρκινικϊν κυττάρων ςτο αίμα ή ςτη λζμφο 

Ρροκειμζνου να διαςπαροφν τα καρκινικά κφτταρα ςε απομακρυςμζνα όργανα 

χρειάηεται να ειςζλκουν είτε ςτο αίμα ι ςτθ λζμφο (Εικόνα 8). Απεικονιςτικζσ μελζτεσ 

ζχουν δείξει, ότι τα καρκινικά κφτταρα είναι ικανά να κινθκοφν μζςα ςτα αιμοφόρα 

αγγεία. Ραράλλθλα, ςε ςφγκριςθ, που πραγματοποιικθκε μεταξφ μεταςτατικϊν και μθ 

μεταςτατικϊν κυττάρων καρκινικϊν ςειρϊν, προζκυψε, ότι θ ικανότθτα των κυττάρων 

να προςανατολίηονται από μόνα τουσ είναι χαρακτθριςτικό των μεταςτατικϊν 

κυττάρων. Ακόμα, τα μθ μεταςτατικά κφτταρα, που κυκλοφοροφςαν ςτο αίμα, ςυχνά 

καταςτρζφονταν, ενϊ όςον αφορά τθ μορφολογία τουσ παρατθρικθκε ζντονθ 

επιμικυνςθ ςε ςχζςθ με τα μεταςτατικά. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον, ότι θ μετατροπι 

των κυττάρων, τα οποία φυςιολογικά κινοφνται με επιμθκυςμζνθ μορφολογία, ςε μια 

πιο κυκλικι μορφολογία αυξάνει τθν ικανότθτα τουσ να κινοφνται και να ειςζρχονται 

ςτα αγγεία *112, 113]. 

 

Εικόνα 8: Εξάπλωςη καρκινικϊν κυττάρων μζςω αιμοφόρων και λεμφικϊν αγγείων 

Πταν τα καρκινικά κφτταρα ειςζλκουν ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα (κυκλοφοροφντα 

καρκινικά κφτταρα, circulating tumor cells, CTCs) αποκτοφν άμεςθ πρόςβαςθ ςε άλλα 

ηωτικά όργανα του ςϊματοσ. Πμωσ, κα πρζπει να επιβιϊςουν μζςα ςε ζνα ςφςτθμα, 

όπου αςκοφνται διάφορεσ αιμοδυναμικζσ δυνάμεισ και πιζςεισ. 
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Θ είςοδοσ των καρκινικϊν κυττάρων ςτο λεμφικό ςφςτθμα είναι επίςθσ μια ςθμαντικι 

πορεία των μεταςτατικϊν καρκινικϊν κυττάρων. Ζχουν παρατθρθκεί αλλαγζσ ςτθν 

οργάνωςθ των λεμφικϊν αγγείων από τα πρϊτα κιόλασ ςτάδια τθσ δθμιουργίασ του 

όγκου και αυτό επθρεάηεται από τον αυξθτικό παράγοντα του αγγειακοφ ενδοκθλίου 

(VEGF). Με τθ βοικεια του θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου διαπιςτϊκθκε, ότι τα καρκινικά 

κφτταρα δθμιουργοφν προεξοχζσ ανάμεςα ςτα κενά των λεμφικϊν αγγείων πριν 

ειςζλκουν ςτο αγγείο. Θ λεμφικι παροχι επθρεάηεται από τον όγκο. Τα καρκινικά 

κφτταρα οδθγοφνται ευκολότερα ςτθ λζμφο, κακϊσ  παραςφρονται από τισ πρωτεΐνεσ 

και το διάμεςο υγρό. Μόλισ τα καρκινικά κφτταρα ειςζλκουν ςτθ λεμφικι κυκλοφορία, 

οδθγοφνται προσ τουσ λεμφαδζνεσ, ςυμπαραςυρόμενα από τθ λεμφικι ροι [114]. 

1.5.7. Προςκόλληςη των CTCs ςτο ενδοθήλιο του οργάνου-ςτόχοσ 

Σε κυτταρικό επίπεδο, θ μετάςταςθ είναι πολφ αναποτελεςματικι διαδικαςία, 

μεγάλοι όγκοι μποροφν να απελευκερϊςουν χιλιάδεσ κφτταρα ςτθν αιματικι 

κυκλοφορία κάκε μζρα, ενϊ πολλοί λίγεσ μακροςκοπικζσ μεταςτάςεισ 

αναπτφςςονται τελικά. Με βάςθ πειραματικά μοντζλα, ζχει αποδειχκεί, ότι τα 

καρκινικά κφτταρα γριγορα εγκακίςτανται ςτα τριχοειδι. Θ προςκόλλθςθ των 

καρκινικϊν κυττάρων οφείλεται ςτο μεγάλο μζγεκοσ των καρκινικϊν κυττάρων ςε 

ςχζςθ με το μζγεκοσ των τριχοειδϊν. Εναλλακτικά, τα καρκινικά κφτταρα μποροφν 

δραςτικά να προςκολλθκοφν ςτο ενδοκιλιο, όταν δεν υπάρχει περιοριςμόσ από τθ 

διάμετρο του αγγείου. Και οι δφο τφποι προςκόλλθςθσ ςχετίηονται με τθν αφξθςθ 

τθσ ςυςςωμάτωςθσ των αιμοπεταλίων. Ρρόςφατεσ ζρευνεσ ζδειξαν, ότι 

προκαλείται γριγοροσ ςχθματιςμόσ κρομβίνθσ γφρω από τα καρκινικά κφτταρα τα 

οποία προςκολλϊνται ςτα αγγεία, ενϊ άλλεσ μελζτεσ ζδειξαν, ότι υπάρχει άμεςθ 

αλλθλεπίδραςθ των καρκινικϊν κυττάρων με τα μόρια τθσ ιντεγκρίνθσ ςτθ βαςικι 

μεμβράνθ του ενδοκθλίου *115, 116]. 
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1.5.8. Διήθηςη του οργάνου-ςτόχοσ από τα καρκινικά κφτταρα 

Μετά τθν προςκόλλθςθ των καρκινικϊν κυττάρων ςτα αγγεία, επιςτρατεφονται τα 

λεμφοκφτταρα, τα οποία όμωσ ςυμπαραςφρονται από τα καρκινικά κφτταρα και 

βγαίνουν από το αγγείο. Θ εξαγγείωςθ ςυνικωσ πραγματοποιείται λίγεσ ϊρεσ μετά 

τθ ςφνδεςθ των κυττάρων ςτα αγγεία, ενϊ πολλοί από τουσ μοριακοφσ 

μθχανιςμοφσ, που χρθςιμοποιοφνται, είναι όμοιοι με αυτοφσ, που προκαλοφν τθν 

αποκόλλθςθ των καρκινικϊν κυττάρων από τον πρωτοπακι όγκο. Σε μερικζσ 

περιπτϊςεισ, τα μεταςτατικά καρκινικά κφτταρα πολλαπλαςιάηονται μζςα ςτο 

αγγείο, θ αφξθςθ τθσ μάηασ των κυττάρων ςτα τριχοειδι διαταράςςει το ενδοκιλιο 

και επιτρζπει ςτα καρκινικά κφτταρα να ειςζλκουν ςτουσ γφρω ιςτοφσ. Τα μθ 

μεταςτατικά κφτταρα, παρόλο που ακινθτοποιοφνται και αυτά ςτα τριχοειδι, 

εντοφτοισ, δεν οδθγοφν ςε μεταςτάςεισ. Μετά τθν εξαγγείωςθ, τα καρκινικά 

κφτταρα είτε πολλαπλαςιάηονται και δίνουν κλινικά ανιχνεφςιμθ μετάςταςθ είτε 

λειτουργοφν ωσ μεμονωμζνα καρκινικά κφτταρα που βρίςκονται ςε λανκάνουςα 

κατάςταςθ (dormancy) ι δίνουν μικρομεταςτάςεισ (Εικόνα 9) [117, 118]. Τα 

καρκινικά κφτταρα, για να διθκιςουν το όργανο-ςτόχο, πρζπει να ςυναντιςουν το 

κατάλλθλο μικροπεριβάλλον, ςτο οποίο ςτθ ςυνζχεια κα μπορζςουν να 

Εικόνα 9: Πιθανζσ πορείεσ των CTCs μετά την εξαγγείωςη 
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αναπτυχκοφν. Πταν τα καρκινικά κφτταρα διειςδφςουν ςτο όργανο-ςτόχο τότε ι κα 

καταςτραφοφν, ι κα πολλαπλαςιαςτοφν ι κα παραμείνουν ςε λανκάνουςα 

κατάςταςθ (dormancy). Θ ανάπτυξθ του όγκου ςτθ δευτεροπακι περιοχι απαιτεί 

τθν ολοκλιρωςθ πολλϊν όμοιων με τον πρωτοπακι όγκο μθχανιςμϊν, όπωσ θ 

αγγειογζνεςθ, θ τοπικι διικθςθ και άλλα.  

1.5.9. Λανθάνουςα κατάςταςη των καρκινικϊν κυττάρων (Tumor Dormancy) 

Ραρά τθ μεγάλθ πρόοδο, που ζχει ςυντελεςτεί ςτθ κεραπεία του καρκίνου του 

μαςτοφ, θ πρόγνωςθ οριςμζνων αςκενϊν εξακολουκεί να είναι περιοριςμζνθ 

εξαιτίασ των μεταςτάςεων, που εμφανίηονται μετά από πολλά ζτθ από τθν 

αφαίρεςθ του πρωτοπακοφσ όγκου. Υπάρχει θ υπόκεςθ, ότι ο πρωτοπακισ όγκοσ 

διαςπείρει καρκινικά κφτταρα ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ από τα πρϊτα κιόλασ 

ςτάδια και ζνα υποςφνολο αυτϊν μζνουν ςε μια κατάςταςθ, που ονομάηεται 

«λανκάνουςα» (φάςθ αδράνειασ) μζχρι να επιςτρζψουν ςτθ δραςτικι κατάςταςθ 

και αρχίςουν να δίνουν μεταςτάςεισ ακόμα και δεκαετίεσ μετά τθν πρϊτθ 

διάγνωςθ. Θ φάςθ αδράνειασ μπορεί να εμφανιςτεί είτε ςτο επίπεδο ενόσ 

Εικόνα 10: Λανθάνουςα κατάςταςη καρκινικϊν κυττάρων  
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μεμονωμζνου κυττάρου ι ςτο επίπεδο μικρομεταςτάςεων δθλαδι, ενϊ ζχει γίνει 

πολλαπλαςιαςμόσ καρκινικϊν κυττάρων, που βρίςκονται ςε λανκάνουςα 

κατάςταςθ ςε απομακρυςμζνουσ ιςτοφσ (Εικόνα 10). Οι μθχανιςμοί, που οδθγοφν 

ςτθν ενεργοποίθςθ αυτϊν των κυττάρων, δεν ζχουν πλιρωσ αποςαφθνιςτεί. 

Ζρευνεσ ζχουν δείξει, ότι αρκετοί διαφορετικοί παράγοντεσ ςυνειςφζρουν ςτθν 

ενεργοποίθςθ αυτϊν των κυττάρων και περιλαμβάνουν τθν γενετικι τουσ 

προδιάκεςθ, κακϊσ και ανοςολογικζσ και αγγειογενετικζσ επιδράςεισ του 

μικροπεριβάλλοντοσ [119-122]. 

1.6. ΚΛΙΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΤΘ ΣΩΝ CTCs 

1.6.1. Κυκλοφοροφντα και διάςπαρτα καρκινικά κφτταρα 

Από τθ ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ του πρωτοπακοφσ όγκου ζωσ τθν εμφάνιςθ 

μακροςκοπικϊν μεταςτάςεων μεςολαβεί μία περίοδοσ, παρόμοια και το ίδιο 

ςθμαντικι με τθν περίοδο τθσ ογκογζνεςθσ, κατά τθν οποία οριςμζνα καρκινικά 

κφτταρα ειςζρχονται ςτθν κυκλοφορία (CTCs). Τα κφτταρα αυτά καταςτρζφονται ι 

επιβιϊνουν από τθν αλλθλεπίδραςθ τουσ με το ανοςολογικό ςφςτθμα, αποπίπτουν 

ι μεταπίπτουν ςε κάποιου είδουσ λθκαργικι κατάςταςθ, δθμιουργοφν 

μικροςκοπικζσ εςτίεσ από διάςπαρτα καρκινικά κφτταρα (DTCs) ςε διάφορα όργανα 

και τελικά εξαφανίηονται ι αναπτφςςονται με τθ μορφι δευτεροπακϊν εςτιϊν. Το 

τελικό αποτζλεςμα εξαρτάται από το μεταςτατικό δυναμικό του φαινοτφπου τουσ, 

τθν ζκβαςθ των αλλθλεπιδράςεων τουσ με τον ξενιςτι και τισ κεραπευτικζσ 

τακτικζσ, που κα εφαρμοςκοφν. Οι πρϊτεσ γνωςτζσ δθμοςιεφςεισ, που αφοροφν 

τθν παρουςία DCTs ςτον μυελό των οςτϊν υπάρχουν από το 1965, ενϊ θ πρϊτθ 

αναφορά ςε κυκλοφοροφντα καρκινικά κφτταρα χρονολογείται από το 1869 από τον 

Ashworth, ο οποίοσ περιζγραψε τθν παρουςία κυττάρων παρομοίων με αυτά του 

πρωτοπακοφσ όγκου ςτο αίμα αςκενοφσ, που απεβίωςε από καρκίνο του μαςτοφ 

[123, 124]. Ραρά τον νεοπλαςματικό τουσ χαρακτιρα, ελάχιςτα από τα CTCs κα 

δθμιουργιςουν μεταςτατικζσ εςτίεσ κακϊσ ζχει υπολογιςκεί, ότι περίπου ζνα 

κφτταρο ανά 10000 είναι ικανό να δθμιουργιςει κάποια απομακρυςμζνθ εςτία. 

Μια αιτία, που εξθγεί το πολφ μικρό αυτό ποςοςτό είναι ο ςφντομοσ χρόνοσ 

θμίςειασ ηωισ των CTCs, κακϊσ θ πλειοψθφία τουσ υπόκειται ςε απόπτωςθ ι 
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απομακρφνονται από τθν κυκλοφορία ςτουσ πνεφμονεσ ι το ιπαρ *125, 126+. Αν και 

θ ικανότθτα των CTCs, να δθμιουργοφν μακροςκοπικζσ μεταςτάςεισ φαίνεται να 

είναι μικρι, θ δυνατότθτα δθμιουργίασ in vitro αποικιϊν διατθρείται ςε ςθμαντικό 

βακμό *127+. Τα CTCs διατθροφν ςε γενικζσ γραμμζσ κάποια από τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά των κυττάρων από τα οποία προζρχονται, όπωσ είναι θ κατάςταςθ 

των οιςτρογονικϊν και προγεςτερονικϊν υποδοχζων, ο βακμόσ κακοικειασ κ.α. 

[128+. Ωςτόςο, παρουςιάηουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ τουσ και ςε κάκε 

αςκενι ςυνιςτοφν μια αρκετά ετερογενι ομάδα. Ρζρα όμωσ από τα κοινά βαςικά 

χαρακτθριςτικά, που διακζτουν τα CTCs με τα κφτταρα του πρωτοπακοφσ όγκου, 

παρουςιάηουν γονιδιακζσ διαφορζσ από αυτά *129+. Οι διαφορζσ αυτζσ 

μεταβάλλουν τισ μοριακζσ ιςορροπίεσ, που είναι υπεφκυνεσ για τθν κυτταρικι 

προςκόλλθςθ, τθ μεταναςτευτικι ικανότθτα ι τθν αγγειογζνεςθ, επιτρζποντασ 

τελικά ςτα CTCs, να δθμιουργιςουν δευτεροπακείσ εςτίεσ ςε απομακρυςμζνα 

όργανα. Μετά τθν είςοδο τουσ ςτθν αιματικι κυκλοφορία, ςθμαντικόσ αρικμόσ 

CTCs κα αποφφγει τθν καταςτροφι από τα Τ-κυτταροτοξικά κφτταρα του 

ανοςολογικοφ ςυςτιματοσ, λόγω τθσ μθ-αναγνϊριςθσ τουσ από τα τελευταία, 

γεγονόσ, που αποδίδεται ςε μειωμζνθ ζκφραςθ από τα CTCs αντιγόνων 

ιςτοςυμβατότθτασ κλάςθσ I [130+. Θ επιβίωςθ των CTCs αλλά και των DTCs ςτο 

εναλλαςςόμενο και ςυχνά εχκρικό περιβάλλον, που αντιμετωπίηουν μζχρι τθν 

οργάνωςθ τουσ ςε ςυμπαγείσ μεταςτατικζσ εςτίεσ, εξαςφαλίηεται και από τθν 

καταςτολι των μθχανιςμϊν τθσ απόπτωςθσ *131+. Οι διαφορετικζσ αυτζσ 

φαινοτυπικζσ ιδιαιτερότθτεσ κα βοθκιςουν τα CTCs, να αποςχιςτοφν από τον 

πρωτοπακι όγκο, να διαςχίςουν το ςτρϊμα, να επιβιϊςουν ςτθν κυκλοφορία και 

τελικά να αποικίςουν απομακρυςμζνα όργανα, όπωσ ο μυελόσ των οςτϊν. Λίγα 

όμωσ από αυτά είναι ικανά να πολλαπλαςιαςτοφν και να δθμιουργιςουν 

μακροςκοπικζσ εςτίεσ. Αυτά τα ιδιαίτερα κφτταρα μπορεί να αντιπροςωπεφουν 

μεταλλαγμζνουσ κλϊνουσ αρχζγονων μαςτικϊν κυττάρων *132, 133]. 

1.6.2. Μζθοδοι ανίχνευςησ των CTCs 

Ραρά τισ ςθμαντικζσ προόδουσ ςτθ διάγνωςθ και κεραπεία του καρκίνου του 

μαςτοφ, οι  μεταςτάςεισ παραμζνουν θ κφρια αιτία κανάτου. Θ πρϊιμθ εξάπλωςθ 

των καρκινικϊν κυττάρων ςυνικωσ είναι μθ ανιχνεφςιμθ ακόμα και με υψθλισ 
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ανάλυςθσ απεικονιςτικζσ τεχνολογίεσ, γεγονόσ, που εμποδίηει τθν ζγκαιρθ και 

αποτελεςματικι παρζμβαςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου. Ευαίςκθτεσ 

ανοςοκυτταροχθμικζσ και μοριακζσ τεχνικζσ ζχουν επιτρζψει τθν ανίχνευςθ των 

μεταςτατικϊν καρκινικϊν κυττάρων, ακόμα και ςτο επίπεδο ενόσ μόνο κυττάρου. Οι 

τεχνικζσ αυτζσ παρζχουν τθ δυνατότθτα τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ τθσ 

διαςποράσ των καρκινικϊν κυττάρων ςτο αίμα και ςτον μυελό των οςτϊν, που 

ςυνιςτά ζνα από τα πρϊτα κρίςιμα βιματα του μεταςτατικοφ καταρράκτθ. Σε 

κλινικό επίπεδο, θ ανίχνευςθ και ο χαρακτθριςμόσ των διεςπαρμζνων καρκινικϊν 

κυττάρων (Disseminated Τumor Cells, DTCs) ςτον μυελό των οςτϊν ι των 

κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων ςτο αίμα (CTCs), κα μποροφςαν να 

ςυμβάλουν ςτθ ςχεδίαςθ τθσ κεραπείασ, πριν από τθν εμφάνιςθ τθσ μετάςταςθσ, 

κακϊσ και ςτον κακοριςμό τθσ νόςου ςε προχωρθμζνο ςτάδιο. Θ ςθμαςία των DTCs 

ςτον μυελό των οςτϊν ωσ ανεξάρτθτου προγνωςτικοφ δείκτθ ζχει επιβεβαιωκεί, 

ενϊ πρόςφατα αποδείχκθκε και θ κλινικι ςθμαςία των CTCs ςτο αίμα. Το τελευταίο 

ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, κακϊσ θ ανίχνευςθ των CTCs αντικατοπτρίηει μια δυναμικι 

διαδικαςία, ενϊ θ παρουςία των DTCs ίςωσ είναι το αποτζλεςμα μιασ ςτατικισ 

διαδικαςίασ, που ζλαβε χϊρα ςε κάποια χρονικι ςτιγμι, μετά τθν εκδιλωςθ τθσ 

νόςου. Τα DTCs ςυνικωσ βρίςκονται ςε λανκάνουςα κατάςταςθ και ζχουν πολφ 

μεγάλο χρόνο ηωισ. Τα καρκινικά κφτταρα μπορεί να ανιχνευτοφν ςτο μυελό των 

οςτϊν και ςτουσ λεμφαδζνεσ ακόμα και τθ ςτιγμι τθσ διάγνωςθσ του πρωτοπακοφσ 

όγκου. Ωςτόςο, λόγω του μεγάλου χρόνου επιβίωςθσ τουσ δεν είναι χριςιμα για 

τθν απόκτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ νόςου ι τθν 

επιτυχία μιασ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ. Αντίκετα, ο μζςοσ χρόνοσ επιβίωςθσ των 

CTCs ςτο αίμα υπολογίηεται ςτισ 24 ϊρεσ. Θ τυχαία ανίχνευςθ των κυττάρων αυτϊν 

κεωρείται απίκανθ, αν δεν υπάρχει μια μόνιμθ νζα ςυρροι καρκινικϊν κυττάρων. 

Τα CTCs, επομζνωσ, είναι πιο πικανόν να ανιχνευτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ του όγκου και κατά ςυνζπεια να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ δείκτθσ αλλά και ωσ κριτιριο τόςο για τθν αξιολόγθςθ 

του κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ όςο και για τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ τθσ 

ενεργοποίθςθσ τθσ νόςου [134-136]. 
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Οι μζκοδοι, που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανίχνευςθ των CTCs, διακρίνονται ςε 

κυτταρομετρικζσ και ςε τεχνολογίεσ, που βαςίηονται ςτθν ανίχνευςθ των 

νουκλεϊκϊν οξζων. Και οι δφο τεχνολογίεσ περιλαμβάνουν ζνα ςτάδιο 

εμπλουτιςμοφ και ζνα ςτάδιο ανίχνευςθσ. Κακϊσ ο αρικμόσ των CTCs είναι πολφ 

μικρόσ και εμπίπτει ςτα επίπεδα 1 CTC/106-107 λεμφοκφτταρα, ςτισ περιςςότερεσ 

τεχνολογίεσ πριν τθν ανάλυςθ των CTCs απαιτείται ζνα ςτάδιο εμπλουτιςμοφ, ϊςτε 

να αυξθκεί θ ευαιςκθςία ςε αποδεκτό επίπεδο. Ζνασ τρόποσ εμπλουτιςμοφ 

βαςίηεται ςτθν επιλογι των κυττάρων-ςτόχων με χριςθ ειδικϊν δεικτϊν του όγκου 

(ανοςοδιαχωριςμόσ), ενϊ άλλεσ μζκοδοι εμπλουτιςμοφ βαςίηονται ςε μορφολογικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ το μζγεκοσ του κυττάρου ι θ πυκνότθτα. Ωςτόςο, τόςο θ 

ευαιςκθςία όςο και θ ειδικότθτα και των δφο τεχνικϊν αποτελοφν ζνα δυςεπίλυτο 

πρόβλθμα εξ’ αιτίασ τθσ ετερογζνειασ του όγκου, ωσ προσ το μζγεκοσ, τθν 

πυκνότθτα και τθν ζκφραςθ ειδικϊν δεικτϊν. Συνεπϊσ, ενϊ ο εμπλουτιςμόσ 

φαίνεται να απαιτείται, παρατθρείται απϊλεια των καρκινικϊν κυττάρων 

ανεξαρτιτωσ τθσ τεχνικισ εμπλουτιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. Θ ζκταςθ τθσ 

απϊλειασ των κυττάρων μπορεί να εκτιμθκεί με πειράματα ανάκτθςθσ για τθν 

επιβεβαίωςθ των αποτελεςμάτων *137]. Τζλοσ, ςε θμι-αυτοματοποιθμζνεσ 

τεχνολογίεσ, όπωσ το CellSearch και το CTC Chip με τα οποία γίνεται ανίχνευςθ των 

κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ 

ανοςομαγνθτικοφ εμπλουτιςμοφ με χριςθ αντιςωμάτων. Στον παρακάτω πίνακα 

αναφζρονται τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των τεχνικϊν εμπλουτιςμοφ 

τθσ κάκε μεκόδου (Πίνακασ 7). 

Πίνανακασ 7. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνικϊν εμπλουτιςμοφ των CTCs 

Τεχνικέσ 

Εμπλουτιςμοφ  

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Με βάςη τη 

μορφολογία των 

κυττάρων 

ISET • Εφαρμόηεται ςε 

όλουσ τουσ 

καρκινικοφσ 

τφπουσ 

• Τα καρκινικά 

κφτταρα είναι 

ετερογενι ωσ προσ 

το μζγεκοσ 

• Το τελικό 

αποτζλεςμα 

εξαρτάται από τθν 
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τεχνικι ανίχνευςθσ 

 Διαβακμιςμζνθ 

πυκνότθτα 

• Εφκολθ, 

οικονομικι τεχνικι 

• Εφαρμόςιμθ ςε 

όλουσ τουσ 

καρκινικοφσ 

τφπουσ 

• Σχετικά χαμθλι 

κακαρότθτα του 

δείγματοσ 

• Το τελικό 

αποτζλεςμα 

εξαρτάται από τθν 

τεχνικι ανίχνευςθσ 

 Oncoquick • Εφκολθ, 

οικονομικι τεχνικι 

• Εφαρμόςιμθ ςε 

όλουσ τουσ 

καρκινικοφσ 

τφπουσ 

• Διαχωριςμόσ με 

χριςθ τθσ 

διαβακμιςμζνθσ 

πυκνότθτασ κακϊσ 

και χριςθ φίλτρου 

• Σχετικά χαμθλι 

κακαρότθτα του 

δείγματοσ 

• Το τελικό 

αποτζλεςμα 

εξαρτάται από τθν 

τεχνικι ανίχνευςθσ 

Ανοςομαγνητικόσ 

Διαχωριςμόσ 

MACS • Λκανότθτα χριςθσ 

πολλϊν 

αντιςωμάτων 

• Ειδικόσ 

εμπλουτιςμόσ 

• Μθ 

αυτοματοποιθμζνθ 

• Το τελικό 

αποτζλεςμα 

εξαρτάται από τθν 

τεχνικι ανίχνευςθσ 

 CellSearch • Θμι-

αυτοματοποιθμζνθ 

τεχνικι 

• Ειδικόσ 

εμπλουτιςμόσ 

• Τα CTCs, που δεν 

εκφράηουν το 

EpCAM, δεν κα 

ανιχνευκοφν 

 RARE • Ρλιρεσ ξζπλυμα 

των 

λεμφοκυττάρων 

• Εφαρμόςιμθ ςε 

όλουσ τουσ 

καρκινικοφσ 

• Μθ 

αυτοματοποιθμζνθ 

• Το τελικό 

αποτζλεςμα 

εξαρτάται από τθν 
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τφπουσ τεχνικι ανίχνευςθσ 

 AdnaTest • Εμπλουτιςμόσ με 

ςυνδυαςμό δφο 

αντιςωμάτων, του 

MUC1 και του 

EpCAM 

• Ειδικόσ 

εμπλουτιςμόσ 

• Μθ 

αυτοματοποιθμζνθ 

 CTC Chip • Οι ελεγχόμενεσ 

ςυνκικεσ ροισ 

εμποδίηουν τον 

εγκλωβιςμό των 

κυττάρων 

• Ειδικόσ 

εμπλουτιςμόσ 

• Τα CTCs, που δεν 

εκφράηουν το 

EpCAM, δεν κα 

ανιχνευκοφν 

1.6.3. Μοριακοί δείκτεσ ανίχνευςησ CTCs 

Υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μοριακϊν βιοδεικτϊν (molecular biomarkers), που 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, για τθν ανίχνευςθ των CTCs ςτο περιφερικό αίμα και 

των DTCs ςτον μυελό των οςτϊν και τουσ λεμφαδζνεσ. Ζνασ ιδανικόσ δείκτθσ κα 

πρζπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Κα  πρζπει να είναι ειδικόσ για τα καρκινικά κφτταρα και όχι για τα 

φυςιολογικά κφτταρα.  

 Κα πρζπει να είναι ειδικόσ για τον ιςτό, από τον οποίο προζρχονται τα 

ςυγκεκριμζνα καρκινικά κφτταρα. 

 Δεν κα πρζπει να εμφανίηεται ςε οποιοδιποτε άλλο κυτταρικό τφπο του 

φυςιολογικοφ ιςτοφ, ςτον οποίο ανιχνεφονται τα καρκινικά κφτταρα. 

 Οι δείκτεσ κα πρζπει να ανιχνεφονται εφκολα με μικρι διαςπορά και 

αυξθμζνθ κλινικι ςυςχζτιςθ. 

Υπάρχουν πολφ λίγοι μοριακοί δείκτεσ, που ικανοποιοφν αυτά τα κριτιρια. Αρκετοί 

δείκτεσ ζχουν αξιολογθκεί, αλλά θ χριςθ τουσ περιορίηεται, ςυνικωσ, λόγω τθσ 

μικρισ αλλά αξιοςθμείωτθσ ζκτοπθσ ζκφραςθσ από κυτταρικοφσ υπο-πλθκυςμοφσ 

του φυςιολογικοφ ιςτοφ, γεγονόσ, που περιορίηει τθ διαγνωςτικι τουσ ειδικότθτα 

και ευαιςκθςία. Οι πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενοι δείκτεσ για τθν ανίχνευςθ τθσ 
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μικρομετάςταςθσ είναι οι καρκινο-ςχετιηόμενοι δείκτεσ, οι οποίοι είναι μόρια, που 

χαρακτθρίηουν τθν προζλευςθ (lineage) των καρκινικϊν κυττάρων και κατά 

ςυνζπεια, δεν αναμζνεται να εκφράηονται από τα κφτταρα του αιμοποιθτικοφ και 

λεμφικοφ ςυςτιματοσ, όπου ανιχνεφονται τα CTCs ι τα DTCs. Για τθν ανίχνευςθ των 

CTCs/DTCs, διάφοροι δείκτεσ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκφραςι τουσ ςτα 

επικθλιακά αλλά όχι ςτα μεςεγχυματογενι κφτταρα (epithelial-specific markers) ι 

με βάςθ τθν ειδικότθτα τθσ ζκφραςισ τουσ ςτον μαηικό αδζνα (breast tissue-specific 

markers). Από τουσ διάφορουσ δείκτεσ, αυτοί που ζχουν περιςςότερο μελετθκεί, 

είναι οι κυτταροκερατίνεσ (CK) και ςυγκεκριμζνα ςτον καρκίνο του μαςτοφ οι CK-8, 

CK-18 και CK-19. Οι κυτταροκερατίνεσ είναι βαςικά ςυςτατικά του κυτταροςκελετοφ 

τόςο των φυςιολογικϊν επικθλιακϊν κυττάρων όςο και των κακοικων καρκινικϊν 

κυττάρων επικθλιακισ προζλευςθσ. Θ κυτταροκερατίνη 19 (CK-19) αποτελεί μζλοσ 

μίασ υπο-οικογζνειασ κυτταροςκελετικϊν πρωτεϊνϊν των κερατινϊν, που 

εμφανίηονται ςτα ενδιάμεςα ινίδια των επικθλιακϊν κυττάρων.  Ζχουν βρεκεί δφο 

ψευδογονίδια για τθν CK-19, το CK-19a και το CK-19b, τα οποία εμφανίηουν 90% και 

84,7% ομολογία, αντίςτοιχα, με το γονίδιο τθσ CK-19, ενϊ θ μεταξφ τουσ ομολογία 

είναι 80,2%. Θ CK-19 ζχει βρεκεί, ότι εκφράηεται ςτα φυςιολογικά και καρκινικά 

κφτταρα του μαςτοφ, τθσ γλϊςςασ, τθσ επιγλωττίδασ, του οιςοφάγου, του εντζρου, 

τθσ τραχείασ, του προςτάτθ, όπωσ επίςθσ και ςτο μικροκυτταρικό και μθ-

μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεφμονα. Επειδι θ CK-19 δεν εκφράηεται ςτον 

φυςιολογικό, αιμοποιθτικό ιςτό, θ ανίχνευςι τθσ, είτε ςτο περιφερικό αίμα είτε 

ςτον μυελό των οςτϊν αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, είναι ενδεικτικι τθσ 

φπαρξθσ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων μαςτοφ *138+. Για τθν ανίχνευςθ 

των καρκινικϊν κυττάρων του μαςτοφ ςε μεςεγχυματικοφσ ιςτοφσ, θ ζκφραςθ τθσ 

CK-19  αποτελεί τον πλζον ευαίςκθτο και αξιόπιςτό δείκτθ τόςο για τισ αςκενείσ με 

πρϊιμο όςο και μεταςτατικό καρκίνο του μαςτοφ. Στο Εργαςτιριο Βιολογίασ του 

Καρκίνου του Λατρικοφ Τμιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ ζχει ευρζωσ 

χρθςιμοποιθκεί και τεκμθριωκεί μζκοδοσ για τθν ανίχνευςθ τθσ CK-19, με χριςθ 

PCR ςε πραγματικό χρόνο, ενϊ ζχει αποδειχκεί και θ προγνωςτικι και προβλεπτικι 

κλινικι ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου δείκτθ ςε αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ πριν 

τθν ζναρξθ τθσ χθμειοκεραπείασ *139, 140]. Συγκεκριμζνα, ςτθ μελζτθ, που 

πραγματοποιικθκε με τθν τεχνικι τθσ διπλισ PCR ςε 148 αςκενείσ με καρκίνο του 
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μαςτοφ πριν τθν ζναρξθ τθσ χθμειοκεραπείασ, ανιχνεφτθκε θ CK-19 ςτο 30% των 

απομονωμζνων καρκινικϊν κυττάρων από το αίμα των αςκενϊν και ζπειτα από 

πολυπαραμετρικι ανάλυςθ, διαπιςτϊκθκε, ότι αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό 

παράγοντα, κακϊσ ςχετίηεται με τθ μείωςθ του ελεφκερου νόςου διαςτιματοσ και 

τθσ ολικισ επιβίωςθσ. Σε ανάλογθ μελζτθ τθσ ζκφραςθσ τθσ CK-19 ςε 167 αςκενείσ 

με πρϊιμο Ν0 καρκίνο του μαςτοφ, με τθν τεχνολογία τθσ real-time PCR, 

ανιχνεφτθκαν ςε ποςοςτό 21,6% CK-19 κετικά κυκλοφοροφντα καρκινικά κφτταρα 

ενϊ για ακόμα μια φορά επιβεβαιϊκθκε θ κλινικι ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου 

δείκτθ. Σε μια ευρφτερθ μελζτθ, που περιζλαβε 437 αςκενείσ με Ν0 και Ν+ νόςο 

αναλφκθκε θ ανίχνευςθ CK-19mRNA-κετικϊν CTCs ςτο περιφερικό αίμα αςκενϊν 

πριν και μετά τθ λιψθ ςυςτθματικισ χθμειοκεραπείασ. CK-19mRNA-κετικά 

κφτταρα, πριν τθν ζναρξθ τθσ χθμειοκεραπείασ, διαπιςτϊκθκαν ςε 179 από τουσ 

437 αςκενείσ, που περιλιφκθκαν ςτθ μελζτθ, ενϊ μετά το πζρασ τθσ ςυςτθματικισ 

χθμειοκεραπείασ, δεν ανιχνεφκθκαν CK-19mRNA-κφτταρα ςτο 51% των αςκενϊν 

αυτϊν. Επιπλζον, το 22% των αςκενϊν, ςτουσ οποίουσ αρχικά δεν ανιχνεφκθκαν CK-

19mRNA-κετικά CTCs, είχαν ανιχνεφςιμα κφτταρα μετά το πζρασ τθσ 

χθμειοκεραπείασ. Τζλοσ, μετά από πολυπαραμετρικι ανάλυςθ, διαπιςτϊκθκε, ότι θ 

ανίχνευςθ CK-19mRNA-κετικϊν CTCs πριν και μετά τθν επικουρικι χθμειοκεραπεία 

είναι ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ δείκτθσ, που ςχετίηεται με τθ μείωςθ του 

ελεφκερου νόςου διαςτιματοσ και του ολικοφ χρόνου επιβίωςθσ [141].  

1.6.4. Σα CTCs ωσ προγνωςτικόσ δείκτησ ςτον καρκίνο του μαςτοφ  

Ιδθ από το 2002, διαπιςτϊκθκε, ότι θ ανίχνευςθ με διπλι RT-PCR CK-19 mRNA-

κετικϊν κυττάρων ςτο περιφερικό αίμα γυναικϊν με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ 

ιταν ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ παράγοντασ ελαττωμζνου ελεφκερου νόςου 

διαςτιματοσ και μειωμζνθσ ολικισ επιβίωςθσ *139]. Με τθν εφαρμογι real-time RT-

PCR, για τθν ποςοτικοποίθςθ των CK-19 mRNA μεταγράφων, θ οποία και 

εφαρμόςκθκε ςε 128 αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ (ςτάδιο Λ/ΛΛ) 

διαπιςτϊκθκε, ότι οι αςκενείσ, που είχαν CTCs ςτο αίμα τουσ μετά τθν αφαίρεςθ 

του πρωτοπακοφσ όγκου, πριν και μετά τθ λιψθ ςυμπλθρωματικισ 

χθμειοκεραπείασ, είχαν ςθμαντικά χαμθλότερο χρόνο επιβίωςθσ και μειωμζνο 

ελεφκερου νόςου διάςτθμα. Επίςθσ, θ ταυτοποίθςθ των CTCs ςε αυτοφσ τουσ 
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αςκενείσ κατζδειξε ζναν ςθμαντικό επιπλζον παράγοντα για τον ςχεδιαςμό τθσ 

κεραπείασ. Θ προγνωςτικι αξία ςε αυτιν τθν ομάδα ιταν ανεξάρτθτθ από τθν 

αξιολόγθςθ των λεμφαδζνων, θ διικθςθ των οποίων επθρζαηε το ελεφκερο νόςου 

διάςτθμα δυςμενϊσ [140+. Τα αποτελζςματα αυτά ενιςχφκθκαν από επιπλζον 

μελζτεσ με χριςθ τθσ ίδιασ μεκόδου ςε μεγαλφτερο αρικμό αςκενϊν. Σε ςειρά 444 

γυναικϊν με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ ανιχνεφκθκαν, CK-19 mRNA-κετικά 

κφτταρα με τθν ίδια RT-PCR πραγματικοφ χρόνου ςτο περιφερικό αίμα ςε ποςοςτό 

40,8% αςκενϊν πριν τθ χοριγθςθ ςυμπλθρωματικισ χθμειοκεραπείασ *142+. Θ 

παρουςία αυτϊν των κυττάρων ιταν ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ παράγοντασ 

μειωμζνου διαςτιματοσ ελεφκερου νόςου κακϊσ και τθσ ολικισ επιβίωςθσ. 

Επιπρόςκετα, διαπιςτϊκθκε, ότι θ παρουςία CK-19 mRNA-κετικϊν κυττάρων, που 

ανιχνεφκθκαν μετά τn χοριγθςθ ςυμπλθρωματικισ χθμειοκεραπείασ ςε ποςοςτό 

32,7%, ιταν ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ παράγοντασ μειωμζνου διαςτιματοσ 

ελεφκερου νόςου κακϊσ και τθσ ολικισ επιβίωςθσ [143]. Ανάλογα αποτελζςματα 

προζκυψαν και μετά τθν ανάλυςθ 93 αςκενϊν, πριν το χειρουργείο και τθ 

προεγχειρθτικι χθμειοκεραπεία, με χριςθ ανοςοκυτταρικισ μεκόδου *144+. Στουσ 

αςκενείσ, που βρζκθκαν κυκλοφοροφντα καρκινικά κφτταρα με κετικι ζκφραςθ τθσ 

CK-19, παρατθρικθκε μικρότεροσ χρόνοσ επιβίωςθσ κακϊσ και μικρότερο 

ελεφκερου νόςου διάςτθμα. Μια επιπλζον απόδειξθ τθσ προγνωςτικισ αξίασ των 

CTCs ιταν το ςυμπζραςμα, που προζκυψε από μελζτθ 100 αςκενϊν με καρκίνο του 

μαςτοφ πριν και μετά τθν αφαίρεςθ του πρωτοπακοφσ όγκου, ςτουσ οποίουσ 

προςδιορίςτθκε θ ζκφραςθ του CEA ςτο κλάςμα των μονοπφρθνων κυττάρων με τθ 

μζκοδο τθσ RT-PCR. Ραρατθρικθκε, ότι οι αςκενείσ, ςτισ οποίεσ ανιχνεφκθκαν CTCs, 

είτε πριν είτε μετά το χειρουργείο, είχαν μικρότερο ελεφκερο νόςου διάςτθμα ςε 

ςχζςθ με αυτζσ, ςτισ οποίεσ δεν ανιχνεφκθκαν κακόλου CTCs. Οι αςκενείσ, ςτισ 

οποίεσ ανιχνεφκθκαν CTCs και ςτισ δφο χρονικζσ ςτιγμζσ είχαν ακόμθ χειρότερθ 

πρόγνωςθ. Ρρόςφατα, με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ του CellSearch, επιβεβαιϊκθκε 

θ κλινικι ςθμαςία των CTCs, ωσ ανεξάρτθτου προγνωςτικοφ δείκτθ, μετά από 

μελζτθ 177 αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ *145+. Θ παρουςία ≥5 CTCs/7,5mL 

αίματοσ, ςε αςκενείσ με μεταςτατικό καρκίνο του μαςτοφ (μετριςιμθ νόςοσ) πριν 

τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, ιταν ζνασ ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ παράγοντασ για 

επιβίωςθ ελεφκερθ υποτροπισ και για τθν ολικι επιβίωςθ. Επιπλζον, θ ανίχνευςθ 
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CTCs με το CellSearch προτάκθκε, ωσ καλφτεροσ δείκτθσ από τισ ςυνικεισ 

απεικονιςτικζσ εξετάςεισ, για τθν πρόβλεψθ τθσ ολικισ επιβίωςθσ ςε αςκενείσ με 

μεταςτατικό καρκίνο του μαςτοφ *146+. Είναι ενδιαφζρον ότι, όταν θ προγνωςτικι 

πλθροφορία τθσ ανίχνευςθσ CTCs ιταν γνωςτι, θ εκτίμθςθ τθσ πρόγνωςθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τισ απεικονιςτικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ δεν μποροφςε να 

βελτιωκεί ςτατιςτικά ςθμαντικά, ενϊ όταν τα αποτελζςματα από τισ απεικονιςτικζσ 

εξετάςεισ ιταν διακζςιμα, θ πλθροφορία αναφορικά με τθν ανίχνευςθ CTCs 

μποροφςε να διαχωρίςει περαιτζρω τουσ αςκενείσ ςε υποομάδεσ διαφορετικισ 

πρόγνωςθσ. Επίςθσ, ςτθν ίδια ςειρά αςκενϊν με μετριςιμο μεταςτατικό καρκίνο 

του μαςτοφ, θ ανίχνευςθ CTCs ςε διαφορετικά χρονικά ςθμεία κατά τθ διάρκεια τθσ 

κεραπείασ ςχετίςκθκε με ελαττωμζνθ επιβίωςθ και διάςτθμα ελεφκερο νόςου 

[147]. Επιπλζον, ςε νεϊτερεσ μελζτεσ βρζκθκε, ότι θ ανίχνευςθ ≥5 CTCs/7,5mL 

αίματοσ ςυνιςτά προγνωςτικό παράγοντα μειωμζνθσ ολικισ επιβίωςθσ ςε αςκενείσ 

με ορμονοευαίςκθτο/HER 2 αρνθτικό και triple-negative μεταςτατικό καρκίνο του 

μαςτοφ, ανεξάρτθτα από το φορτίο τθσ νόςου [148, 149]. 

1.6.5. Σα CTCs ωσ εργαλείο για την αξιολόγηςη τησ θεραπείασ 

Τα CTCs μποροφν επίςθσ να αποτελζςουν δείκτθ για τον ζλεγχο τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ. Θ παρουςία τουσ, κατά τθ διάρκεια τθσ 

χθμειοκεραπείασ, ςτο αίμα αντικατοπτρίηει τθν φπαρξθ μιασ διαρκοφσ πορείασ 

πολλαπλαςιαςμοφ και εξζλιξθσ τθσ νόςου. Αυτό μπορεί να ςταματιςει ι να μειωκεί 

με τθν επιλογι κατάλλθλθσ κεραπείασ. Στθν ανοςοκεραπεία του καρκίνου 

προκαλείται καταςτροφι τθσ πθγισ των CTCs, κακϊσ τα CTCs αποτελοφν τουσ 

ςτόχουσ των κεραπευτικϊν αντιςωμάτων. Θ αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ 

κεραπείασ μπορεί αμζςωσ να εξακριβωκεί μζςω τθσ ανίχνευςθσ των καρκινικϊν 

κυττάρων ςτο αίμα ι ςτον μυελό των οςτϊν. Σε μελζτθ που πραγματοποίθςε ο 

Smith και οι ςυνεργάτεσ του, διερευνϊντασ τθν παρουςία των CTCs μζςω τθσ 

ζκφραςθσ τθσ CK-19 με RT-PCR, ςε 22 αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυςτθματικισ χθμειοκεραπείασ θ ςυςχζτιςθ τθσ κλινικισ 

ανταπόκριςθσ ςτθ κεραπεία με τθν ανίχνευςθ των CTCs ιταν 83%. Ραρά τον μικρό 

αρικμό των αςκενϊν, το ςυμπζραςμα αυτό αποτζλεςε τθν πρϊτθ ζνδειξθ, ότι τα 

CTCs δείχνουν εάν θ επιλεγμζνθ κεραπεία είναι επιτυχισ ι όχι *150+. Ωςτόςο, άλλεσ 
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μελζτεσ ζδειξαν, ότι θ παρουςία των CTCs πριν τθν αφαίρεςθ του όγκου οδθγεί ςε 

φτωχι ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ κεραπείασ, που κα 

επιλεγεί *151]. 

1.6.6. Μπορεί η εξζταςη των DTCs ςτον μυελό των οςτϊν να αντικαταςταθεί από 

την ανάλυςη των CTCs ςτο αίμα; 

Θ λιψθ του μυελοφ των οςτϊν είναι μια επεμβατικι, χρονοβόρα αλλά και επϊδυνθ 

για τουσ αςκενείσ διαδικαςία, ενϊ δεν επιτρζπει τισ επανειλθμμζνεσ 

δειγματολθψίεσ, που απαιτοφνται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ νόςου και τθν 

ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία. Ρρόςφατεσ μελζτεσ ζχουν επικεντρωκεί ςτθν 

ανίχνευςθ των CTCs ςτο περιφερικό αίμα αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ. 

Επιπλζον, υπάρχει περιοριςμζνοσ αρικμόσ μελετϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται ςφγκριςθ 

των DTCs με τα CTCs τθν ίδια χρονικι ςτιγμι και ςτουσ ίδιουσ αςκενείσ. Ωςτόςο, 

ςτισ μελζτεσ, που ζχουν γίνει, ζχει παρατθρθκεί υψθλότεροσ αρικμόσ ανίχνευςθσ 

των DTCs ςτον μυελό των οςτϊν ςε ςχζςθ με τα CTCs ςτο αίμα *152, 153+ και αυτό 

πικανότατα οφείλεται ςτο γεγονόσ, ότι τα καρκινικά κφτταρα βρίςκουν 

ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ διαμονισ και επιβίωςθσ ςτον μυελό των οςτϊν. Ρολλζσ 

ερευνθτικζσ ομάδεσ, ςτθν προςπάκεια μελζτθσ τθσ ςυςχζτιςθσ των DTCs με τα 

CTCs, χρθςιμοποίθςαν τθν τεχνολογία τθσ real-time RT-PCR, που χαρακτθρίηεται 

από υψθλι ευαιςκθςία. Το γονίδιο τθσ CK-19 αποτζλεςε το βαςικό γονίδιο 

ανίχνευςθσ των καρκινικϊν κυττάρων ςτισ μελζτεσ αυτζσ, όμωσ, τα αποτελζςματα, 

που προζκυψαν δεν ζρχονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία. Συγκεκριμζνα, μετά τθ 

ςφγκριςθ τθσ ζκφραςθσ του γονιδίου τθσ CK-19 και τθσ hMAM (human 

mammaglobin, ανκρϊπινθ μαςτοςφαιρίνθ) ςτο αίμα και ςτον μυελό των οςτϊν ςε 

148 αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ προζκυψε, ότι υπιρχε ςυμφωνία 68% 

για τθν CK-19 και 75% για τθν hMAM. Ωςτόςο, ενϊ τα αποτελζςματα τθσ ζκφραςθσ 

των παραπάνω γονίδιων ςτον μυελό των οςτϊν ζδιναν κακι πρόγνωςθ, δεν 

παρατθρικθκε κάτι ανάλογο και ςτο αίμα *154+. Το ςυμπζραςμα αυτό ζρχεται ςε 

αντίκεςθ με τα αποτελζςματα πρόςφατθσ μελζτθσ, όπου θ ςφγκριςθ τθσ ζκφραςθσ 

τθσ CK-19 ςτον μυελό των οςτϊν και ςτο αίμα με real-time PCR ζδειξε 93,9% 

ςυμφωνία, ενϊ παράλλθλα θ ανιχνεφςιμθ ζκφραςθ τθσ CK-19 ςτο αίμα ςχετίηονταν 

με κακι πρόγνωςθ των αςκενϊν [155]. Θ παρουςία των CTCs φαίνεται να είναι 
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ιςχυρά ςυνδεδεμζνθ με τθν παρουςία καρκινικϊν κυττάρων ςτον μυελό των οςτϊν. 

Ραρόλο που ο αρικμόσ των CTCs είναι περιοριςμζνοσ, οι τεχνικζσ εμπλουτιςμοφ 

κακϊσ και θ υψθλι ευαιςκθςία των νζων τεχνολογιϊν επιτρζπουν τθν ανίχνευςθ 

τουσ. Θ προγνωςτικι τουσ ςθμαςία ζχει πλζον επιβεβαιωκεί από πολυάρικμεσ 

μελζτεσ ςε μεγάλο αρικμό κλινικϊν δειγμάτων. Θ δυνατότθτα εφκολθσ λιψθσ του 

κλινικοφ δείγματοσ επιτρζπει τθ διαρκι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του αςκενοφσ 

και τθν προςφορά κατάλλθλθσ κεραπευτικισ αγωγισ. 

1.6.7. Ανίχνευςη CTCs ςτον πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ: ζχει πάντα προγνωςτική 

ςημαςία; 

Ρερίπου 30%-50% των αςκενϊν, με καρκίνο του μαςτοφ και ανιχνεφςιμα 

μικρομεταςτατικά κφτταρα, κα αναπτφξουν κλινικά εμφανείσ μεταςτάςεισ  μετά 

από ζνα διάμεςο διάςτθμα παρακολοφκθςθσ 62 μθνϊν. Από τθν άλλθ, αςκενείσ 

χωρίσ DTCs μπορεί να υποτροπιάςουν και να πεκάνουν από καρκίνο του μαςτοφ 

[156+. Ταυτόχρονα, μόνο 30% από τουσ αςκενείσ με CK-19 mRNA κετικά κφτταρα 

υποτροπιάηουν, ενϊ μόνο το 15% των αςκενϊν, ςτισ οποίεσ δεν ανιχνεφονται 

αντίςτοιχα κφτταρα, κα υποτροπιάςουν και κα πεκάνουν από καρκίνο του μαςτοφ, 

μετά από ζνα διάμεςο διάςτθμα παρακολοφκθςθσ 5 ετϊν *142]. Το γεγονόσ, ότι 

αςκενείσ χωρίσ ανιχνεφςιμα CTCs/DTCs υποτροπιάηουν, μπορεί να οφείλεται είτε ςε 

πρόβλθμα κατά τθ λιψθ του δείγματοσ ι μπορεί να αποδοκεί ςε μθ ικανοποιθτικι 

ευαιςκθςία των κυτταροκερατινϊν, ωσ δείκτθ για τθν ανίχνευςθ τθσ 

μικρομεταςτατικισ νόςου. Θ διαςπορά των καρκινικϊν κυττάρων, όπωσ 

προαναφζρκθκε ζχει ςυςχετιςτεί με τθν επικθλιακι μεςεγχυματικι μετάβαςθ 

(epithelial mesenchymal transition) και με τθν απϊλεια επικθλιακϊν δεικτϊν *157]. 

Στισ αςκενείσ με ανιχνεφςιμα CTCs/DTCs, που δεν υποτροπιάηουν, αυτό μπορεί να 

αποδοκεί ςτθν ανίχνευςθ αποπτωτικϊν κυττάρων ι κυττάρων, που δεν μποροφν να 

πολλαπλαςιαςτοφν *158+. Είναι δεδομζνο, ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι μία 

γενετικά ετερογενισ νόςοσ και ςυνεπϊσ και τα ανιχνεφςιμα CTCs/DTCs είναι 

γενετικά ετερογενι με πικανά διαφορετικό μεταςτατικό δυναμικό. Ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί διάφορεσ προςεγγίςεισ για τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθςίασ ανίχνευςθσ 

CTCs, κακϊσ και για τθν ανίχνευςθ υπο-πλθκυςμϊν CTCs με επικετικι βιολογικι 
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ςυμπεριφορά, οι οποίοι κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν, ωσ πιο ειδικοί δείκτεσ 

για τθν πρόγνωςθ. 

 1.6.8. CTCs/DTCs ςτην καθημερινή κλινική εφαρμογή       

Τα CTCs μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, ωσ εργαλείο για τθν εκτίμθςθ και 

παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ, κακϊσ θ λιψθ αίματοσ 

μπορεί να επαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ κάτι, το οποίο δεν ιςχφει για τθν 

αναρρόφθςθ μυελοφ των οςτϊν. Γι’ αυτό, οι περιςςότερεσ ςχεδιαηόμενεσ ι 

πραγματοποιοφμενεσ κλινικζσ μελζτεσ χρθςιμοποιοφν CTCs αντί DTCs  για τθ μελζτθ 

τθσ ελάχιςτα υπολειπόμενθσ νόςου, ωσ εργαλείο πρόγνωςθσ και πρόβλεψθσ ςτον 

καρκίνο του μαςτοφ. Πμωσ, ενϊ υπάρχουν δεδομζνα, ότι τα CTCs/DTCs ζχουν τθ 

δυνατότθτα να αποτελζςουν προγνωςτικά και προβλεπτικά εργαλεία για τθν 

εξατομίκευςθ τθσ κεραπείασ ςτον καρκίνο του μαςτοφ αρκετά προβλιματα πρζπει 

να αντιμετωπιςκοφν πριν τθν ευρεία εφαρμογι τουσ ςτθν κακθμερινι κλινικι 

πράξθ με κφριο τθν ζλλειψθ τυποποίθςθσ των μεκόδων ανίχνευςισ τουσ. Αρκετζσ 

προςπάκειεσ ζχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τθν τυποποίθςθ τθσ ανίχνευςθσ 

των CTCs/DTCs [159, 160+. Διαφορετικζσ μελζτεσ, όμωσ, ζχουν ανιχνεφςει 

CTCs/DTCs ςε αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ, ξεκινϊντασ από διαφορετικό όγκο 

μυελοφ των οςτϊν ι περιφερικοφ αίματοσ και ζχουν χρθςιμοποιιςει διαφορετικζσ 

τεχνικζσ εμπλουτιςμοφ και διαφορετικζσ μεκόδουσ ι καρκινικοφσ δείκτεσ για τθν 

ανίχνευςθ τουσ. Θ ανίχνευςθ CTCs ζχει βαςιςκεί κυρίωσ ςτθ χρθςιμοποίθςθ 

κυτταροκερατινϊν ωσ καρκινικοφ δείκτθ. Ωςτόςο, ακόμθ και ςε μελζτεσ, όπου 

χρθςιμοποιικθκε θ ίδια μζκοδοσ ανίχνευςθσ και ο ίδιοσ δείκτθσ, δεν 

χρθςιμοποιικθκαν κοινά τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ (π.χ. διαφορετικοί εκκινθτζσ, 

ςυνκικεσ και πλατφόρμεσ ενίςχυςθσ για τθ RΤ-PCR, ι διαφορετικά αντιςϊματα και 

ςυςτιματα ανίχνευςθσ για τθν ανοςοκυτταροχθμεία και τον ανοςοφκοριςμό). Για 

αυτόν τον λόγο, οι μζκοδοι, που ζχουν χρθςιμοποιθκεί χαρακτθρίηονται ςυχνά από 

χαμθλι επαναλθψιμότθτα, ενϊ οι τιμζσ cut-off, που ζχουν επιλεγεί για τον 

κακοριςμό του κετικοφ αποτελζςματοσ, δεν ζχουν τεκμθριωκεί επαρκϊσ ςε 

ανεξάρτθτεσ ςειρζσ αςκενϊν.                      
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ΚΟΠΟ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ 

Τα τελευταία χρόνια, με τθν ευρεία χρθςιμοποίθςθ κυρίωσ τθσ μαςτογραφίασ θ 

διάγνωςθ του καρκίνου του μαςτοφ γίνεται ςε πρωιμότερα ςτάδια. Πμωσ, παρά τθν 

πρϊιμθ διάγνωςθ και τθν εφαρμογι ςφγχρονων και τεκμθριωμζνων κεραπευτικϊν 

ενεργειϊν, ςθμαντικό ποςοςτό αςκενϊν κα υποτροπιάςει. Θ προςκικθ τθσ 

ανίχνευςθσ και παρακολοφκθςθσ των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων, ςτθ 

μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, ίςωσ να προςφζρει μία 

πλθρζςτερθ εικόνα τθσ πορείασ τθσ νόςου, κυρίωσ ςτθν «αςφαλι» ομάδα των 

αςκενϊν χωρίσ διθκθμζνουσ λεμφαδζνεσ. 

Οι πρόοδοι ςτισ τεχνικζσ ανίχνευςθσ και ταυτοποίθςθσ καρκινικϊν κυττάρων 

οδιγθςαν ςτθ διαπίςτωςθ, ότι ςε ζναν μεγάλο αρικμό αςκενϊν με καρκίνο του 

μαςτοφ, οι οποίεσ κεωροφνταν ελεφκερεσ μεταςτάςεων, ςτθν πραγματικότθτα 

είχαν μικρομεταςτάςεισ, θ βιολογικι ςθμαςία των οποίων αποτελεί αντικείμενο 

ζντονθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ. Τα τελευταία 10 ζτθ το Εργαςτιριο Βιολογίασ 

του Καρκίνου του Τμιματοσ Λατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ ςε ςυνεργαςία με 

το Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν μελετά επιςταμζνα 

τθ μοριακι ανίχνευςθ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων ςτο αίμα αςκενϊν με 

καρκίνο του μαςτοφ ωσ προγνωςτικό και προβλεπτικό εργαλείο. Ο δείκτθσ, που ζχει 

επιλεγεί για τθ μοριακι ανίχνευςθ των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων είναι 

θ κυτταροκερατίνη 19. 

Θ είςοδοσ μεμονωμζνων κυττάρων ςτθν αιματικι κυκλοφορία αποτελεί αρκετά 

πρϊιμο γεγονόσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των επικετικϊν όγκων και πικανά 

ςυμβαίνει, πριν τθ χειρουργικι αφαίρεςθ τουσ και ίςωσ πριν τθ διικθςθ των 

επιχϊριων λεμφαδζνων. Αρικμόσ μελετϊν ζχει εξετάςει τθν επίδραςθ τθσ 

χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτθν ανίχνευςθ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων. 

Οι διαφορετικζσ τεχνικζσ, όμωσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ετερογζνεια των αςκενϊν, 

που μελετικθκαν ζχουν οδθγιςει ςε αντικρουόμενα ςυμπεράςματα. 

Σκοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ 

ςτθν ανίχνευςθ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων, μζςω τθσ χριςθσ real-time 

RT-PCR για τθν ανίχνευςθ του mRNA τθσ CK-19 ςτο περιφερικό αίμα. 
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2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ 

2.1. ΑΘΕΝΕΙ 

Στθ μελζτθ εντάχκθκαν προοπτικά, μεταξφ Νοεμβρίου 2004 και Λουνίου 2008, 104 

αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ ςταδίου 0-ΛΛΛΑ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ςε 

χειρουργικι επζμβαςθ αφαίρεςθσ του όγκου μετά από κυτταρολογικι ι ιςτολογικι 

ταυτοποίθςθ τθσ βλάβθσ. Πλεσ οι αςκενείσ υποβλικθκαν προεγχειρθτικά ςε πλιρθ 

ζλεγχο ςταδιοποίθςθσ, χωρίσ ευριματα δευτεροπακϊν εντοπίςεων. Ωσ ομάδα 

ελζγχου τθσ μελζτθσ, χρθςιμοποιικθκαν 50 γυναίκεσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ςε 

βιοψία εκτομισ ινοαδενωμάτων ι άλλων καλοικων βλαβϊν του μαςτοφ ενϊ 

δείγματα από 11 γυναίκεσ, χωρίσ γνωςτό ιςτορικό καρκίνου του μαςτοφ, που 

υποβλικθκαν ςε κολεκτομι λόγω μθ-μεταςτατικοφ καρκίνου του παχζοσ εντζρου 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ αρνθτικοί μάρτυρεσ. Πλεσ οι αςκενείσ (ομάδα μελζτθσ, 

ομάδα ελζγχου και αρνθτικοί μάρτυρεσ) εντάχκθκαν ςτθ μελζτθ μετά από 

ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ και ςυγκατάκεςθ.  

2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.2.1. Κλινικά δείγματα 

Δείγμα περιφερικοφ αίματοσ λιφκθκε ςε κάκε αςκενι προεγχειρθτικά (t0), με το 

πζρασ τθσ επζμβαςθσ (t1), 24 ϊρεσ μετά τθν επζμβαςθ (t2) και 15 θμζρεσ μετά τθν 

επζμβαςθ (t3). Στθν υπο-ομάδα των αςκενϊν (53 άτομα), που ζλαβαν ςυςτθματικι 

χθμειοκεραπεία, με βάςθ τουσ κλαςικοφσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ τθσ ιςτολογικισ 

εξζταςθσ του όγκου και των μαςχαλιαίων λεμφαδζνων, λιφκθκε επίςθσ δείγμα προ 

τθσ ζναρξθσ τθσ κεραπείασ (t4) και με το πζρασ αυτισ (t5). Το αίμα (20 mL) 

τοποκετικθκε ςε ςωλθνάρια γενικισ αίματοσ που περιζχουν EDTA. Για τθν 

αποφυγι επιμόλυνςθσ με επικθλιακά κφτταρα από το δζρμα, το δείγμα αίματοσ 

λαμβανόταν ςτο μζςο τθσ φλεβοκζντθςθσ, αφοφ είχαν απορριφκεί τα πρϊτα 5 mL 

αίματοσ, με διαφορετικι ςφριγγα. Τα δείγματα από τισ αςκενείσ τθσ ομάδασ 

ελζγχου και αυτά των αρνθτικϊν μαρτφρων ελιφκθςαν με τθν ίδια διαδικαςία ςτα 

χρονικά ςθμεία  t0-t3. 
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2.2.2. Απομόνωςη μονοπφρηνων κυττάρων περιφερικοφ αίματοσ (Peripheral 

Blood Mononuclear Cells) 

Το αίμα μεταφζρεται από τα ςωλθνάρια τθσ γενικισ αίματοσ ςε ζνα ςωλθνάριο 

φυγοκζντρθςθσ των 50 mL. Ακολουκεί αραίωςθ του δείγματοσ με ίςο όγκο ςτείρου 

διαλφματοσ PBS (8,0 g/L NaCl, 0,2 g/L KCl, 1,15 g/L Na2HPO4, 0,2 g/L K2HPO4, pH 7,3) 

και το νζο διάλυμα επιςτοιβάηεται ςε ςωλθνάριο πολυπροπυλενίου τφπου Falcon 

των 50 mL, όπου ιδθ ζχει προςτεκεί φικόλθ με πυκνότθτα 1,077 g/mL (Ficoll-

Histopaque 1077, Sigma) όγκου ίςου με τον μιςό του διαλφματοσ. Το αραιωμζνο 

αίμα προςτίκεται με προςοχι πάνω ςτθν επιφάνεια τθσ φικόλθσ, ϊςτε να μθν 

αναμειχκοφν τα δφο υγρά και τελικά να ςχθματιςκοφν δφο ςτοιβάδεσ με αίμα και 

φικόλθ. Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται διαβακμιςμζνθ φυγοκζντρθςθ του 

δείγματοσ (1200 g για 30 min ςτουσ 4 οC). Μετά τθ φυγοκζντρθςθ, θ ςτοιβάδα των 

μονοπφρθνων κυττάρων βρίςκεται μεταξφ τθσ ςτοιβάδασ τθσ φικόλθσ και τθσ 

ςτοιβάδασ οροφ και PBS (Εικόνα 11). Αφοφ ςυλλεχκεί ο δακτφλιοσ των 

μονοπφρθνων ςε ξεχωριςτό αποςτειρωμζνο ςωλθνάριο φυγοκζντρου με ιδιαίτερθ 

προςοχι, ϊςτε να αναρροφθκεί θ ελάχιςτθ δυνατι ποςότθτα φικόλθσ, θ οποία 

είναι κυτταροτοξικι, τα μονοπφρθνα εκπλζνονται 2 φορζσ με PBS (50 mL, 

φυγοκζντθςθ ςτα 1600 g για 10 min ςτουσ 18 οC). Τζλοσ, απομακρφνεται το 

υπερκείμενο υγρό και το ίηθμα των κυττάρων είτε χρθςιμοποιείται αμζςωσ ι 

φυλάςςεται ςτουσ -80 οC. Μεταξφ των 2 εκπλφςεων με PBS, γίνεται καταμζτρθςθ 

Εικόνα 11: Εμπλουτιςμόσ CTCs με τη μζθοδο τησ διαβαθμιςμζνησ πυκνότητασ 
με χρήςη φικόλησ 
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των ηωντανϊν κυττάρων. Αναμειγνφονται 10 μL από το διαλυμζνο ίηθμα με 90 μL 

χρωςτικισ κυανοφ του τρυπανίου (Sigma) και γίνεται μικροςκόπθςθ ςε πλάκα 

κυτταρομζτρθςθσ. Τα αποπτωτικά κφτταρα προςλαμβάνουν χρωςτικι (μπλε) και 

εξαιροφνται τθσ καταμζτρθςθσ, όπωσ επίςθσ και τα ερυκρά με βάςθ το μζγεκοσ και 

το ςχιμα τουσ. 

2.2.3. Απομόνωςη ολικοφ RNA 

Θ μζκοδοσ που ακολουκείται για τθν απομόνωςθ του RNA αποτελεί τροποποίθςθ 

τθσ μεκόδου, που αναπτφχκθκε από τουσ Chomczynski και Sacchi [161]. Με τθ 

μζκοδο αυτι μπορεί να απομονωκεί το ολικό RNA από 0,1 ζωσ 15 kb ςε μικοσ. Θ 

εκχφλιςθ του RNA γίνεται χρθςιμοποιϊντασ το αντιδραςτιριο Trizol (Gibco, BRL). Θ 

λφςθ των κυττάρων βαςίηεται ςτθν παρουςία ιςοκειοκυανικισ γουανιδίνθσ, ενόσ 

αποδιατακτικοφ παράγοντα, ο οποίοσ βοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ των πρωτεϊνϊν 

από τα ςφμπλοκα τουσ με το RNA και επιπλζον, αναςτζλλει τισ ριβονουκλεάςεσ 

(RNases), που ελευκερϊνονται από οργανίδια, όπωσ ο πυρινασ και τα 

λυςοςϊματα, κατά τθ λφςθ των κυττάρων. Θ αναςτολι αυτι επιτρζπει τθν 

απομόνωςθ μθ αποδομθμζνου RNA. Θ όλθ προετοιμαςία και ολοκλιρωςθ τθσ 

μεκόδου, εκτόσ των φυγοκεντιςεων, γίνεται ςε απαγωγό κάκετθσ νθματικισ ροισ 

για εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν ελευκζρων από μολφνςεισ. Αρχικά 1x106 κφτταρα 

αναμιγνφονται με 1 mL αντιδραςτθρίου Trizol ςε ςωλθνάρια από πολυπροπυλζνιο 

και τα κφτταρα διαςπϊνται, αφοφ αναδευτοφν και διαπεραςτοφν επανειλθμμζνωσ 

από ςφριγγα ινςουλίνθσ (βελόνα 26 gauge). Πταν το διάλυμα γίνει διαυγζσ, 

επωάηεται για 5 min ςτουσ 15-30 οC και ςτθ ςυνζχεια, προςτίκεται 200 μL 

χλωροφόρμιο και το μίγμα αναδεφεται με περιδίνθςθ (vortex) για 15 sec. Αφοφ το 

διάλυμα επωαςτεί για 10 min ςτουσ 15-30 οC, φυγοκεντρείται για 10 min ςτα 12000 

g ςτουσ 4 οC. Το διάλυμα κατά τθ φυγοκζντρθςθ διαχωρίηεται ςε 3 φάςεισ: α) Στθν 

κατϊτερθ ερυκρωπι, οργανικι φάςθ, όπου παραμζνουν οι πρωτεΐνεσ και όλα τα 

κυτταρικά υπολείμματα. β) Στθ λευκωπι μεςόφαςθ, ςτθν οποία παραμζνει το DNA. 

γ) Στθν ανϊτερθ διαυγι υδάτινθ φάςθ, όπου βρίςκεται το ολικό RNA των κυττάρων. 

Θ υδάτινθ φάςθ μεταφζρεται ςε ζνα ςτείρο RNase-free ςωλθνάριο 

πολυπροπυλενίου και προςτίκεται ίςθ περίπου ποςότθτα 100% ιςοπροπανόλθσ 

(500 μL) και το διάλυμα αναδεφεται ελαφρά. Ακολουκεί επϊαςθ ςε πάγο για 15 
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min και φυγοκζντρθςθ ςε 12000 g για 10 min ςτουσ 4 οC, οπότε θ ιςοπροπυλικι 

αλκοόλθ προκαλεί κατακριμνιςθ του RNA με τθ μορφι ενόσ κακαροφ πθκτϊδουσ 

ιηιματοσ. Στθ ςυνζχεια, γίνεται ζκπλυςθ του ιηιματοσ με 1 mL 75% αικανόλθσ ςε 

δις-απεςταγμζνο νερό (ddH2O) επεξεργαςμζνο με αναςτολζα νουκλεαςϊν DEPC 

(διεκυλπυροκαρβονικό άλασ 97%, Sigma). Ακολουκεί ανάδευςθ του διαλφματοσ και 

φυγοκζντρθςθ του ςε 7500 g για 5 min ςτουσ 4 οC. Αν το ίηθμα είναι ζντονα λευκό, 

επαναλαμβάνουμε τθν ζκπλυςθ άλλθ μία φορά. Τελικά, αφοφ απορριφκεί το 

υπερκείμενο υγρό κα ςτεγνϊςει τελείωσ το ίηθμα από τθν αικανόλθ (είτε 

εκτεκειμζνο ςτον αζρα ι ςε κενό αζρα για 5-10 min), επαναδιαλφεται ςε 20-30 μL 

DEPC-ddH2O, ςε ςωλθνάριο eppedorf και τοποκετείται για 10 min ςτουσ 55-65 οC 

(είτε ςε υδατόλουτρο ι ςε κλίβανο), ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαλυτοποίθςθ του 

RNA. Από το τελικό υδατικό διάλυμα χρθςιμοποιείται 1 μL για ποςοτικό 

προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ του RNA, ενϊ το υπόλοιπο αποκθκεφεται ςτουσ -

80 οC μζχρι να χρθςιμοποιθκεί. 

2.2.4. φνθεςη του ςυμπληρωματικοφ DNA (cDNA) 

Θ αντίςτροφθ μεταγραφι του αγγελιοφόρου RNA (mRNA) προσ ςυμπλθρωματικό 

DNA (cDNA) πραγματοποιείται με τθ βοικεια του ενηφμου ανάςτροφθ 

μεταγραφάςθ και χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα Τhermoscript RT-PCR (Gibco, BRL). 

Το ζνηυμο για να ξεκινιςει τθ ςφνκεςθ του cDNA χρειάηεται ζνα αρχικό τμιμα 

ςυμπλθρωματικό τθσ 5’-3’-poly-(Α) περιοχισ του mRNA. Συνικωσ, χρθςιμοποιείται 

για τον ρόλο αυτό μια αλλθλουχία πολυκυμίνθσ (oligo-dT). Θ ςφνκεςθ γίνεται με 

τθν προςκικθ ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs). Αρχικά, προετοιμάηεται ςε ζνα 

ςωλθνάριο eppedorf απαλλαγμζνο από DNAαςεσ (DNAase-free) ζνα μίγμα 

αντίδραςθσ που περιλαμβάνει: α) Δείγμα ολικοφ RNA (1-5 μg RNA ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ). β) Εκκινθτισ (primer), όπου ςτθν περίπτωςθ απλοφ πολυαδενυλικοφ 

RNA χρθςιμοποιείται 1 μL oligo (dT)20(50 μΜ). γ) DEPC-ddH2O ςε ποςότθτα που να 

ςυμπλθρϊνεται ςυνολικόσ όγκοσ 10 μL. Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται 

αποδιάταξθ του RNA και του εκκινθτι, επωάηοντασ το μίγμα για 5 min ςτουσ 65 οC 

ςε κερμικό κυκλοποιθτι και άμεςθ τοποκζτθςθ του ςε πάγο. Με τθ διαδικαςία 

αυτι, κζρμανςθσ και ψφξθσ, καταςτρζφονται τυχόν ςυςςωματϊματα ι 

δευτερογενείσ δομζσ, που κα μποροφςαν να εμποδίςουν τθν ζναρξθ ςχθματιςμοφ 
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του cDNA. Ακολουκεί ανάδευςθ του ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ τθσ αντίςτροφθσ 

μεταγραφισ για 5 sec ςε κυκλικό αναδευτιρα (vortex) και προετοιμαςία του κφριου 

μίγματοσ τθσ αντίδραςθσ ςε τελικό όγκο 10 μL, το οποίο περιλαμβάνει: 

 4 μL ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ για cDNA (5x) 

 1 μL δικειοκρεϊτόλθσ (DDT, 0,1 M) 

 1 μL διαλφματοσ αναςτολζα RNαςϊν (RNAaseOUT, 40 U/μL) 

 1 μL DEPC-ddH2O 

 2 μL μίγματοσ τριφωςφορικϊν δεοξυνουκλεοηιτϊν (dNTP mix, 10 mM) 

 1 μL αντίςτροφθσ μεταγραφάςθσ (Τhermoscript RT, 5 U/μL) 

Το παραπάνω μίγμα προςτίκεται ςτο αρχικό και ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται 

επϊαςθ του δείγματοσ για 60 min ςτουσ 50 οC, όπου υβριδοποιείται ο εκκινθτισ 

oligo (dT)20 και δρα θ αντίςτροφθ μετεγραφάςθ, ςε προκερμαςμζνο κερμικό 

κυκλοποιθτι. Θ αντίδραςθ τερματίηεται με επϊαςθ του δείγματοσ για 5 min, 

ςτουσ 85 οC, όπου αποδιατάςςονται τα υβρίδια RNA-cDNA και απενεργοποιείται 

θ αντίςτροφθ μεταγραφάςθ, ενϊ ςτο διάλυμα τελικά προςτίκεται 1 μL RNase H, 

για τθν αποδόμθςθ του ςυμπλθρωματικοφ RNA και ακολουκεί επϊαςθ για 20 

min ςτουσ 37 οC. Το cDNA είτε χρθςιμοποιείται αμζςωσ ςτθν αλυςιδωτι 

αντίδραςθ τθσ πολυμεράςθσ (PCR) ι αποκθκεφεται ςτουσ -20 οC.           

2.2.5. Ζλεγχοσ ποιότητασ των RNA δειγμάτων τησ RT-PCR, χαρακτηριςτικά και 

ευαιςθηςία τησ μεθόδου          

Ωσ κετικόσ μάρτυρασ κατά τθν ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ του προςδιοριςμοφ 

του CK-19 mRNA, χρθςιμοποιικθκε θ ανκρϊπινθ κυτταρικι ςειρά καρκίνου του 

μαςτοφ MCF-7, ςτθν οποία εκφράηεται το γονίδιο τθσ CK-19. 

Μετά τθν απομόνωςθ του mRNA από τα δείγματα, πραγματοποιείται θ ςφνκεςθ 

του cDNA και ςτθ ςυνζχεια PCR ςε πραγματικό χρόνο (real-time). Αρχικά 

παραςκευάηεται το μίγμα τθσ αντίδραςθσ ανάλογα με τον αρικμό των προσ 

εξζταςθ δειγμάτων, αναμιγνφοντασ τισ ποςότθτεσ των αντιδραςτθρίων τα οποία 

μοιράηονται άμεςα ςτα τριχοειδι και τζλοσ προςτίκεται το cDNA κάκε δείγματοσ. 

Ακολουκεί φυγοκζντρθςθ των τριχοειδϊν και τζλοσ θ εκτζλεςθ του πειράματοσ 



70 
 

PCR πραγματικοφ χρόνου ςτο όργανο LightCycler τθσ Roche με τθν επιλογι του 

κατάλλθλου προγράμματοσ. 

Για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των cDNA δειγμάτων, πραγματοποιικθκε real-time 

RT-PCR αντίδραςθ ενίςχυςθσ ενόσ γονιδίου βαςικισ λειτουργίασ (housekeeping 

gene) τθσ απαμινάςθσ του πορφοχολινογόνου (PBGD). 

Θ εκτίμθςθ τθσ ευαιςκθςίασ τθσ real-time RT-PCR ζγινε ωσ προσ τθν ελάχιςτθ 

ποςότθτα DNA που μπορεί να ανιχνευκεί ανά τριχοειδζσ και βαςίςκθκε ςτθ 

χριςθ προϊόντων cDNAs από RT-PCR για δζκα διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ του 

mRNA τθσ CK-19. Το αναλυτικό όριο ανίχνευςθσ τθσ μεκόδου ορίςκθκε ωσ 3,3 

φορζσ θ ςτακερι απόκλιςθ (SD) του ςθμείου τομισ (Cp) του πρϊτου εξωτερικοφ 

προτφπου (ενόσ MCF-7 κυτταρικοφ ιςοδφναμου) διαιρεμζνθ με τθ μζςθ τιμι τθσ 

κλίςθσ (slope) τθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ. Με βάςθ το αναλυτικό όριο 

ανίχνευςθσ τθσ μεκόδου τθσ real-time RT-PCR, θ παρουςία 0,6 MCF-7 

ιςοδφναμων/5 μg ολικοφ RNA κεωρικθκε κετικό αποτζλεςμα *162].   

Πςον αφορά τθν κακθμερινι ακρίβεια, όλα τα δείγματα κάκε αςκενοφσ 

αναλφονταν μαηί. Επιπλζον, όλεσ οι αντιδράςεισ ζτρεξαν τουλάχιςτον 3 φορζσ ςε 

διαφορετικζσ θμζρεσ με παρόμοια αποτελζςματα. Πλεσ οι αναλφςεισ 

πραγματοποιικθκαν με βάςθ κωδικοφσ, χωρίσ να είναι γνωςτι θ κατάςταςθ τθσ 

αςκενοφσ (ομάδα μελζτθσ ι ομάδα ελζγχου).    

Στουσ πίνακεσ, που ακολουκοφν, περιλαμβάνονται τα αντιδραςτιρια και οι 

ςυνκικεσ των αντιδράςεων PCR για τθν ανίχνευςθ τθσ CK-19 και τθσ PBGD, όπωσ 

επίςθσ και οι εκκινθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν (Πίνακεσ 8-11). 
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Πίνακασ 8. υνθήκεσ τησ πραγματικοφ χρόνου, με ανάςτροφη μεταγραφή, 

αλυςιδωτήσ αντίδραςησ πολυμεράςησ (real time RT-PCR) για την ενίςχυςη του 

CK-19 mRNA   

τάδιο PCR υνθήκεσ (1η PCR)  

Αρχικόσ διαχωριςμόσ των κλϊνων του DNA 95οC/5 min 

Διαχωριςμόσ των κλϊνων του DNA 95οC/10 s 

Υβριδιςμόσ εκκινθτϊν ςτο DNA 55οC/20 s 

Επζκταςθ εκκινθτϊν 72οC/20 s 

Αριθμόσ κφκλων 50 

 

Πίνακασ 9. υςτατικά των αντιδράςεων real time RT-PCR για την ενίςχυςη του 

CK-19 mRNA 

Διαλφματα Όγκοσ PCR (μL) 

Ρρόςκιοσ εκκινθτισ (3 μΜ) 1 

Ανάςτροφοσ εκκινθτισ (3 μΜ) 1 

Ανιχνευτισ υβριδιςμοφ CK-19 FL 1 

Ανιχνευτισ υβριδιςμοφ CK-19 LC 1 

dNTPs (10 μΜ) 0,4 

BSA (10 μg/μL) 0,3 

MgCl2 50 mM 1 

10x PCR ρυκμιςτικό διάλυμα (χωρίσ MgCl2)  2 

cDNA 1 

Taq πολυμεράςθ 5U/μL 0,2 

DEPC-treated H2O 11,1 

υνολικόσ Όγκοσ μL 20 
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Πίνακασ 10. Αλληλουχία βάςεων εκκινητϊν και ανιχνευτϊν τησ real time RT-

PCR για τη CK-19  

 Αλληλουχία 5’-3’ Προϊόν 

Εκκινητζσ  159 bp 

Ρρόςκιοσ GCACTACAGCCACTACTACACGA 

Ανάςτροφοσ CTCATGCGCAGAGCCTGTT 

Ανιχνευτζσ DNA  

Ανιχνευτισ υβριδιςμοφ FL TGTCCTGCAGATCGACAACGCCC-FL 

Ανιχνευτισ υβριδιςμοφ LC LCRed640-CTGGCTGCAGATGACTTCCGAACC-PH 

 

Πίνακασ 11. Αλληλουχία βάςεων εκκινητϊν και ανιχνευτϊν τησ real time RT-

PCR για τη PBGD 

 Αλληλουχία (5’-3’) 

Εκκινητζσ   

Ρρόςκιοσ PBGD F GAGTGATTCGCGTGGGTACC 

Ανάςτροφοσ PBGD R  GGCTCCGATGGTGAAGCC 

Ανιχνευτζσ DNA  

Ανιχνευτισ 1 PBGD 3FL AGTGGACCTGGTTGTTGCACTCCTTGAA-FL 

Ανιχνευτισ 2 PBGD 705 LCRed 705-ACCTGCCCACTGTGCTTCCTCCT-PH 

 

2.3. ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ 

Δεδομζνα περιγραφικισ ςτατιςτικισ εκφράςτθκαν ωσ μζςοι όροι 

(mean±standard deviation), εφόςον οι μεταβλθτζσ εμφάνιηαν κανονικι 

κατανομι, ενϊ οι μεταβλθτζσ με αςφμμετρθ κατανομι (π.χ. CK-19) εκφράςτθκαν 

ωσ διάμεςεσ τιμζσ (median, interquantile range). Δίτιμεσ μεταβλθτζσ ςυγκρίκθκαν 

με χριςθ  χ2 τεςτ και Fisher’s exact τεςτ, ενϊ για τθ ςφγκριςθ των τιμϊν τθσ CK-19 

μεταξφ δφο χρονικϊν ςτιγμϊν χρθςιμοποιικθκε το Wilcoxon signed rank τεςτ. 

Πλεσ οι τιμζσ p είναι two-tailed. Θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα ορίςτθκε ςτο 0,05, 

ενϊ όλεσ οι μετριςεισ ζγιναν με τθ χριςθ του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS 

(ζκδοςθ 13.0). Γνωςτοί προγνωςτικοί κλινικο-ιςτολογικοί παράγοντεσ, όπωσ θ 
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θλικία (<50 ζτθ, 50-60 ζτθ και >60 ζτθ), θ εμμθνοπαυςιακι κατάςταςθ των 

αςκενϊν (προεμμθνοπαυςιακι vs μετεμμθνοπαυςιακι), το μζγεκοσ του όγκου, ο 

αρικμόσ των αφαιρεκζντων μαςχαλιαίων λεμφαδζνων, θ διικθςθ των 

μαςχαλιαίων λεμφαδζνων, ο ιςτολογικόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ, ο υποδοχζασ 

των οιςτρογόνων (αρνθτικόσ vs κετικόσ), ο υποδοχζασ προγεςτερόνθσ (αρνθτικόσ 

vs κετικόσ), θ ζκφραςθ του HER 2 ςτον πρωτοπακι όγκο (αρνθτικι  vs κετικι) και 

επιπλζον, θ ανίχνευςθ CK-19 mRNA κετικϊν κυττάρων (ναι vs όχι) ελζχκθςαν με 

μονοπαραγοντικι ανάλυςθ. 

2.4. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

2.4.1. Χαρακτηριςτικά αςθενϊν 

Τα δθμογραφικά και κλινικά χαρακτθριςτικά των αςκενϊν τθσ μελζτθσ 

παρουςιάηονται ςτουσ Πίνακεσ 12 & 13. Θ μζςθ θλικία των αςκενϊν με καρκίνο 

του μαςτοφ κατά τθ διάγνωςθ ιταν 56,8 ± 13,1 ζτθ με εφροσ από 25 ζωσ 83 ζτθ. 

Θ μζςθ θλικία για τθν ομάδα ελζγχου ιταν 35,3 ± 10,0 ζτθ με εφροσ από 18 ζωσ 

56 ζτθ. Δεδομζνα από 165 γυναίκεσ (415 δείγματα αίματοσ από αςκενείσ με 

καρκίνο του μαςτοφ, 197 δείγματα από αςκενείσ με καλοικεισ βλάβεσ του 

μαςτοφ και 43 δείγματα από αςκενείσ με κολο-ορκικό καρκίνο) αναλφκθκαν. 

Ρζντε δείγματα περιφερικοφ αίματοσ (1 από τθν ομάδα μελζτθσ, 3 από τθν 

ομάδα των καλοικων βλαβϊν του μαςτοφ και 1 από τθν ομάδα με τον κολο-

ορκικό καρκίνο) δεν κατζςτθ εφικτό να ςυλλεχκοφν λόγω του ςωματότυπου και 

τθσ περιοριςμζνθσ περιφερικισ φλεβικισ πρόςβαςθσ των αςκενϊν. Επιπλζον, 

δείγματα αίματοσ ςυλλζχκθκαν από τισ 53 αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ, που 

μετά τθ χειρουργικι επζμβαςθ, υποβλικθκαν ςε ςυμπλθρωματικι ςυςτθματικι 

χθμειοκεραπεία, πριν και μετά το πζρασ αυτισ. 

Οι 92 αςκενείσ τθσ ομάδασ μελζτθσ υποβλικθκαν ςε επζμβαςθ διατιρθςθσ του 

μαςτοφ (ευρεία ογκεκτομι με ςυνοδό μαςχαλιαίο λεμφαδενικό κακαριςμό ι 

βιοψία λεμφαδζνα φρουροφ), ενϊ 12 αςκενείσ υποβλικθκαν ςε ριηικι 

τροποποιθμζνθ μαςτεκτομι. Τα ιςτολογικά και μοριακά χαρακτθριςτικά των 

όγκων του μαςτοφ περιγράφονται ςτον Πίνακα 14. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, 
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επιτεφχκθκαν μικροςκοπικά ελεφκερα όρια τουλάχιςτον 3 με 5 mm, ςε  ολόκλθρθ 

τθν επιφάνεια του όγκου. 

Πίνακασ 12. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριςτικά των αςθενϊν με καρκίνο 

του μαςτοφ 

Χαρακτηριςτικά Ν=104 % 

Θλικία (ζτη) 

 

<50 34 32,7 

50-60 31 29,8 

>60 39 37,5 

    

Εμμηνοπαυςιακή κατάςταςη 

Ρροεμμθνοπαυςιακι 31 29,8 

Μετεμμθνοπαυςιακι 73 70,2 

    

Χειρουργική επζμβαςη 

Ευρεία Ογκεκτομι 92 88,5 

Μαςτεκτομι 12 11,5 

    

ταδιοποίηςη τησ μαςχάλησ 

 

SLNB 38 36,5 

AxLND+SLNB ι AxLND 66 63,5 

 

Πίνακασ 13. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριςτικά των αςθενϊν με 

καλοήθεισ βλάβεσ του μαςτοφ 

Χαρακτηριςτικά N=50 % 

Θλικία (ζτη) 

 

<50 46 92,0 

50-60 4 8,0 

>60 0 0,0 

Εμμηνοπαυςιακή 

κατάςταςη 

Ρροεμμθνοπαυςιακι 42 84,0 

Μετεμμθνοπαυςιακι 8 16,0 

Χειρουργική 

επζμβαςη Βιοψία εκτομισ 50 100,0 
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Πίνακασ 14. Ιςτολογικά και μοριακά χαρακτηριςτικά των όγκων μαςτοφ που 

αφαιρζθηκαν 

Χαρακτηριςτικά Ν=104 % 

(pT) Μζγεθοσ του όγκου   

In situ 7 6,7 

1 43 41,3 

2 48 46,2 

3 6 5,8 

(pN) Διήθηςη μαςχαλιαίων λεμφαδζνων   

0 44 42,3 

1 30 28,85 

2-3 30 28,85 

Ιςτολογικόσ τφποσ   

Ρορογενζσ διθκθτικό  88 84,6 

Λοβιακό διθκθτικό 4 3,8 

Άλλο 12 11,6 

Βαθμόσ διαφοροποίηςησ   

I 4 3,8 

II 50 48,1 

III 35 33,7 

Μθ εφαρμόςιμο 15 14,4 

Οιςτρογονικοί υποδοχείσ   

Αρνθτικοί 23 22,1 

Κετικοί 77 74,0 

Άγνωςτο 4 3,9 

Τποδοχείσ προγεςτερόνησ   

Αρνθτικοί 19 18,2 

Κετικοί 81 77,9 

Άγνωςτο 4 3,9 

HER-2   

Αρνθτικό 83 79,8 

Κετικό 16 15,4 

Άγνωςτο 5 4,8 

Βιοψία λεμφαδζνα φρουροφ   

Αρνθτικι 30 46,9 

Κετικι 34 53,1 

Αφαιρεθζντεσ μαςχαλιαίοι λεμφαδζνεσ   

1-5 36 34,6 

6-15 38 36,5 

>15 30 28,9 

Θετικοί μαςχαλιαίοι λεμφαδζνεσ   

0 40 38,5 
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1-2 30 28,9 

>2 34 32,6 

 

2.4.2. Περιεγχειρητική ανίχνευςη CK-19 mRNA θετικϊν CTCs  

Μόνο ςε 2 αςκενείσ (1,9%) με καρκίνο του μαςτοφ ανιχνεφκθκαν προεγχειρθτικά 

(t0) CTCs κετικά για CK-19 mRNA. Στισ 2 υπο-ομάδεσ των αςκενϊν με καλοικεισ 

βλάβεσ του μαςτοφ και κολο-ορκικό καρκίνο δεν εντοπίςκθκαν κετικά δείγματα 

προεγχειρθτικά. Το ποςοςτό των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, ςτισ οποίεσ 

ανιχνεφκθκαν κετικά για CK-19 mRNA CTCs (≥0,6 MCF-7 ιςοδφναμα) ςτα 

διαφορετικά μετεγχειρθτικά χρονικά ςθμεία, ιταν 3,8% για το δεφτερο δείγμα 

(t1), 6,8% για το τρίτο δείγμα (t2) και 6,7% για το τζταρτο δείγμα (t3). Στθν ομάδα 

των αςκενϊν με τισ καλοικεισ βλάβεσ, μόνο 3 δείγματα (2,0%) ςυνολικά 

βρζκθκαν κετικά μετεγχειρθτικά, ενϊ ςτισ αςκενείσ με κολο-ορκικό καρκίνο δεν 

ανιχνεφκθκαν κετικά δείγματα μετεγχειρθτικά (Πίνακασ 15). 

Πίνακασ 15. Χρονική κατανομή των αςθενϊν με θετικά για CK-19 mRNA CTCs 

  Ομάδα ελζγχου 

Ομάδα αςθενϊν 

με καρκίνο του 

μαςτοφ 

 

Χρονική 

ςτιγμή CK-19 No % No % 

P 

Fisher’s exact test 

t0 

Αρνθτικό 61 100,0 102 98,1 >0,999 

Κετικό 0 0,0 2 1,9  

t1 

Αρνθτικό 60 98,4 100 96,2 0,305 

Κετικό 1 1,6 4 3,8  

t2 

Αρνθτικό 58 96,7 96 93,2 0,438 

Κετικό 2 3,3 7 6,8  

t3 

Αρνθτικό 58 100,0 97 93,3 0,302 

Κετικό 0 0,0 7 6,7  
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Το ςυνολικό ποςοςτό (14,4%) των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, οι οποίεσ 

ιταν αρνθτικζσ για CK-19 mRNA CTCs προεγχειρθτικά και κετικοποιικθκαν ςε 

κάποιο από τα μετεγχειρθτικά χρονικά ςθμεία, ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικά 

αυξθμζνο (p=0,001). Κετικοποίθςθ αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ ανιχνεφκθκε 

ςε αςκενείσ όλων των ςταδίων εκτόσ αυτϊν με in situ βλάβεσ. Εντοφτοισ, καμία 

μεταβολι των κετικϊν για CK-19 mRNA CTCs μεταξφ 2 διαφορετικϊν χρονικϊν 

ςτιγμϊν δε βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι (p>0,1 για όλεσ τισ ςυγκρίςεισ μεταξφ 

των χρονικϊν ςθμείων t0-t3) ςτισ αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ. 

Πίνακασ 16. Ζλεγχοσ τησ ςυςχζτιςησ τησ μετεγχειρητικήσ θετικοποίηςησ για τη 

CK-19 με τα κλαςικά κλινικά και ιςτολογικά χαρακτηριςτικά  

 

 

CK-19 αρνητικοί 

αςθενείσ 

προεγχειρητικά και 

μετεγχειρητικά 

(N=87) 

CK-19 αρνητικοί 

αςθενείσ 

προεγχειρητικά αλλά 

θετικοί 

μετεγχειρητικά (t1-t3) 

(N=15) 

 

Χαρακτηριςτικά No % No % P 

Fisher’s exact 

test 

Θλικία (ζτη)     0,298 

<50 26 78,8 7 21,2  

50-60 26 83,9 5 16,1  

>60 35 92,1 3 7,9  

Εμμηνοπαυςιακή κατάςταςη     0,135 

Ρροεμμθνοπαυςιακι 23 76,7 7 23,3  

Μετεμμθνοπαυςιακι 64 88,9 8 11,1  

Χειρουργική επζμβαςη     0,688 

Ευρεία ογκεκτομι 76 84,4 14 15,6  

Μαςτεκτομι 11 91,7 1 8,3  
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ταδιοποίςη τησ μαςχάλησ     0,794* 

Βιοψία λεμφαδζνα φρουροφ (SLNB) 31 83,8 6 16,2  

Μαςχαλιαίοσ λεμφαδενικόσ 

κακαριςμόσ (AxLND) ι AxLND+SLNB 56 86,2 9 13,8  

(pT) Μζγεθοσ του όγκου     0,924 

In situ 7 100,0 0 0,0  

1 35 83,3 7 16,7  

2 40 85,1 7 15,3  

3 5 83,3 1 16,7  

(pN) Διήθηςη μαςχαλιαίων 

λεμφαδζνων 

    0,824 

0 36 83,7 7 16,3  

1 26 89,7 3 10,3  

2-3 25 83,3 5 16,7  

Ιςτολογικόσ τφποσ     0,330 

Ρορογενζσ διθκθτικό  73 83,9 14 16,1  

Λοβιακό διθκθτικό 3 75,0 1 25,0  

Άλλο 11 100,0 0 0,0  

Βαθμόσ διαφοροποίηςησ     0,779 

I 3 75,0 1 25,0  

II 42 84,0 8 16,0  

III 30 85,7 5 14,3  

Μθ εφαρμόςιμο      

Οιςτρογονικοί υποδοχείσ     >0,999 

Αρνθτικοί 20 87,0 3 13,0  

Κετικοί 63 84,0 12 16,0  

Άγνωςτο      
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Τποδοχείσ προγεςτερόνησ     0,290 

Αρνθτικοί 18 94,7 1 5,3  

Κετικοί 65 82,3 14 17,7  

Άγνωςτο      

HER-2     0,709 

Αρνθτικό 69 85,2 12 14,8  

Κετικό 13 81,3 3 18,8  

Άγνωςτο      

Βιοψία λεμφαδζνα φρουροφ     0,495 

Αρνθτικι 24 80,0 6 20,0  

Κετικι 30 88,2 4 11,8  

Αφαιρεθζντεσ μαςχαλιαίοι 

λεμφαδζνεσ 

    0,316 (χ2
 test) 

1-5 28 82,4 6 17,6  

6-15 35 92,1 3 7,9  

>15 24 80,0 6 20,0  

Θετικοί μαςχαλιαίοι λεμφαδζνεσ     0,778 

0 33 82,5 7 17,5  

1-2 26 89,7 3 10,3  

>2 28 84,8 5 15,2  

 

Θ ςυςχζτιςθ τθσ μετεγχειρθτικισ κετικοποίθςθσ για τθ CK-19 με τα κλαςικά 

κλινικά και ιςτολογικά χαρακτθριςτικά παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 16. Δεν 

εντοπίςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ όςον αφορά τόςο τα κλινικά 

χαρακτθριςτικά των όγκων όςο και το εφροσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ. 

Επιπλζον, θ ανίχνευςθ κετικϊν για CK-19 mRNA CTCs δεν ςυςχετίςτθκε με 

κανζναν από τουσ κακιερωμζνουσ προγνωςτικοφσ ιςτολογικοφσ παράγοντεσ.    
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2.4.3. Ανίχνευςη CK-19 mRNA θετικϊν CTCs πριν και μετά τη ςυμπληρωματική 

ςυςτηματική χημειοθεραπεία 

Στατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν ανίχνευςθ CK-19 mRNA κετικϊν CTCs 

διαπιςτϊκθκε ςτθν υπο-ομάδα 53 αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, για τισ 

οποίεσ, με βάςθ τουσ κλαςικοφσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ, αποφαςίςκθκε να 

υποβλθκοφν ςε ςυμπλθρωματικι ςυςτθματικι χθμειοκεραπεία προ τθσ ζναρξθσ 

αυτισ. Στο πζμπτο δείγμα (t4), το οποίο λιφκθκε 54 θμζρεσ (median) (range 31-

181) μετά τθν επζμβαςθ (Εικόνα 12), δεκαεπτά αςκενείσ (32,1%) βρζκθκαν 

κετικζσ για CK-19 mRNA κετικά CΤCs. Θ αφξθςθ των κετικϊν για CK-19 mRNA 

CΤCs ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι για τθ ςφγκριςθ μεταξφ 1ου και 5ου δείγματοσ 

(p<0,001), μεταξφ 2ου και 5ου δείγματοσ (p<0,001), μεταξφ 3ου και 5ου 

δείγματοσ (p<0,001) και μεταξφ 4ου και 5ου δείγματοσ (p=0,002). Δεν 

εντοπίςκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ αυξθμζνθσ 

ανίχνευςθσ κετικϊν για CK-19 mRNA CΤCs και των κλαςικϊν κλινικϊν και 

ιςτολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των αςκενϊν αυτϊν.  

 

 Εικόνα 12: Θετικοποίηςη τησ CK-19 ςτην υπο-ομάδα των αςθενϊν όπου λήφθηκε 
5ο δείγμα πριν την ζναρξη τησ ςυςτηματικήσ χημειοθεραπείασ 

t0 t1 t2 t3 t4

Persentage of positive 
patients 

1,9% 1,9% 3,8% 7,5% 32,1%

Number of positive 
patients

1 1 2 4 17
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπλθρωματικισ χθμειοκεραπείασ (ζκτο δείγμα, t5) 

διαπιςτϊκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι μείωςθ των κετικϊν για CK-19 mRNA CΤCs 

ςτθν υπο-ομάδα αυτϊν των αςκενϊν (p=0,04 για τθ ςφγκριςθ μεταξφ 5ου και 6ου 

δείγματοσ). Δζκα αςκενείσ από τισ 53 (18,9%) βρζκθκαν κετικζσ για CK-19 mRNA 

CTCs, ςτθν πρϊτθ follow-up επίςκεψθ, μετά τθ ςυμπλθρωματικι 

χθμειοκεραπεία. 

Οι αςκενείσ μετά από ευρεία ογκεκτομι ι μαςτεκτομι με πολλαπλοφσ 

διθκθμζνουσ μαςχαλιαίουσ λεμφαδζνεσ ζλαβαν ςυμπλθρωματικι τοπικι 

ακτινοκεραπεία. Θ επιλογι τθσ ςυμπλθρωματικισ ορμονοκεραπείασ ι/και 

χθμειοκεραπείασ ςτθρίχκθκε ςτουσ κλαςικοφσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ 

ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ τθσ CK-19. Το διάμεςο διάςτθμα (median) 

μετεγχειρθτικισ παρακολοφκθςθσ, για το ςφνολο των αςκενϊν με καρκίνο του 

μαςτοφ, ιταν 36,8 μινεσ (range 24-52 months). Δφο αςκενείσ απεβίωςαν, λόγω 

απομακρυςμζνων μεταςτάςεων, ςτουσ 10 και 41 μινεσ μετά τθν επζμβαςθ, 

αντίςτοιχα. Δφο αςκενείσ εμφάνιςαν τοπικι υποτροπι 16 μινεσ μετά τθν αρχικι 

επζμβαςθ. Δφο αςκενείσ παρζμεναν ηωντανζσ με ςυςτθματικι νόςο 15 και 38 

μινεσ μετά τθν επζμβαςθ, αντίςτοιχα. 

2.5. ΤΗΘΣΘΘ 

Θ μακροχρόνια επιβίωςθ των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ φαίνεται να 

επθρεάηεται από τθν φπαρξθ ι όχι ελάχιςτθσ υπολειπόμενθσ νόςου. Θ ανίχνευςθ 

μικρομεταςτατικισ νόςου αποτελεί νζα ςτρατθγικι για τον κεραπευτικό 

ςχεδιαςμό των αςκενϊν με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ 

ιταν θ διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτθν κυκλοφορία 

καρκινικϊν κυττάρων ςε αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ.  

Ραρ’ ότι θ κεωρία, που αφορά τθ διαςπορά καρκινικϊν κυττάρων κατά τθ 

διάρκεια μίασ χειρουργικισ ογκολογικισ επζμβαςθσ δεν είναι καινοφρια, θ 

ςυμβολι αυτϊν των CTCs ςτθν ανάπτυξθ μεταςτάςεων παραμζνει αμφιλεγόμενο 

κζμα. Θ μελζτθ μασ καταδεικνφει, ότι οι χειρουργικοί χειριςμοί επιδροφν ςτθν 

παροδικι ανίχνευςθ CTCs μόνο ςε μικρό ποςοςτό αςκενϊν και είναι ςφμφωνθ 

με προθγοφμενεσ αναφορζσ [163, 164]. Άλλεσ μελζτεσ ζχουν δείξει, όμωσ, πιο 
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ςθμαντικι διαςπορά καρκινικϊν κυττάρων μαςτοφ κατά τθ χειρουργικι 

επζμβαςθ [165, 166]. Επιπλζον, βρικαμε ότι θ μετεγχειρθτικι ανίχνευςθ CTCs 

δεν ςχετίηεται με κανζναν από τουσ κλαςικοφσ προγνωςτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ 

το μζγεκοσ του όγκου, ο βακμόσ διαφοροποίθςθσ, θ διικθςθ των μαςχαλιαίων 

λεμφαδζνων, οι ορμονικοί υποδοχείσ ι υπερ-ζκφραςθ του HER 2, αλλά και οφτε 

με το εφροσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ. 

Ρροεγχειρθτικά, ςε πολφ μικρό ποςοςτό αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ 

ανιχνεφτθκαν CTCs, γεγονόσ μθ αναμενόμενο και ςε αντιδιαςτολι με 

προθγοφμενεσ μελζτεσ [141, 167]. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο γεγονόσ, ότι ςτθ 

μελζτθ ςυμπεριλιφκθκαν αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ και ευνοϊκά 

προγνωςτικά χαρακτθριςτικά. Σχεδόν το 50% των αςκενϊν είχαν πρωτοπακείσ 

όγκουσ <2 cm, ενϊ ςτο 43% των αςκενϊν οι μαςχαλιαίοι λεμφαδζνεσ ιταν 

αρνθτικοί μετά από ιςτολογικό και ανοςοϊςτοχθμικό ζλεγχο. Επιπλζον, ςτισ 

προθγοφμενεσ μελζτεσ, θ εξζταςθ των CTCs μζςω τθσ ανίχνευςθσ τoυ mRNA για 

τθ CK-19 ςτο περιφερικό αίμα, πραγματοποιικθκε όχι περιεγχειρθτικά αλλά πριν 

τθν ζναρξθ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςυςτθματικισ χθμειοκεραπείασ, θ οποία 

εφαρμόηεται ςυνικωσ 4-6 εβδομάδεσ μετά τθ χειρουργικι επζμβαςθ. Δφο 

μοντζλα διαςποράσ των καρκινικϊν κυττάρων ζχουν περιγραφεί. Το γραμμικό 

μοντζλο, όπου θ διαςπορά των κυττάρων ςυμβαίνει ςε κακυςτερθμζνθ φάςθ τθσ 

ογκογζνεςθσ, όταν ο πρωτοπακισ όγκοσ αποτελείται πλζον από μία κρίςιμθ μάηα 

κυττάρων με ζνα πολφ επικετικό φαινότυπο και το παράλλθλο μοντζλο, όπου θ 

διαςπορά μπορεί να ξεκινιςει νωρίτερα ακόμθ και όταν ο όγκοσ είναι μικρόσ ςε 

μζγεκοσ. Κατά το γραμμικό μοντζλο, ςυνεχόμενα γεγονότα οδθγοφν ςταδιακά 

ςτθν εξζλιξθ τθσ νόςου, ενϊ κατά το παράλλθλο μοντζλο τα κυκλοφοροφντα και 

ςτθ ςυνζχεια διάςπαρτα κφτταρα εγκακίςτανται ςε απομακρυςμζνα όργανα 

δθμιουργϊντασ κλϊνουσ, οι οποίοι αναπτφςςονται παράλλθλα με τον 

πρωτοπακι όγκο. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, το τελικό αποτζλεςμα είναι 

μακροςκοπικζσ μεταςτάςεισ, που ςυνικωσ είναι κανατθφόρεσ για τθν αςκενι 

[85, 168]. 

Με ενδιαφζρον παρατθριςαμε ότι ενϊ το ποςοςτό των αςκενϊν με ανιχνεφςιμα 

επίπεδα CTCs (CK-19 mRNA κετικά κφτταρα) ιταν χαμθλό τόςο προεγχειρθτικά 
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όςο και άμεςα μετεγχειρθτικά, ςε περαιτζρω ανάλυςθ τθσ υπο-ομάδασ των 

αςκενϊν, που ζλαβαν ςυμπλθρωματικι χθμειοκεραπεία, διαπιςτϊκθκε 

ςθμαντικι αφξθςθ των CTCs πριν τθν ζναρξθ αυτισ, αρκετζσ εβδομάδεσ μετά τθν 

επζμβαςθ. Ρικανά, θ μζκοδοσ μασ να μθν μποροφςε να ανιχνεφςει CTCS ςτθν 

άμεςθ μετεγχειρθτικι περίοδο εξαιτίασ του πολφ χαμθλοφ καρκινικοφ φορτίου 

ςτθν κυκλοφορία. Πμωσ, με τον χρόνο, το καρκινικό φορτίο μπορεί να αυξάνεται 

είτε λόγω αυτόνομου κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ των CTCs είτε λόγω του ότι 

θ χειρουργικι αφαίρεςθ του πρωτοπακοφσ όγκου, με κάποιο αδιευκρίνιςτο 

μθχανιςμό, διεγείρει τον πολλαπλαςιαςμό ιδθ υπαρχόντων διάςπαρτων 

καρκινικϊν κυττάρων (DTCs). Δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ ζχουν δείξει, ότι θ 

διαςπορά των καρκινικϊν κυττάρων ςτον καρκίνο του μαςτοφ πραγματοποιείται 

τόςο μζςω τθσ λεμφαγγειακισ οδοφ όςο και μζςω τθσ αιματογενοφσ οδοφ *136, 

169]. Ραρ’ ότι διαφορετικοί βιολογικοί μθχανιςμοί φαίνεται να ενοχοποιοφνται 

για τθ λεμφογενι και αιματογενι διαςπορά των καρκινικϊν κυττάρων, όποια και 

αν είναι θ οδόσ τθσ διαςποράσ, θ λανκάνουςα κατάςταςθ των καρκινικϊν 

κυττάρων (dormancy) ςυνιςτά κρίςιμο ςτάδιο ςτθ μεταςτατικι διαδικαςία [170]. 

Κλινικζσ αποδείξεισ, που υποςτθρίηουν τθν φπαρξθ λανκάνουςασ κατάςταςθσ 

των καρκινικϊν κυττάρων, ζχουν βρεκεί ςε μελζτεσ μοντζλων υποτροπισ μετά 

τθν αφαίρεςθ του πρωτοπακοφσ όγκου [159, 170]. Τα CTCs φαίνεται, ότι 

απελευκερϊνονται ςτθν κυκλοφορία και από δευτεροπακείσ εςτίεσ (π.χ. μυελόσ 

των οςτϊν), όπου βρίςκονται ςε λανκάνουςα κατάςταςθ. Ο γονότυποσ και ο 

φαινότυποσ αυτϊν των κυττάρων είναι ςυχνά διαφορετικόσ ςε ςφγκριςθ με τθν 

πρωτοπακι εςτία γεγονόσ, που υποςτθρίηει τθν προζλευςθ τουσ από 

μικροςκοπικζσ μεταςτατικζσ εςτίεσ [171, 172]. Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ ζχουν 

δείξει, ότι θ χειρουργικι εξαίρεςθ του πρωτοπακοφσ όγκου ενεργοποιεί 

αγγειογενετικοφσ αλλά και άλλουσ μθχανιςμοφσ ανάπτυξθσ και 

πολλαπλαςιαςμοφ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ προάγουν τθν παροδικι 

ενεργοποίθςθ των μικρομεταςτάςεων, που βρίςκονται ςε λανκάνουςα 

κατάςταςθ [173, 174]. Δεδομζνα υποςτθρίηουν, ότι τζτοιεσ βιολογικζσ διεργαςίεσ 

διζγερςθσ των διάςπαρτων καρκινικϊν κυττάρων ςυμβαίνουν ςε ποςοςτό 20% 

των προεμμθνοπαυςιακϊν αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ και διικθςθ των 

μαςχαλιαίων λεμφαδζνων. Τα ευριματα μασ μποροφν να ερμθνευκοφν μζςω τθσ 
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ενεργοποίθςθσ αντίςτοιχων διεργαςιϊν μετά τθ χειρουργικι επζμβαςθ. 

Επιπλζον, ςτθριηόμενοι ςτα ευριματα αυτά κα μποροφςαμε να προτείνουμε, ότι 

θ ζναρξθ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςυςτθματικισ χθμειοκεραπείασ κα πρζπει να 

γίνεται το νωρίτερο δυνατό. Ρροβλεπτικοί βιολογικοί δείκτεσ είναι άμεςα 

αναγκαίοι με ςτόχο τθν εξατομίκευςθ τθσ κατάλλθλθσ κεραπείασ, τον κατάλλθλο 

χρόνο, με τον απαραίτθτο ςυνδυαςμό χθμειοκεραπευτικϊν, ορμονικϊν και 

βιολογικϊν παραγόντων. Πμωσ, ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό ερϊτθμα, όςον αφορά 

τον ρόλο των CTCs ςτθ φυςικι ιςτορία τθσ νόςου, είναι θ ετερογενισ βιολογικι 

ςυμπεριφορά τουσ, θ οποία επιφζρει διαφορετικζσ προγνωςτικζσ και 

κεραπευτικζσ επιπτϊςεισ. Ρολλζσ μελζτεσ ζχουν τεκμθριϊςει, ότι τα CTCs 

παρουςιάηουν ςθμαντικι γενετικι και φαινοτυπικι ετερογζνεια. Επιπλζον, από 

κλινικζσ μελζτεσ γνωρίηουμε, ότι δεν υποτροπιάηουν όλεσ οι αςκενείσ με 

ανιχνεφςιμα CTCs και ότι κάποιεσ αςκενείσ υποτροπιάηουν, ενϊ δεν εμφανίηουν 

CTCs [142, 175 ]. Υπάρχουν αναφορζσ αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ ςε πικανι 

λανκάνουςα κατάςταςθ, όπου δεν εμφάνιςαν υποτροπι ακόμα και 20 ζτθ μετά 

από μαςτεκτομι και ενϊ εμφάνιηαν ανιχνεφςιμα CTCs ςε διαφορετικζσ χρονικζσ 

ςτιγμζσ [135]. Πλεσ αυτζσ οι παρατθριςεισ εγείρουν κρίςιμα ερωτιματα για τθ 

βιολογία των CTCs. 

Θ ανάλυςθ των δεδομζνων μασ ζδειξε ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό δειγμάτων 

από αςκενείσ, που ιταν αρνθτικζσ για CK-19 προεγχειρθτικά κετικοποιικθκε 

(14,4%) ςε κάποιο από τα χρονικά ςθμεία δειγματολθψίασ τθσ άμεςθσ 

μετεγχειρθτικισ περιόδου. Πμωσ, τα περιςςότερα από αυτά τα CTCs δεν 

κατάφεραν να επιβιϊςουν ςτθν κυκλοφορία, όπωσ προκφπτει από τισ 

δειγματολθψίεσ ςε επόμενθ χρονικι ςτιγμι. Φαίνεται, ότι θ επιβίωςθ των CTCs 

ςτθν κυκλοφορία εξαρτάται τόςο από τθν ικανότθτα τουσ να ξεπεράςουν το 

μθχανικό ςτρεσ (π.χ. δίοδοσ μζςω των πνευμονικϊν τριχοειδϊν) όςο και από τθν 

ικανότθτα τουσ να προςαρμοςτοφν ςτο νζο μικροπεριβάλλον. Αυτό 

υποςτθρίηεται και από το γεγονόσ, ότι τα περιςςότερα CTCs είναι αποπτωτικά με 

πολφ βραχφ χρόνο θμίςειασ ηωισ [126, 144]. Επίςθσ, ζχει διαπιςτωκεί από 

προθγοφμενεσ μελζτεσ, ότι θ πλειοψθφία των επικθλιακϊν κυττάρων 

(φυςιολογικϊν ι κακοικων), όταν διαχωρίηονται από το ςτρϊμα και τα γειτονικά 
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επικθλιακά κφτταρα ειςζρχονται ςε φάςθ απόπτωςθσ και ζχουν βραχφ χρόνο 

θμίςειασ ηωισ [87, 176, 177]. Επιπλζον, πειραματικά δεδομζνα ζχουν αποδείξει, 

ότι ζνα μικροπεριβάλλον πλοφςιο ςε αυξθτικοφσ παράγοντεσ κα μποροφςε να 

επιτρζψει τθν επιβίωςθ καρκινικϊν κυττάρων, που αφζκθκαν ςτθν περιοχι τθσ 

ογκεκτομισ ι ειςιλκαν ςτθν κυκλοφορία [178, 179]. Σε πρόςφατθ μελζτθ 

διαπιςτϊκθκε ςυνεχισ μείωςθ, κατά μζςο όρο, ςτα επίπεδα των 

προεγχειρθτικϊν τιμϊν αγγεογενετικϊν αυξθτικϊν παραγόντων όπωσ, ο VEGF, ο 

bFGF, και ο TGF-b μζχρι τθν πζμπτθ μετεγχειρθτικι θμζρα, ςε αςκενείσ με 

καρκίνο του μαςτοφ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια παρατθρικθκε ςχετικι αφξθςθ των τιμϊν 

κυρίωσ ςε αςκενείσ, που υποβλικθκαν ςε εκτεταμζνεσ επεμβάςεισ [180]. 

Ρολλαπλοί λοιπόν μθχανιςμοί επθρεάηουν τθ μετανάςτευςθ και επιβίωςθ των 

καρκινικϊν κυττάρων ςτθν κυκλοφορία. Ρεραιτζρω μελζτεσ κα ςυμβάλλουν ςτθ 

διευκρίνιςθ αυτϊν των μθχανιςμϊν. 

Επειδι ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ μελζτθσ μασ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ 

χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτθν κινθτικότθτα των CTCs, ςε αςκενείσ με καρκίνο του 

μαςτοφ, περιελάβαμε και 7 αςκενείσ (6,7%) με DCIS και προεξάρχοντα 

χαρακτθριςτικά, όπωσ θ μικροδιικθςθ ι το μεγάλο μζγεκοσ (>4 cm). Οι αςκενείσ 

αυτζσ, ςε καμία χρονικι ςτιγμι προεγχειρθτικά ι μετεγχειρθτικά δεν εμφάνιςαν 

δείγματα κετικά για CTCs (Πίνακασ 16). Ρρόςφατεσ, αλλά περιοριςμζνεσ 

αναφορζσ υποςτθρίηουν τθν πρϊιμθ διαςπορά καρκινικϊν κυττάρων ακόμα και 

ςε προδιθκθτικζσ ι μικροδιθκθτικζσ βλάβεσ [181, 182]. Στθν ομάδα ελζγχου, ςε 

αντίκεςθ με τθν ομάδα των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, μόνο 3 δείγματα 

(2%) ςτο ςφνολο των 50 αςκενϊν βρζκθκαν πάνω από το cut-off όριο 

μετεγχειρθτικά: ζνα δείγμα ςτο ςθμείο t1 και δφο δείγματα ςτο ςθμείο t2. Πλεσ οι 

αςκενείσ με καλοικεισ βλάβεσ ιταν αρνθτικζσ ςτο ςθμείο t3 (Πίνακασ 15). 

Ζχει τεκμθριωκεί, ότι πολλαπλοί παράγοντεσ, ςχετιηόμενοι τόςο με τθν αςκενι 

όςο και με τον όγκο, ςυςχετίηονται με τθν πρόγνωςθ και επιβίωςθ των αςκενϊν 

μετά τθ χειρουργικι επζμβαςθ. Δεν εντοπίςαμε καμία ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

πρόγνωςθσ και επιβίωςθσ των αςκενϊν και τθσ μετεγχειρθτικισ κετικοποίθςθσ 

για CK-19 mRNA κετικά κφτταρα. Ραρ’ όλα αυτά περαιτζρω παρακολοφκθςθ 

απαιτείται για τθν οριςτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων. 
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Περιοριςμοί (Limitations)  

Ρικανοί περιοριςμοί τθσ παροφςασ μελζτθσ περιλαμβάνουν τον ςχετικά μικρό 

αρικμό αςκενϊν και τθν επιλογι των χρονικϊν ςθμείων δειγματολθψίασ. 

Επιχειριςαμε να διερευνιςουμε τθν επίδραςθ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτον 

αρικμό των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων ςε ζνα πλθκυςμό αςκενϊν 

με καρκίνο του μαςτοφ, αντιπροςωπευτικό τθσ κακθμερινισ χειρουργικισ 

πρακτικισ ενόσ κζντρου αναφοράσ. Επίςθσ, παρ’ ότι είναι πολφ δφςκολο να 

προςδιορίςει κανείσ τα ιδανικά χρονικά ςθμεία δειγματολθψίασ, επιλζξαμε 

χρονικά ςθμεία ςυμβατά με καλά κακοριςμζνεσ φάςεισ τθσ περιεγχειρθτικισ 

φροντίδασ. Με βάςθ τθ διαπίςτωςθ του αυξθμζνου ποςοςτοφ αςκενϊν με CTCs 

μετεγχειρθτικά, ςε κακυςτερθμζνα χρονικά ςθμεία, κα ιταν πιο πλιρθσ θ 

αξιολόγθςθ τθσ παρουςίασ CTCs με τθν προςκικθ περιςςοτζρων 

απομακρυςμζνων χρονικϊν ςθμείων. Δυςτυχϊσ, αυτά δεν περιελιφκθςαν ςτον 

αρχικό ςχεδιαςμό τθσ μελζτθσ. Ραρ’ ότι δεν μποροφμε να αποκλείςουμε τθν 

πικανότθτα θ μελζτθ μασ να μθν είχε τθ ςτατιςτικι δφναμθ, για να αναδείξει 

χειρουργικά προκαλοφμενθ διαςπορά καρκινικϊν κυττάρων, το δείγμα των 

αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ τθσ μελζτθσ μασ είναι ζνα από τα μεγαλφτερα, 

που ζχουν μελετθκεί μζχρι ςιμερα [163, 166]. 

Συμπεράςματα 

Αν και θ ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ καρκινικϊν κυττάρων ςτο περιφερικό αίμα 

αςκενϊν με ςυμπαγείσ όγκουσ, όπωσ ο καρκίνοσ του μαςτοφ, αποτελοφν μια 

ςυνεχι πρόκλθςθ, διαπιςτϊςαμε, ότι τα ανιχνεφςιμα CTCs τθν περιεγχειρθτικι 

περίοδο ςε αςκενείσ, που υποβάλλονται ςε επζμβαςθ για καρκίνο του μαςτοφ 

επθρεάηονται μόνο ςε μικρό ποςοςτό και παροδικά από τουσ χειρουργικοφσ 

χειριςμοφσ. Δεν διαπιςτϊκθκε καμία ςυςχζτιςθ, που να καταδεικνφει ποιεσ 

αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ είναι πικανότερο να εμφανίηουν 

ανιχνεφςιμα CTCs. Ραρ’ ότι CTCs ανιχνεφκθκαν περιεγχειρθτικά ςε ζνα πολφ 

μικρό ποςοςτό αςκενϊν, το ποςοςτό αυτό αυξικθκε ςε βάκοσ χρόνου, όπωσ 

φάνθκε με τθ ςυνζχεια τθσ παρακολοφκθςθσ. Ο αρικμόσ των κυκλοφοροφντων 

καρκινικϊν κυττάρων βρζκθκε να αυξάνει ςτο απϊτερο μετεγχειρθτικό 
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διάςτθμα, ενϊ θ ςυςτθματικι χθμειοκεραπεία μείωςε ςθμαντικά τθν 

κυκλοφορία τουσ. Επιπλζον ζρευνα χρειάηεται για να διευκρινιςτεί περαιτζρω, θ 

όποια επίδραςθ των χειρουργικϊν χειριςμϊν ςτθ ςφνκετθ αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ διάςπαρτων και κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων και για να 

εντοπιςτεί θ υποομάδα των αςκενϊν, για τισ οποίεσ θ ανίχνευςθ CTCs κα 

αποτελεί ζνα πολφτιμο πρϊιμο προγνωςτικό παράγοντα. 

Θ μελζτθ των CTCs μπορεί να προςφζρει νζα δεδομζνα ςτθ μελζτθ τθσ βιολογίασ 

του καρκίνου του μαςτοφ και τθσ μεταςτατικισ διαδικαςίασ. Μελλοντικά, θ 

ανίχνευςθ των CTCs μπορεί να εξελιχκεί ςε ζνα πολφτιμο προγνωςτικό εργαλείο, 

όπου μζςω φαινοτυπικοφ και γονιδιακοφ ελζγχου κα μπορεί να λειτουργεί ωσ 

βιοψία ςε πραγματικό χρόνο για τθν εφαρμογι εξατομικευμζνθσ ςτοχευμζνθσ 

κεραπείασ. Πμωσ, πριν τθν ειςαγωγι των CTCs ςτθν κακθμερινι κλινικι 

πρακτικι, απαιτείται θ τυποποίθςθ και επικφρωςθ των μεκόδων ανίχνευςθσ ςε 

πολυκεντρικό επίπεδο, κακϊσ και θ τεκμθρίωςθ, ότι θ χριςθ των CTCs ωσ 

προγνωςτικόσ ι προβλεπτικόσ παράγοντασ οδθγεί ςε βελτίωςθ των κλινικϊν 

αποτελεςμάτων. 
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3. ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Οι πρόοδοι ςτισ τεχνικζσ αναηιτθςθσ και διάγνωςθσ καρκινικϊν κυττάρων 

οδιγθςαν ςτθ διαπίςτωςθ, ότι ςε ζναν μεγάλο αρικμό αςκενϊν με καρκίνο του 

μαςτοφ, οι οποίεσ κεωροφνταν ελεφκερεσ μεταςτάςεων, ςτθν πραγματικότθτα 

ζχουν μικρομεταςτάςεισ θ βιολογικι ςθμαςία των οποίων ςυνιςτά αντικείμενο 

ζντονθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ. 

Στθ ςυςτθματικι κυκλοφορία αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ είχε διαπιςτωκεί 

θ φπαρξθ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων, θ προζλευςθ των οποίων ιταν 

άγνωςτθ και υποτίκεται ότι ιταν αποτζλεςμα αιματογενοφσ διαςποράσ από τθν 

πρωτοπακι εςτία (ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ, που οι μαςχαλιαίοι λεμφαδζνεσ 

ιταν αρνθτικοί για μεταςτάςεισ). Θ διαςπορά των κυττάρων αυτϊν κεωροφνταν 

μζχρι πρόςφατα ιςςονοσ ςθμαςίασ. Το ενδιαφζρον όμωσ αναηωπυρϊκθκε, όταν 

πρόςφατα διαπιςτϊκθκε, ότι οι αςκενείσ, με κυκλοφοροφντα καρκινικά κφτταρα 

και χωρίσ μεταςτάςεισ ςτθ μαςχάλθ, ζχουν χειρότερθ πρόγνωςθ από τισ αςκενείσ 

χωρίσ αιματογενι διαςπορά καρκινικϊν κυττάρων. Θ γνϊςθ αυτι προςτζκθκε 

ςτθν ιδθ υπάρχουςα τθσ κλινικισ ςθμαντικότθτασ τθσ ανεφρεςθσ καρκινικϊν 

κυττάρων ςτον μυελό των οςτϊν, ωσ ανεξάρτθτου προβλεπτικοφ και 

προγνωςτικοφ παράγοντα, για τισ απϊτερεσ υποτροπζσ και τθν ολικι επιβίωςθ 

αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, θ οποία ζχει επιβεβαιωκεί ςε πολλζσ 

προοπτικζσ μελζτεσ. Επιπλζον, μετανάλυςθ 20 μελετϊν ανζδειξε, ότι θ ανίχνευςθ 

καρκινικϊν κυττάρων ςτον μυελό των οςτϊν, αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, 

ςχετίηεται με ελαττωμζνο ελεφκερο νόςου διάςτθμα. 

Θ προγνωςτικι ςθμαςία των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων ςτο αίμα 

ζχει επίςθσ αποδειχκεί ςε αςκενείσ με μεταςτατικό καρκίνο του μαςτοφ, ενϊ ςε 

αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ διερευνάται εντατικά. Αρικμόσ μελετϊν 

ζχει εξετάςει τθν επίδραςθ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτθν ανίχνευςθ 

κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων. Οι διαφορετικζσ τεχνικζσ, όμωσ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ετερογζνεια των αςκενϊν, που μελετικθκαν ζχουν οδθγιςει 

ςε αντικρουόμενα ςυμπεράςματα. 
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Ζνασ από τουσ κυριότερουσ δείκτεσ ανίχνευςθσ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν 

κυττάρων ςτο αίμα είναι θ κυτταροκερατίνθ 19 (CK-19), θ οποία αποτελεί 

πρωτεΐνθ του κυτταροςκελετοφ των επικθλιακϊν κυττάρων. Επειδι θ CK-19 δεν 

εκφράηεται ςε μεςεγχυματικοφσ ιςτοφσ, θ ανίχνευςθ τθσ ςτο περιφερικό αίμα 

είτε ςτον μυελό των οςτϊν, αςκενϊν με γνωςτό ιςτορικό καρκίνου του μαςτοφ 

είναι ενδεικτικι φπαρξθσ καρκινικϊν κυττάρων του μαςτοφ. 

Σκοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ 

ςτθν ανίχνευςθ κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων, μζςω τθσ χριςθσ real 

time RT-PCR, για τον εντοπιςμό κετικϊν για CK-19 κυκλοφοροφντων κυττάρων 

ςτο περιφερικό αίμα.              

Στθ μελζτθ εντάχκθκαν προοπτικά 104 αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ ςταδίου 

0-ΛΛΛΑ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ςε χειρουργικι επζμβαςθ αφαίρεςθσ του όγκου 

μετά από κυτταρολογικι ι ιςτολογικι ταυτοποίθςθ τθσ βλάβθσ. Πλεσ οι αςκενείσ 

υποβλικθκαν προεγχειρθτικά ςε πλιρθ ζλεγχο ςταδιοποίθςθσ χωρίσ ευριματα 

δευτεροπακϊν εντοπίςεων. Ωσ ομάδα ελζγχου τθσ μελζτθσ χρθςιμοποιικθκαν 

50 γυναίκεσ, που υποβλικθκαν ςε βιοψία εκτομισ ινοαδενωμάτων ι άλλων 

καλοικων βλαβϊν του μαςτοφ, κακϊσ και 11 γυναίκεσ, χωρίσ γνωςτό ιςτορικό 

καρκίνου του μαςτοφ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ςε κολεκτομι λόγω μθ-

μεταςτατικοφ κολο-ορκικοφ καρκίνου. Δείγμα περιφερικοφ αίματοσ (20 mL ςε 

EDTA) λιφκθκε ςε κάκε αςκενι προεγχειρθτικά (t0), με το πζρασ τθσ επζμβαςθσ 

(t1), 24 ϊρεσ μετά τθν επζμβαςθ (t2) και 15 θμζρεσ μετά τθν επζμβαςθ (t3). Στθν 

υπο-ομάδα των αςκενϊν (53 άτομα), που ζλαβαν ςυςτθματικι χθμειοκεραπεία, 

με βάςθ τουσ κλαςικοφσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ τθσ ιςτολογικισ του όγκου και 

των μαςχαλιαίων λεμφαδζνων, λιφκθκε επίςθσ δείγμα προ τθσ ζναρξθσ τθσ 

κεραπείασ (t4) και με το πζρασ αυτισ (t5). 

Το ποςοςτό των αςκενϊν (14,4%) με καρκίνο του μαςτοφ, οι οποίεσ ιταν 

αρνθτικζσ για CK-19 κετικά κυκλοφοροφντα κφτταρα προεγχειρθτικά και 

παρουςίαςαν κάποιο κετικό δείγμα μετεγχειρθτικά (t1-t3), αυξικθκε ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικά (p=0,001). Κετικά δείγματα για CK-19 mRNA κετικά κυκλοφοροφντα 

κφτταρα μετεγχειρθτικά βρζκθκαν μόνο ςε αςκενείσ με διθκθτικό καρκίνωμα 
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μαςτοφ. Δεν διαπιςτϊκθκε καμία ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταβολι τόςο του 

αρικμοφ των κετικϊν αςκενϊν μετεγχειρθτικά όςο και του αρικμοφ των CK-19 

κετικϊν κυκλοφοροφντων κυττάρων. Επίςθσ, δεν διαπιςτϊκθκε καμία ςτατιςτικά 

ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ CK-19 κετικϊν κυκλοφοροφντων κυττάρων 

μετεγχειρθτικά και των κλινικϊν και πακολογοανατομικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

αςκενϊν. 

Στθν υποομάδα των αςκενϊν, που ζλαβαν ςυςτθματικι χθμειοκεραπεία, 

ανευρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ των αςκενϊν με CK-19 κετικά 

κυκλοφοροφντα κφτταρα (p<0.01) ςτο δείγμα (t4), πριν τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ,  

μετά από διάμεςο μετεγχειρθτικό διάςτθμα 54 θμερϊν (εφροσ 31-181). Με το 

πζρασ τθσ ςυςτθματικισ χθμειοκεραπείασ (t5), ςε αυτιν τθν υποομάδα αςκενϊν, 

διαπιςτϊκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι μείωςθ των κετικϊν δειγμάτων. Δζκα ςτισ 

53 αςκενείσ (18,9%) βρζκθκαν κετικζσ για κυκλοφοροφντα καρκινικά κφτταρα 

(p=0,04), κατά τθν πρϊτθ follow-up επίςκεψθ. 

Αν και θ ανίχνευςθ και ο χαρακτθριςμόσ επικθλιακϊν καρκινικϊν κυττάρων ςτο 

αίμα χαρακτθρίηεται από μία ςφνκετθ διεργαςία, δείξαμε, ότι τα κυκλοφοροφντα 

καρκινικά κφτταρα, ςε αςκενείσ με πρϊιμο καρκίνο του μαςτοφ, επθρεάηονται 

παροδικά, και μόνο μερικϊσ, από τθ χειρουργικι κεραπεία. Δεν εντοπίςαμε 

ανεξάρτθτουσ παράγοντεσ, που κα μποροφςαν να κακορίςουν τθν εμφάνιςθ 

αυτι. Ο αρικμόσ των κυκλοφοροφντων καρκινικϊν κυττάρων βρζκθκε να αυξάνει 

ςτο απϊτερο μετεχγειρθτικό διάςτθμα, ενϊ θ ςυςτθματικι χθμειοκεραπεία 

μείωςε ςθμαντικά τθν κυκλοφορία τουσ. 
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4. SUMMARY 

Aims: The aim of this study was to evaluate the effect of surgery on the kinetics of 

CTCs in breast cancer patients.   

Methods: The detection of CK-19 mRNA-positive CTCs by real time RT-PCR in the 

blood was analysed in 104 stage 0-IIIA patients at 4 different time-points: prior to 

surgery, upon completion, 24 hours after surgery and 15 days after surgery. 

Furthermore, two late samples were assessed, prior to initiation of adjuvant 

chemotherapy and at the first follow-up visit after adjuvant chemotherapy, in a 

subgroup of 53 patients. As negative controls, peripheral blood was obtained 

from 50 female patients undergoing excision of benign breast lesions and from 11 

female patients receiving surgery for early stage colorectal cancer. 

Results: A significant percentage of breast cancer patients (14.4%) whose blood 

samples were negative for CK-19 preoperatively, turned transiently positive early 

postoperatively. However, no significant difference in CK-19 mRNA detection was 

noted among the first 4 examined time-points. There was no significant 

correlation between CK-19 mRNA-positive cells and classic prognostic factors. A 

significant increase in CK-19 mRNA-positivity (32.1%) was observed in a late 

sample of the subgroup of 53 patients before adjuvant chemotherapy after a 

median of 54 days, postoperatively.  

Conclusions: The surgical procedure may result in transient CTCs detection in a 

small proportion of early breast cancer patients. There is no clear correlation to 

indicate which patients are expected to have detectable CTCs. Although in the 

perioperative period CTCs are detected in a small proportion of patients, the 

detection rate may increase over time and with longer follow-up. 
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