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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Η συγγραφή της διδακτορικής αυτής διατριβής προσθέτει μια ακόμα σελίδα σε ένα 

βιβλίο που άρχισε να γράφεται πριν από πολλά χρόνια, το 1984, με την εισαγωγή 
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Νευροχειρουργικής κον Ευάγγελο Μαρκάκη, για όσα μου έμαθε περί της Ιατρικής, 

της Νευροχειρουργικής και πάνω απ’ όλα τον σεβασμό προς τον Άνθρωπο. Τον 

ευχαριστώ επίσης για την ευκαιρία που μου έδωσε με την ανάθεση της εργασίας 

αυτής.  

Ευχαριστίες οφείλονται και στους συνεπιβλέποντες της διατριβής αυτής, κκ. Ε. 

Χελιδόνη, Καθηγητή ΩΡΛ και Δ. Σπαντίδο, Καθηγητή Ιολογίας για τις πολύτιμες 

συμβουλές τους και την ώρα που μου διέθεσαν, ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία 

αυτή. 

Ομοίως, κρίνω σκόπιμο να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής 

για την γενναιοδωρία των απόψεων και κρίσεών τους. 

Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλονται σε όλο το προσωπικό του ερευνητικού 

εργαστηρίου του Αντικαρκινικού Κέντρου ‘Αγ. Σάββας’, ιδιαίτερα την διευθύντριά 

του κα Μ. Ταλιέρη,  για την αμέριστη βοήθεια σε γνώσεις, συμβουλές, εμπειρίες, 

χρόνο, κόπο και τις τεχνολογικές δυνατότητες χωρίς τα οποία δεν θα ήταν δυνατή 

η πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής αυτής βρήκα αμέριστη 

κατανόηση και βοήθεια από τους συναδέλφους μου της Νευροχειρουργικής 

Κλινικής Του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ευχαριστώ λοιπόν τους κκ. Γ 

Ζουρνατζιδη, Α. Βάκη, Δ. Κουτεντάκη, Δ. Καραμπέτσο, Α. Κρασουδάκη, Γ. 
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1. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
 
1.α. Γενικά 
Το νευρικό σύστημα είναι το πιο περίπλοκο και υψηλά οργανωμένο σε σχέση με τα 

υπόλοιπα συστήματα που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Το νευρικό σύστημα 

είναι αυτό που πληροφορεί τον οργανισμό σχετικά με αλλαγές τόσο του 

εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος και του επιτρέπει να απαντήσει 

στις αλλαγές αυτές. Επίσης, το νευρικό σύστημα επιτυγχάνει την αρμονική ρύθμιση 

όλων των λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να 

λειτουργεί ως ενιαίο ανατομικά και λειτουργικά σύνολο. Ταυτόχρονα, το νευρικό 

σύστημα αποτελεί την έδρα ανώτερων πνευματικών διεργασιών, όπως η μνήμη, η 

βούληση, η σκέψη και το συναίσθημα. 

Ο ρυθμιστικός και συντονιστικός ρόλος του  νευρικού συστήματος 

επιτυγχάνεται χάρη στην ικανότητά του : 

• Να προσλαμβάνει με κατάλληλους υποδοχείς (αισθητήρια όργανα, 

νευρικές απολήξεις) τα ερεθίσματα από τον εξωτερικό χώρο και από το 

εσωτερικό του οργανισμού. 

• Να μεταφέρει τα ερεθίσματα αυτά με τις αισθητικές ή κεντρομόλους 

νευρικές οδούς στα συντονιστικά κέντρα του φλοιού του εγκεφάλου, 

όπου αναγνωρίζονται και ερμηνεύονται. 

• Να δίνει εντολές, όταν χρειάζεται, μέσω των κινητικών ή φυγοκέντρων 

νευρικών οδών στα εκτελεστικά όργανα (μυς, αδένες) για ανάλογη 

δράση. 

Τα κύρια όργανα του νευρικού συστήματος είναι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος 

μυελός, που αποτελούν το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και τα εγκεφαλικά 

και νωτιαία νεύρα με τα γάγγλιά τους, που αποτελούν το περιφερικό νευρικό 

σύστημα. Στενά συνδεδεμένο και ενσωματωμένο μέσα στο εγκεφαλονωτιαίο 

νευρικό σύστημα είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα (συμπαθητικό και 

παρασυμπαθητικό), το οποίο ρυθμίζει λειτουργίες που δεν εξαρτώνται από 

βούλησή μας (λειτουργία σπλάχνων, καρδιάς, αγγείων και αδένων). 
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Ο κύριος ιστός από τον οποίο αποτελούνται τα όργανα του νευρικού συστήματος, 

είναι ο νευρικός ιστός.   

 

1.β Νευρικός ιστός- Νευρώνας 
 
Ο νευρικός ιστός κατανέμεται σε όλο το σώμα ως ένα ολοκληρωμένο 

επικοινωνιακό δίκτυο. Από δομικής άποψης, αποτελείται από δύο τύπους 

κυττάρων: τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες, τα οποία έχουν συνήθως 

πολυάριθμες μακριές αποφυάδες και επιτελούν την κύρια νευρική λειτουργία- 

παραγωγή και μεταβίβαση νευρικών ώσεων, και διάφορους τύπους 

νευρογλοιακών κυττάρων, τα οποία έχουν βραχείες αποφυάδες, υποστηρίζουν 

και προστατεύουν  τους νευρώνες και συμμετέχουν στη βιοχημική δραστηριότητα 

και διατροφή των νεύρων, καθώς και στις αμυντικές διεργασίες του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην απομόνωση των 

νευρικών ώσεων.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Ο 
κινητικός νευρώνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 9



Ο νευρώνας είναι η βασική μονάδα του νευρικού συστήματος και 

εναλλακτικά ονομάζεται νευρικό κύτταρο. Στους περισσότερους νευρώνες 

διακρίνονται 3 μέρη: το κυτταρικό σώμα που περιέχει το πυρήνα  με την αποθήκη 

των γενετικών πληροφοριών και είναι το τροφικό κέντρο ολόκληρου του νευρικού 

κυττάρου, οι δενδρίτες, οι οποίοι είναι πολλαπλές επιμήκεις αποφυάδες 

εξειδικευμένες στην πρόσληψη ερεθισμάτων από το περιβάλλον και, μαζί με το 

κυτταρικό σώμα, δέχονται τα συναπτικά σήματα από τα προσυναπτικά κύτταρα.  

και ο νευράξονας, ο οποίος είναι μια μονήρης αποφυάδα εξειδικευμένη στην 

παραγωγή ή την μετάδοση νευρικών ώσεων σε άλλα κύτταρα. Οι νευράξονες, 
που αποτελούν τα στοιχεία διαβίβασης των νευρώνων, μπορεί να ποικίλουν 

σημαντικά ως προς το μήκος τους, μερικοί εκτείνονται στο σώμα σε απόσταση 

μεγαλύτερη από 1 μέτρο. Οι περισσότεροι από τους νευράξονες στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα είναι πολύ λεπτοί (με διάμετρο μεταξύ 0,2 και 20μm) σε σύγκριση 

με τη διάμετρο του κυτταρικού σώματος (50 και πλέον μm). Ο εκφυτικός κώνος 
είναι η θέση εκκίνησης του δυναμικού ενέργειας, δηλαδή του κυτταρικού σήματος. 

Πολλοί νευράξονες είναι μονωμένοι με ένα μυελώδες (λιπώδες) έλυτρο, το οποίο 

διακόπτεται κατά κανονικά διαστήματα από περιοχές που είναι γνωστές ως κόμβοι 
Ranvier.  

Η περιφερική μοίρα του νευράξονα συνήθως διακλαδίζεται σχηματίζοντας 

την τελική διακλάδωση. Κάθε κλάδος αυτής της διακλάδωσης (του προσυναπτικού 

νευρώνα) απολήγει στο επόμενο κύτταρο(τον μετασυναπτικό νευρώνα), με 

διευρύνσεις που ονομάζονται τελικά (συναπτικά) κομβία. Αυτά αλληλεπιδρούν 

με άλλους νευρώνες ή με μη νευρικά κύτταρα, σχηματίζοντας δομές που 

αποκαλούνται συνάψεις. Οι συνάψεις μεταβιβάζουν την πληροφορία με τη μορφή 

νευρικής ώσης στο επόμενο κύτταρο του κυκλώματος, με τη βοήθεια χημικών 

διαβιβαστικών ουσιών, των νευροδιαβιβαστών. Οι κλάδοι ενός μόνο νευράξονα 

είναι δυνατόν να σχηματίζουν συνάψεις με 1000 άλλους νευρώνες  

Οι νευρώνες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το λειτουργικό τους 

ρόλο σε 3 κατηγορίες: τους κινητικούς (απαγωγούς) νευρώνες, οι οποίοι 

ελέγχουν εκτελεστικά όργανα μεταφέροντας οδηγίες από τον εγκέφαλο και τον 

νωτιαίο μυελό σε μύες και αδένες, τους αισθητικούς (προσαγωγούς) νευρώνες, 
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οι οποίοι συμμετέχουν στην πρόσληψη αισθητικών ερεθισμάτων από το 

περιβάλλον και το εσωτερικό του σώματος και τους διάμεσους νευρώνες, οι 

οποίοι εγκαθιστούν συνδέσεις μεταξύ άλλων νευρώνων σχηματίζοντας πολύπλοκα 

λειτουργικά δίκτυα. 

Επιπλέον  οι νευρώνες ταξινομούνται σε μονοπολικούς, δίπολικούς, ή 

πολυπολικούς, ανάλογα με τον αριθμό των αποφυάδων που εκφύονται από το 

κυτταρικό σώμα. 

 Τα μονόπολα κύτταρα έχουν μία αποφυάδα, διαφορετικά τμήματα της οποίας 

λειτουργούν ως επιφάνειες υποδοχής ή απολήξεις απελευθέρωσης. Τα 

μονόπολα κύτταρα είναι χαρακτηριστικά του νευρικού συστήματος των 

ασπόνδυλων. 

 Τα δίπολα κύτταρα έχουν δύο αποφυάδες, που είναι εξειδικευμένες λειτουργικά 

: ο δενδρίτης μεταφέρει πληροφορίες προς το κύτταρο και ο νευράξονας 

διαβιβάζει πληροφορίες σε άλλα κύτταρα.   
 Ορισμένοι νευρώνες που μεταφέρουν αισθητικές πληροφορίες στον νωτιαίο 

μυελό ανήκουν σε μια υποκατηγορία δίπολων κυττάρων που ονομάζονται 

ψευδομονόπολα κύτταρα. Καθώς τα κύτταρα αυτά αναπτύσσονται, οι δύο 

αποφυάδες του εμβρυϊκού συγχωνεύονται και προεκβάλλουν από το κυτταρικό 

σώμα ως μία αποφυάδα. Η αποφυάδα αυτή αποσχίζεται στη συνέχεια σε δύο 

κλάδους, έναν περιφερικό, προς το δέρμα ή τους μυς, και έναν κεντρικό, προς 

τον νωτιαίο μυελό. 

 Τα πολύπλοκα κύτταρα έχουν έναν νευράξονα και πολλούς δενδρίτες. Είναι ο 

πιο συχνός τύπος νευρώνων στο νευρικό σύστημα των θηλαστικών. Τρία 

παραδείγματα φανερώνουν την ποικιλομορφία σχήματος και οργάνωσης των 

πολυπολικών κυττάρων. Οι κινητικοί νευρώνες του νωτιαίου μυελού 
νευρώνουν σκελετικές μυϊκές ίνες. Τα πυραμιδοειδή κύτταρα έχουν περίπου 

τριγωνικό κυτταρικό σώμα. οι δενδρίτες προεκβάλλουν από την κορυφή 

(κορυφαίοι δενδρίτες) και από τη βάση (βασικοί δενδρίτες). Τα πυραμιδοειδή 

κύτταρα βρίσκονται στον ιππόκαμπο και σε όλη την έκταση του φλοιού των 

εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Τα κύτταρα Purkinje της παρεγκεφαλίδας 

χαρακτηρίζονται από πλούσιο και εκτεταμένο δενδριτικό πλέγμα σε ένα 
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επίπεδο. Μια τέτοια οργάνωση επιτρέπει την είσοδο τεράστιου αριθμού 

συναπτικών σημάτων.   

Οι περισσότεροι νευρώνες, ανεξαρτήτως τύπου, έχουν τέσσερις κοινές 

λειτουργικές περιοχές : ένα στοιχείο εισόδου, ένα στοιχείο εκκίνησης, ένα στοιχείο 

αγωγής και ένα στοιχείο εξόδου. Έτσι, η λειτουργική οργάνωση των νευρώνων 

μπορεί σε γενικές γραμμές να αποδοθεί με έναν νευρώνα-μοντέλο. Κάθε στοιχείο 

παράγει ένα χαρακτηριστικό σήμα : το σήμα εισόδου, το σήμα εκκίνησης και το 

σήμα αγωγής είναι ηλεκτρικά, ενώ το σήμα εξόδου αντιπροσωπεύεται από την 

απελευθέρωση ενός χημικού διαβιβαστή στη συναπτική σχισμή. Τα στοιχεία αυτά 

δεν απαντούν σε όλους τους νευρώνες. παραδείγματος χάριν, οι τοπικοί διάμεσοι 

νευρώνες δεν έχουν στοιχείο αγωγής.  

Η νευρική ίνα είναι είτε ο νευράξονας, ο οποίος περιβάλλεται από νευρογλοιακά 

κύτταρα, ενός κινητικού νευρώνα, είτε ο δενδρίτης ενός αισθητικού νευρώνα. 

Πολλές νευρικές ίνες μέσα σε ένα κοινό περίβλημα, αποτελούν το νεύρο. Ορισμένα 

νεύρα περιέχουν μόνο αισθητικές, ενώ κάποια άλλα μόνο κινητικές νευρικές ίνες. 

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια νεύρα, όπως το ισχιακό νεύρο του μηρού, τα οποία 

περιέχουν και κινητικές και αισθητικές νευρικές ίνες. Ο κεντρικός πυρήνας μιας 

νευρικής ίνας συνήθως περιβάλλεται από μια λιπαρή ουσία γνωστή ως έλυτρο 
μυελίνης, η οποία είναι λευκή με αποτέλεσμα και οι νευρικές ίνες να εμφανίζονται 

λευκές, σε αντίθεση με νευρικά κυτταρικά σώματα, που εμφανίζονται γκρι. 

Περιοχές του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, στις οποίες συγκεντρώνονται τα 

κυτταρικά σώματα, ονομάζονται φαιά ουσία, ενώ περιοχές οι οποίες απαρτίζονται 

κυρίως από νευρικές ίνες, είναι γνωστές ως λευκή ουσία. 

 

1.γ.  Νευρογλοιακά κύτταρα 
 

Τα σώματα και οι νευράξονες των νευρικών κυττάρων περιβάλλονται από 

νευρογλοιακά κύτταρα. Υπάρχουν 10-50 περίπου φορές περισσότερα 

νευρογλοιακά κύτταρα από ό,τι νευρώνες στο κεντρικό νευρικό σύστημα των 

σπονδυλωτών. Παρά το γεγονός ότι η ονομασία τους προέρχεται από την ελληνική 

λέξη γλοιός = κόλλα , στην πραγματικότητα τα νευρογλοιακά κύτταρα δεν 
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συγκρατούν άλλα κύτταρα μεταξύ τους. Ούτε, από όσα γνωρίζουμε, είναι 

απαραίτητα για την επεξεργασία πληροφοριών. Ωστόσο, πιστεύεται ότι τα 

νευρογλοιακά κύτταρα έχουν αρκετούς ζωτικούς λόγους : 

1. Χρησιμεύουν ως στηρικτικά στοιχεία που προσδίδουν σταθερότητα και δομική 

συνοχή στον εγκέφαλο. Επίσης, χωρίζουν και μερικές φορές απομονώνουν 

μεταξύ τους ομάδες νευρώνων. 

2. Δύο τύποι νευρογλοιακών κυττάρων παράγουν μυελίνη, το μονωτικό έλυτρο 

που καλύπτει τους περισσότερους μεγάλους νευράξονες. 

3. Μερικά νευρογλοιακά κύτταρα λειτουργούν ως απορριμματοσυλλέκτες, 

απομακρύνοντας συντρίμματα μετά από κάκωση ή νευρωνικό θάνατο. 

4. Τα νευρογλοιακά κύτταρα ρυθμίζουν και διατηρούν τη συγκέντρωση των ιόντων 

καλίου στον εξωκυττάριο χώρο. Μερικά επίσης , προσλαμβάνουν και 

απομακρύνουν χημικούς διαβιβαστές που απελευθερώνονται από τους 

νευρώνες κατά τη διάρκεια της συναπτικής διαβίβασης. 

5. Κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου, ορισμένες ομάδες νευρογλοιακών 

κυττάρων καθοδηγούν τη μετανάστευση των νευρώνων και κατευθύνουν την 

προεκβολή των νευραξόνων. 

6. Ορισμένα νευρογλοιακά κύτταρα βοηθούν στον σχηματισμό ενός ειδικού, μη 

διαπερατού επενδύματος στα τριχοειδή αγγεία και στα φλεβίδια του εγκεφάλου, 

δημιουργώντας έναν αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ο οποίος εμποδίζει την είσοδο 

τοξικών ουσιών από το αίμα στον εγκέφαλο. 

7. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μερικά νευρογλοιακά κύτταρα παίζουν κάποιο ρόλο στη 

θρέψη των νευρικών κυττάρων. Ωστόσο η παροχή πειστικών αποδείξεων για 

το ρόλο αυτό αποδείχθηκε δύσκολο εγχείρημα. 

Παρακάτω αναφέρουμε τους κύριους τύπους Νευρογλοιακών κυττάρων: 

1. Αστροκύτταρα: κύτταρα αστεροειδούς σχήματος με πολλαπλές 

αποφυάδες σε ακτινωτή διάταξη. Μικροσκοπικά τα αστροκύτταρα έχουν 

έναν ωοειδή πυρήνα με διασκορπισμένη χρωματίνη και, όπως 

αποκαλύπτεται από ειδικές χρωστικές, διαθέτουν πολλαπλές 

κυτταροπλασματικές αποφυάδες που εκτείνονται διαμέσου του ιστού η 

προσκολλούνται με τελικές πλάκες στα εγκεφαλικά αιμοφόρα αγγεία,  
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συνδέοντας έτσι τους νευρώνες με τριχοειδή και την χοριοειδή μήνιγγα. 

Διακρίνονται σε δύο μορφολογικούς τύπους, τα ινώδη αστροκύτταρα 

που έχουν λίγες, μεγάλου μήκους αποφυάδες ονομάζονται και 

εντοπίζονται στη λευκή ουσία, ενώ τα πρωτοπλασματικά 

αστροκύτταρα, με πολλές βραχείες διακλαδιζόμενες αποφυάδες 

βρίσκονται στη φαιά ουσία. Στο φυσιολογικό εγκεφαλικό ιστό,  τα 

κύτταρα αυτά δρουν παρέχοντας μόνωση  μεταξύ των νευρικών 

αποφυάδων και σταθεροποιώντας  τα ιόντα του εξωκυττάριου χώρου. 

Ταυτόχρονα, έχουν σταθεροποιητικό ρόλο στη λειτουργία του 

αιματεγκεφαλικού φραγμού. 

2. Ολιγοδενδροκύτταρα: Όπως φαίνεται και από το όνομά τους, τα 

κύτταρα αυτά παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό αποφυάδων από τα 

αστροκύτταρα. Τυπικά έχουν ένα μικρό πυρήνα γύρο από τον οποίο 

εμφανίζεται συχνά μια άλω σαν παρενέργεια της μονιμοποίησης. 

Βρίσκονται τόσο στη φαιά όσο και τη λευκή ουσία. Παράγουν το έλυτρο 

μυελίνης, το οποίο εξασφαλίζει μόνωση των νευρώνων στο ΚΝΣ, και 

έχουν αποφυάδες οι οποίες περιτυλίγονται γύρω από τους νευράξονες. 

Η μυελίνη αποτελείται από τη κυτταρική μεμβράνη του 

ολιγοδενδροκυττάρου η οποία τυλίγεται σε στρώματα γύρω από τους 

νευράξονες. Βλάβη της μυελίνης, όπως στις απομυελινωτικές νόσους , 

προκαλεί επιβράδυνση η πλήρη αποκλεισμό της αγωγής της νευρικής 

ώσης. 

3. Κύτταρα Schwann: εκτελούν την ίδια λειτουργία με τα 

ολιγοδενδροκύτταρα, εντοπίζονται όμως γύρω από νευράξονες στο 

περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ). Διαφέρουν από τα 

ολιγοδενδροκύτταρα καθώς ένα κύτταρο Schwann ευθύνεται για το 

έλυτρο ενός μόνο νευράξονα , ενώ τα ολιγοδενδροκύτταρα μπορούν να 

καλύψουν περισσότερους του ενός νευράξωνες, εκτείνουν δε το έλυτρό 

τους και πέρα από τους κόμβους του Ranvier 
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4. Επενδυματικά κύτταρα: πρόκειται για χαμηλά κυβοειδή επιθηλιακά 

κύτταρα που επενδύουν τις κοιλίες του εγκεφάλου και τον κεντρικό 

σωλήνα του νωτιαίου μυελού.  

5. Μικρογλοία: αποτελείται από μικρά επιμήκη κύτταρα με βραχείες 

ακανόνιστες αποφυάδες, τα οποία παρουσιάζουν δραστηριότητα 

μακροφάγων συμμετέχοντας στη φλεγμονή και σε επανορθωτικές 

διεργασίες του ΚΝΣ των ενηλίκων. 
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Εικόνα 2 : 
Σχηματικές 
παραστάσεις 
νευρογλοιακώ
ν κυττάρων, 
όπως αυτά 
φαίνονται σε 
αντικειμενοφό
ρες πλάκες με 
ειδικές 
χρώσεις. 
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2. Κεντρικό  Νευρικό Σύστημα 
 
2.α.  Εγκέφαλος 
 

Ο εγκέφαλος βρίσκεται μέσα στην κοιλότητα του κρανίου και περιβάλλεται για 

μεγαλύτερη προστασία από 3 περιβλήματα, τις μήνιγγες. Το βάρος του είναι 

περίπου 1300-1400 g, που αντιστοιχεί στο 2% του βάρους του σώματος. 

Στο κέντρο του εγκεφαλικού παρεγχύματος περικλείονται τέσσερις κοιλότητες, 

που ονομάζονται κοιλίες του εγκεφάλου. Η κάτω και κοιλιακή επιφάνεια του 

εγκεφάλου ονομάζεται βάση του εγκεφάλου και από αυτήν εξέρχονται τα 

εγκεφαλικά νεύρα, τα οποία στη συνέχεια θα εξέλθουν από την κρανιακή κοιλότητα 

μέσω των τρημάτων της βάσης του κρανίου.  

Ο εγκέφαλος διαιρείται σε 4 κύρια μέρη: τα δύο ημισφαίρια, το διάμεσο 
εγκέφαλο, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα.  

Ι. Τα ημισφαίρια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου. Χωρίζονται 

μεταξύ τους με την επιμήκη ή μεσοημισφαιρική σχισμή, ενώ τα λειτουργικά 

όμοια τμήματα μεταξύ των δύο ημισφαιρίων συνδέονται με τους συνδέσμους. Ο 

κυριότερος σύνδεσμος είναι το μεσολόβιο. Η εξωτερική επιφάνεια των 

ημισφαιρίων εμφανίζει πολλαπλές αυλακώσεις, τις λεγόμενες αύλακες, και 

προεξοχές ανάμεσα στις αύλακες που ονομάζονται έλικες, με αποτέλεσμα να 

αυξάνει κατά πολύ η επιφάνεια του φλοιού των ημισφαιρίων. Οι πιο βαθιές 

αύλακες χωρίζουν κάθε ημισφαίριο σε πέντε λοβούς: 

• μετωπιαίο,  που περιλαμβάνει τον πρωτογενή κινητικό και προκινητικό 

φλοιό, 

• βρεγματικό, που περιλαμβάνει τον πρωτογενή σωματοαισθητικό φλοιό, 

•  ινιακό, που περιέχει τον πρωτογενή οπτικό φλοιό, 

• κροταφικό λοβό που περιέχει τον πρωτογενή ακουστικό φλοιό και τη  

• Νήσο του Reil.  
Ο φλοιός των ημισφαιρίων αποτελείται από φαιά ουσία, ενώ στο εσωτερικό 

υπάρχει η λευκή ουσία (κυρίως εμμύελοι νευράξονες και νευρογλοιακά κύτταρα) 

καθώς τρεις εν τω βάθει δομές οι οποίες αποτελούνται επίσης από πυρήνες : τα 

βασικά γάγγλια, ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή. Τα βασικά γάγγλια συμμετέχουν 
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στη ρύθμιση της εκτέλεσης της κίνησης. ο ιππόκαμπος σχετίζεται με πλευρές 

αποθήκευσης της μνήμης ενώ  η αμυγδαλή συντονίζει αυτόνομες και ενδοκρινικές 

αποκρίσεις σε συνδυασμό με συναισθηματικές καταστάσεις. Στο μεγαλύτερο μέρος 

τους, το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο αποτελούν είδωλο το ένα του άλλου. Παρ' 

όλο που κάθε ημισφαίριο έχει ειδικές λειτουργίες, και τα δύο μαζί σχετίζονται με 

αντιληπτικές, γνωστικές και ανώτερες κινητικές λειτουργίες, καθώς και με το 

συναίσθημα και τη μνήμη. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3 : Αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο , φλοιός. 
 
      ΙΙ. ο διάμεσος εγκέφαλος περιέχει τους δύο θαλάμους που αποτελούν 

διάμεσους σταθμούς τα αισθητικής οδού και τον υποθάλαμο, που ρυθμίζει τις 

ορμονικές εκκρίσεις, τις λειτουργίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το 

μεταβολισμό, περιέχει κέντρα ρύθμισης του ύπνου και της θερμοκρασίας, ενώ σ’ 

αυτόν ανήκει και μέρος της υπόφυσης. 

ΙΙΙ. Το στέλεχος του εγκεφάλου  Το εγκεφαλικό στέλεχος περιέχει αρκετές 

ευδιάκριτες ομάδες κυτταρικών σωμάτων, τους πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων. 

Μερικοί από τους πυρήνες αυτούς δέχονται πληροφορίες από το δέρμα και τους 

μυς της κεφαλής. άλλοι ελέγχουν τις κινητικές εντολές προς τους μυς του 
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προσώπου, του αυχένα και των οφθαλμών. Άλλοι, επίσης, είναι εξειδικευμένοι για 

πληροφορίες από τις ειδικές αισθήσεις : για την ακοή, την ισορροπία και τη γεύση. 

Το εγκεφαλικό στέλεχος ρυθμίζει επίσης τα επίπεδα εγρήγορσης και συνείδησης, 

μέσω του διάχυτου δικτυωτού σχηματισμού. Το εγκεφαλικό στέλεχος: διαιρείται 

από άνω προς τα κάτω, στο μεσεγκέφαλο, στη γέφυρα και στον προμήκη. Ο 

μεσεγκέφαλος περιέχει πολλούς πυρήνες, τους πυρήνες των κινήσεων και του 

συντονισμού της κίνησης των οφθαλμών,  των οπτικών και ακουστικών Η γέφυρα 
αποτελεί το σημείο σύνδεσης μεταξύ του φλοιού του εγκεφάλου και της 

παρεγκεφαλίδας, ενώ ταυτόχρονα διέρχονται από αυτήν οι μακρές και βραχείες 

νευρικές οδοί, ανιούσες και κατιούσες, που μεταφέρουν τα σήματα από και προς 

την περιφέρεια του σώματος από τον εγκέφαλο, ενώ ο προμήκης αποτελεί κέντρο 

ρύθμισης ζωτικών λειτουργιών, όπως η αναπνοή, η καρδιακή λειτουργία, η 

πρόσληψη τροφής κ.α.  

ΙV. Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται πίσω από τον προμήκη και τη γέφυρα και 

αποτελείται από τον σκώληκα στη μέση και τα δύο ημισφαίρια της. Συνδέεται με το 

στέλεχος μέσω των παρεγκεφαλιδικών σκελών. Κύριες λειτουργίες της, που όμως 

δεν είναι συνειδητές, είναι η διατήρηση του μυϊκού τόνου, ο συντονισμός της 

συνεργασίας των μυών στις διάφορες κινήσεις και η διατήρηση της ισορροπίας του 

σώματος. Τροποποιεί την δύναμη και το εύρος της κίνησης και παίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην εκμάθηση των κινητικών δεξιοτήτων. 
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  Εικόνα 4 :Δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο. έσω επιφάνεια,  οβελιαία διατομή. 

 
 
Όπως προαναφέραμε, ο εγκέφαλος περιβάλλεται, στηρίζεται και 

προστατεύεται από τρεις υμένες, που ονομάζονται μήνιγγες. Αυτές από έξω προς 

τα μέσα είναι η σκληρή μήνιγγα, η αραχνοειδής και η χοριοειδής μήνιγγα. 

• Η σκληρή μήνιγγα είναι η εξωτερική  και αποτελείται από πυκνό συνδετικό 

ιστό που συνεχίζεται με το περιόστεο του κρανίου. Δύο προσεκβολές ή ιστία 

της σκληράς μήνιγγας εκτείνονται μέσα στην κρανιακή κοιλότητα: 

Το δρέπανο του εγκεφάλου, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο εγκεφαλικά 

ημισφαίρια και  

Το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην 

παρεγκεφαλίδα και τους ινιακούς λοβούς του εγκεφάλου. Η σκληρή μήνιγγα 

περιέχει ακόμη έναν αριθμό φλεβωδών κόλπων, οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη 

φλεβική παροχέτευση του εγκεφάλου. Χωρίζεται πάντοτε από την αραχνοειδή 

μήνιγγα με τον λεπτό υποσκληρίδιο χώρο, διαμέσου του οποίου διέρχονται οι 

φλέβες κατά την πορεία τους προς τους φλεβώδεις κόλπους. 
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• Η αραχνοειδής μήνιγγα εμφανίζει δύο μοίρες: μια στιβάδα που βρίσκεται σε 

επαφή με τη σκληρή μήνιγγα και ένα σύστημα δοκίδων που συνδέουν αυτή 

τη στιβάδα με τη χοριοειδή μήνιγγα. Οι κοιλότητες που διαμορφώνονται 

μεταξύ των δοκίδων αποτελούν τον υπαραχνοειδή χώρο, ο οποίος 

πληρούται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η αραχνοειδής μήνιγγα 

αποτελείται από συνδετικό ιστό που στερείται αιμοφόρων αγγείων.  

• Η χοριοειδής μήνιγγα είναι είναι μια λεπτή και αγγειοβριθέστατη μεμβράνη 

που προσφύεται στενά στην επιφάνεια του εγκεφάλου, ακολουθώντας τις 

κοιλότητες και τις κυρτότητές του. αλλά δεν έρχεται σε επαφή με νευρικά 

κύτταρα ή νευρικές ίνες. 

 
 
2.β. Νωτιαίος μυελός  
 

Ο νωτιαίος μυελός αποτελεί τη συνέχεια του προμήκη μέσα στο σπονδυλικό 

σωλήνα. Έχει τη μορφή σχοινιού, μήκους 42-45 εκ., και βάρους 26-30g. Ξεκινά 

από το ινιακό τρήμα του κρανίου και καταλήγει στο ύψος του Ο1-Ο2 σπονδύλου 

στους ενήλικές, Ο3-Ο4 στα νεογνά και βρέφη. Κάτω από τη θέση αυτή υπάρχουν 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό εντός της οσφυϊκής δεξαμενής  και οι ρίζες των κατώτερων 

νωτιαίων νεύρων, που μοιάζουν σχηματικά με ουρά αλόγου και αποτελούν την 

ίππουρίδα. Ο νωτιαίος μυελός υποδιαιρείται σε μοίρες ανάλογα με το ύψος του 

σπονδυλικού σωλήνα όπου βρίσκονται, οι οποίες από πάνω προς τα κάτω είναι: η 

αυχενική, η θωρακική, η οσφυϊκή, η ιερή και η κοκκυγική, από τις οποίες 

εκφύονται και τα ομώνυμα ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Όπως και ο εγκέφαλος, έτσι και 

ο νωτιαίος μυελός περιβάλλεται σε όλο το μήκος του από τις τρεις μήνιγγες και 

αποτελείται εξωτερικά από λευκή ουσία και εσωτερικά από φαιά ουσία. Το κέντρο 

της φαιάς ουσίας διατρέχει σε όλο το μήκος του νωτιαίου μυελού ο κεντρικός 

νευρικός σωλήνας, που περιέχει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
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3. Περιφερικό νευρικό σύστημα 
  
3.α. Σωματαισθητικό σύστημα  
 
Το σύστημα, το οποίο μεταφέρει μηνύματα ανάμεσα στο σώμα και το κεντρικό 

νευρικό σύστημα, είναι το σωματοαισθητικό νευρικό σύστημα. Το τμήμα αυτό 

περιλαμβάνει αισθητικούς νευρώνες των νωτιαίων και των εγκεφαλικών γαγγλίων 

οι οποίοι νευρώνουν το δέρμα, τους μυς και τις αρθρώσεις. Οι σωματοκινητικοί 

νευρώνες, οι οποίοι νευρώνουν τους σκελετικούς μυς, έχουν νευράξονες οι οποίοι 

οδεύουν στην περιφέρεια. οι νευράξονες αυτοί θεωρούνται συχνά μέρος του 

σωματικού τμήματος, παρ’ όλο που τα κύτταρα σώματα βρίσκονται στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα. 

Οι νευρικές ώσεις διαρκώς μεταφέρονται ανάμεσα στα δύο συστήματα. Αυτό 

επιτυγχάνεται διαμέσου 31 ζευγών νεύρων, τα οποία εκφύονται από το νωτιαίο 

μυελό και διανέμονται στον κορμό και τα άκρα και 12 ζευγών νεύρων, τα οποία 

εκπορεύονται από τον εγκέφαλο και διανέμονται κυρίως στο κεφάλι και στο 

τράχηλο. Τα νωτιαία νεύρα είναι όλα μεικτά, δηλαδή περιέχουν τόσο κινητικές όσο 

και αισθητικές νευρικές ίνες, ενώ τα εγκεφαλικά νεύρα είναι άλλα μεικτά, άλλα μόνο 

κινητικά και άλλα μόνο αισθητικά.  

 

3.β. Αυτόνομο νευρικό σύστημα   
 

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα, αν και είναι στενά συνδεδεμένο ανατομικά με 

το κεντρικόνευρικό σύστημα, αποτελεί ξεχωριστή μοίρα του νευρικού συστήματος 

από άποψη λειτουργίας. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα νευρώνει όργανα των 

οποίων η λειτουργία δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας, όπως η καρδιά, οι λείοι 

μύες των αγγείων και των σπλάχνων και οι αδένες, ενώ από τη δράση του 

εξαρτάται η αρμονική λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, της αναπνοής, της 

κινητικότητας και των εκκρίσεων του γαστρεντερικού σωλήνα, των μεταβολών του 

εύρους της κόρης και των διαστάσεων του φακού του οφθαλμού, της ανόρθωσης 
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των τριχών, της έκκρισης των αδένων, της ούρησης, της αφόδευσης και της 

ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. 

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα αποτελείται από δύο τμήματα: το συμπαθητικό 

και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το παρασυμπαθητικό σύστημα 

γενικά επιβραδύνει τις λειτουργίες του οργανισμού, όπως ο ρυθμός της καρδιάς και 

της αναπνοής σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ διατηρεί τα ενεργειακά αποθέματα του 

σώματος. Αντίθετα, το συμπαθητικό σύστημα δρα όταν υπάρχει ανάγκη αυξημένης 

λειτουργίας των συστημάτων του οργανισμού, πχ καταστάσεις stress. Η 

αλληλεπίδραση των δυο τμημάτων του αυτόνομου νευρικού συστήματος επιτρέπει 

τη σωστή λειτουργία του οργανισμού σε κάθε περίσταση και συμβαίνει χωρίς 

συνειδητό έλεγχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ   ΤΗΣ 

ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 
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2.1. Γενικά 
Ως  Νευροογκολογία ορίζεται η μελέτη της δημιουργίας, της ανάπτυξης και των 

αιτιών που οδηγούν σε αυτήν, των  όγκων  του Νευρικού συστήματος. ¨Ένας 

όγκος μπορεί να οριστεί ως ακολούθως: 

1. Κλινικά:  ένα  ενδοκρανιακό νεόπλασμα το οποίο εξαιτίας της θέσης του ή 

του μεγέθους του προκαλεί συμπτώματα πίεσης και νευρολογικό έλλειμμα 

λόγω καταστροφής των φυσιολογικών δομών του εγκεφάλου.. 

2. Ιστολογικά: μια ομάδα κυττάρων και σχετιζόμενης εξωκυτταριας θεμέλιας 

ουσίας, της οποίας η ανάπτυξη υπερβαίνει και διαφοροποιείται από αυτή 

του φυσιολογικού ιστού. Σαν αποτέλεσμα οι όγκοι είναι κυτταροβριθείς και 

διαταράσσουν την αρχιτεκτονική των φυσιολογικών  ιστών.. 

3. Κυτταρικά: μεμονωμένα κύτταρα αλλοιωμένα στο σχήμα, μέγεθος, 

εμφάνιση του πυρήνα και τα οργανίδια του κυτταροπλάσματος. Όσο οι 

όγκοι γίνονται πιο κακοήθεις, τόσο περισσότερο ενισχύονται τα σημεία 

κυτταρικής ατυπίας και υποχωρούν τα σημεία κυτταρικής διαφοροποίησης. 

4. Βιοχημικά: Διαφοροποιημένη ποικιλία από ρυθμιστικές και λειτουργικές 

πρωτεΐνες που προκαλούν αλλαγές στη δομή και μεταβολισμό του 

κυττάρου. 

5. Ανοσολογικά: μία ομάδα επιτόπων που διαφοροποιεί τα νεοπλασματικά 

από τα φυσιολογικά κύτταρα. 

6. Χρωμοσωμικά: Καρυότυποι οι οποίοι είναι δυνατόν να  εμφανίζονται 

φυσιολογικοί  ή να παρουσιάζουν ανωμαλίες ανευπλοιδικού τύπου η 

πολυπλοιδικού τύπου. Ολοκληρωτικές αλλαγές στον αριθμό των 

χρωμοσωμάτων που μπορεί να ακολουθούνται από πολλαπλασιασμό, 

απώλεια και μετάθεση συγκεκριμένων τμημάτων των χρωμοσωμάτων.. 

7. Γονιδιακά: Ένας αστερισμός αλλαγών της ακολουθίας των αλύσεων του 

DNA που προκαλεί αλλαγές  είτε στην έκφραση των γονιδίων που 

ρυθμίζουν φυσιολογικά την ωρίμανση των κυττάρων ή τη δομή των 

πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από τα γονίδια αυτά. 

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου παράγονται από τα κύτταρα του 

εγκεφαλικού παρεγχύματος ή από τα κύτταρα των καλυμμάτων του εγκεφάλου. Οι 
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δευτεροπαθείς ενδοκρανιακοί όγκοι εμφανίζονται εντός των κρανιακών οστών  και 

των γειτονικών δομών και επεκτείνονται εντός του κρανίου ή δια μέσω των 

κρανιακών  τρημάτων, η μπορεί να προκύπτουν από την αιματογενή διασπορά 

όγκων από απομακρυσμένες πρωτοπαθείς εστίες στο εγκεφαλικό παρέγχυμα ή τη 

σκληρά μήνιγγα.. Τόσο οι πρωτοπαθείς όσο και οι μεταστατικοί όγκοι  μπορεί να 

βρίσκονται εντός ή εκτός του παρεγχύματος ή και τα δύο.. Αντίθετα με ότι 

συμβαίνει σε κακοήθειες άλλων συστημάτων, οι πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου 

σπάνια μεθίστανται σε άλλα όργανα του σώματος και μόνο υπό ειδικές συνθήκες. 

 

2.2.  Κατάταξη των όγκων Εγκεφάλου  
Κατατάσσοντας τους όγκους συστηματικά, επιχειρούμε να θεσμοθετήσουμε έναν 

διαχωρισμό που να επιτρέπει προβλέψεις σχετικά με την φυσική πορεία της νόσου 

και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Η ομαδοποίηση όγκων παρεμφερούς 

αιτιολογίας και νεοπλασματικών μηχανισμών προξένισής τους είναι η βάση τόσο 

για την πρόληψη όσο και τη θεραπευτική προσέγγισή τους.  

 
Κατάταξη σύμφωνα με τη κυτταρική προέλευση των όγκων 
Οι παραδοσιακές κατατάξεις των όγκων βασίζονται στη παραδοχή πως κάθε 

τύπος όγκου παράγεται από την εκτός των  φυσιολογικών ορίων  ανάπτυξη μιας 

συγκεκριμένης κυτταρικής σειράς. Αυτή η παραδοχή αποτελεί τη βάση της  ευρέως 

χρησιμοποιούμενης κατάταξης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.; World 

Health Organization WHO) . H κατάταξη βασίζεται κυρίως στο διαχωρισμό ιστών 

και κυττάρων υπό μικροσκοπική παρατήρηση. Η ανοσοιστοχημεία, με τη χρήση 

μονοκλωνικών αντισωμάτων εναντίον δομικών πρωτεϊνών  που χρησιμεύουν σαν 

επισημαντές για εξειδικευμένες κυτταρικές σειρές, έχει αυξήσει τη ειδικότητα της 

κατάταξης. (58,59) 

 Δυσκολίες προκύπτουν για το σύστημα αυτό σε περιπτώσεις μεικτών όγκων , η σε 

περιπτώσεις όγκων όπου η επικρατούσα κυτταρική σειρά δεν μπορεί να 

συσχετιστεί εύκολα με φυσιολογικά κύτταρα,  όπως σε περιπτώσεις όγκων από 

πρωτόγονα ή αδιαφοροποίητα κύτταρα. 
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Πίνακας 1 :.  Κατάταξη των πρωτογενών όγκων του ΚΝΣ 
 

Τροποποιημένη κατάταξη κατά W.H.O. (εξαιρούνται οι μεταστάσεις) 
 
Α. Στοιχεία φυσιολογικά παρόντα στο ΚΝΣ 
     1. Πρωτοπαθείς παρεγχυματικοί όγκοι 
        Α. Από Νευρογλοιακά κύτταρα –Γλοιώματα. 

                   1. Αστροκύτταρα 

a.Αστροκύττωμα (γλοίωμα grade I of IV) 

                                  i. ινιδικό (fibrilary) 

                                 ii. πιλοκυτταρικό (pilocytic) 

    iii. Xanthoastrocytoma 

    iv. Γεμιστοκυτταρικό αστροκύττωμα. 

            b. αστροκύττωμα διαφοροποιημένο(grade II of IV) 

                      c.αναπλαστικό αστροκύττωμα (γλοίωμα grade III of IV) 

                      d.πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (γλοίωμα grade IV of 

                                                    IV): το πιο κακόηθες αστροκύττωμα. 

                         Υποεπενδυματικό γιγαντοκυτταρικό αστροκύττωμα 

                     

                   2. Ολιγοδενδροκύτταρα  

    Ολιγοδενδρογλοίωμα (Grade II) 

    Αναπλαστικό ολιγοδενδρογλοίωμα(grade III). 

3. Μεικτοί όγκοι 
   i. Ολιγοαστροκύττωμα(grade II) 

   ii. Αναπλαστικό ολιγοαστροκύττωμα(grade III). 

 

                   4. Επενδυματικά κύτταρα 
                        a.  Επενδύμωμα (grade II) 

   κυτταρικό 

   θηλώδες 

   καθαρών κυττάρων 

     b. Αναπλαστικό επενδύμωμα(grade III). 
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     c. Μοιξοθηλώδες επενδύμωμα 

     d.  υποεπενδύμωμα  

5. Κύτταρα χοριοειδούς πλέγματος 

                        a θήλωμα χοροειδούς πλέγματος 

                        b. καρκίνωμα χοροειδούς πλέγματος 

                        c  κολλοειδείς κύστεις  

Β. Όγκοι από Νευρώνες 

 1. γαγγλιονεύρωμα 

 2. γαγγλιογλοίωμα 

 3. γαγγλιοκύττωμα 

 4. Δυσπλαστικό γαγγλιοκύττωμα της παρεγκεφαλίδας 

 5. Δεσμοπλαστικό νεογνικό γαγγλιογλοίωμα. 

 6. Αναπλαστικό γαγγλιογλοίωμα 

 7. Κεντρικό νευροκύττωμα 

 8. Παραγαγγλοίωμα 

Γ.Όγκοι από Πρωτόγονα κύτταρα 

 1. Μυελοβλάστωμα 

   Δεσμοπλαστικό 

   Μεγαλοκυτταρικό 

 2.Yπερσκηνιδιακοί πρωτόγονοι νευροεξωδερμικοί όγκοι  

   (PNET’s) 

 3. DNET’s   

Δ. Επιφυσιακά κύτταρα 

                  1. επιφυσιοκύττωμα 

                  2. επιφυσιοβλάστωμα 
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       2. Παράγωγα νευρικής ακρολοφίας 
      Α. Κύτταρα Schwann 

                  1.  Schwannomas: ακουστικά νευρώματα 

                  2.  νευροϊνώματα 

      Β. Κύτταρα αραχνοειδούς μήνιγγας 

 1.Μηνιγγίωμα 

   μηνιγγοεπιθηλιακό 

   ινοβλαστικό 

   μεικτό 

   ψαμμωματώδες 

   μικροκυστικό 

   εκκριτικό 

   άτυπο 

   θηλώδες 

   αναπλαστικό 

 2.Αιμαγγειοπερικύττωμα 

 3.Αιμαγγειοβλάστωμα 

Γ.Μελανοκύτταρα (από λεπτομήνιγγες) 

   Mελάνωμα (πρωτογενές ΚΝΣ) 

 Μηνιγγική μελανωμάτωση. 
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3. Άλλα κύτταρα 
         Α. Συνδετικός ιστός  

Πρωτοπαθές Εγκεφαλικό Σάρκωμα (σπάνιο):  

Λίπωμα 

Αγγειολίπωμα 

Λιποσάρκωμα 

Ινοσάρκωμα 

Χόνδρωμα 

Χονδροσάρκωμα 

Οστέωμα 

Οστεοσάρκωμα 

        Β. Δικτυοενδοθηλιακά κύτταρα  

πρωτογενές λέμφωμα ΚΝΣ 

Πλασμοκύττωμα 

        Γ. Αγγειακά κύτταρα  

Αγγειοσάρκωμα 

        Δ. Glomus jugulare κύτταρα 

 glomus jugulare όγκοι 

        Ε. Αδενοϋποφυσιακά κύτταρα  

 υποφυσιακό αδένωμα 
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Β. Ενδοκρανιακά και ενδοραχιαία εμβρυονικά κατάλοιπα 

1. Εκτοδερμικά παράγωγα 
        Α.  Κρανιοφαρυγγίωμα  

        Β. Κύστη Rathke  

        Γ.από την ραχιαία επιφάνεια του εμβρύου ή από πολυδύναμα κατάλοιπα 

                  1. δερμοειδής κύστη 

                  2. επιδερμοειδής κύστη 

 

2. Νωτοχορδή → χόρδωμα 

 

            3. Γαμετοκύτταρα → γαμέτωμα 

 

4. Βλαστικές στιβάδες → τεράτωμα 

 
(το σύμβολο →, υποδεικνύει πως τα συγκεκριμένα κύτταρα δίνουν γένεση στον 

σημειωμένο όγκο). 
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2.3 Βαθμός κακοήθειας  
 
Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου δεν ακολουθούν το σύστημα ΤΝΜ 

προς την ταξινόμηση και βαθμοποίηση τους. Κλινικά, οι κακοήθεις όγκοι του 

ΚΝΣ αναπτύσσονται ταχύτατα, διηθώντας και καταστρέφοντας τους 

φυσιολογικούς ιστούς αλλά, αντίθετα με τους άλλους όγκους, δεν 

μεθίστανται. Συχνά προκαλούν την δημιουργία νεόπλαστων αιμοφόρων 

αγγείων και υφίστανται κυτταρικές νεκρώσεις. Ομοίως παρατηρούνται 

κυτταρικές ανωμαλίες όπως αυξημένος αριθμός κυττάρων, αυξημένος 

αριθμός κυττάρων σε φάση μίτωσης, υπερχρωματικοί πυρήνες, έλλειψη 

κυτταροπλασματικής διαφοροποίησης, που επίσης συσχετίζονται με την 

ταχύτητα της ανάπτυξης. Οι αλλαγές αυτές ονομάζονται αναπλαστικές.(58,59) 

Η συσχέτιση μεταξύ του ιστολογικού τύπου του όγκου και της κλινικής του 

συμπεριφοράς διαφέρει ανάμεσα σε κάθε τύπο όγκου. Επίσης, μεγάλο ρόλο 

στη κλινική εξέλιξη και συμπεριφορά του κάθε όγκου του ΚΝΣ παίζει και η 

περιοχή που αυτός δημιουργείται, μαζί με την δυνατότητα χειρουργικής 

πρόσβασης σε αυτήν. Ένας καλοήθης από μορφολογικής άποψης όγκος 

μπορεί να έχει κακοηθέστατη συμπεριφορά βρισκόμενος σε ανατομικά ή 

λειτουργικά δυσπρόσιτη περιοχή, καθώς έτσι περιορίζεται η δυνατότητα 

εξαιρέσεώς του χωρίς την πρόκληση σοβαρού νευρολογικού ελλείμματος 

στον ασθενή. 

 

2.4 Μοριακή Παθολογική Ανατομική του Νευρικού Συστήματος. 
Η πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς των όγκων του ΚΝΣ οδήγησε στη 

δημιουργία αντικειμενικών δεικτών της βιολογικής συμπεριφοράς του κάθε 

όγκου.  Η πρώτη μεγάλη εξέλιξη στη μοριακή νευροπαθολογοανατομία  ήταν 

η μέτρηση του ρυθμού του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του όγκου. Η 

μέτρηση των κυττάρων σε μιτωτική φάση ξεπεράστηκε με τη χρήση της 
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βρομοδεοξυουρίνης και του δείκτη ταυτοποίησης Ki67. Η συχνότητα 

ενσωμάτωσης του βρομιώδους παραγώγου της δεοξυουριδίνης (ενός 

δείκτου κυττάρων σε φάση σύνθεσης DNA του κυτταρικού κύκλου), στο DNA 

των κυττάρων του όγκου, καθώς και το ποσοστό των κυττάρων  θετικών σε 

ανοσοιστοχημική χρώση Ki67 (δείκτης κυττάρων σε φάση μίτωσης) 

παρέχουν την εκτίμηση του ποσοστού των κυττάρων του όγκου που 

βρίσκονται σε ενεργή μιτωτική φάση.(105) Η μέση τιμή του δείκτη 

βρομοδεοξυουριδίνης είναι κάτω από 1% σε αστροκυττώματα grade I, 2,7% 

σε αναπλαστικά αστροκυττώματα ενώ αυξάνει σε 7,3% στα πολύμορφα 

γλοιοβλαστώματα.. Είναι υψηλότερη σε όγκους με νέκρωση, δημιουργία 

νεόπλαστων αγγείων, υψηλή διηθητικότητα και απουσία διαφοροποίησης. 

Οι εκτιμήσεις αυτές του ποσοστού ανάπτυξης των εγκεφαλικών όγκων 

έχουν προγνωστική αξία τόσο για το ρυθμό ανάπτυξης του όγκου καθώς και 

για τη κλινική πορεία του ασθενούς, που μπορεί να διαφοροποιηθεί σε 

σχέση με την πρόγνωση της παθολογοανατομικής εξέτασης του όγκου. 

 

2.5 Ανοσοιστοχημικοί δείκτες. 
Η δεύτερη μεγάλη πρόοδος της μοριακής νευροπαθολογοανατομίας ήταν η 

χρήση ανοσοιστοχημικών χρωστικών για το χαρακτηρισμό των δομικών και 

λειτουργικών πρωτεϊνών που παράγονται από τα νεοπλασματικά κύτταρα. Η 

ανοσοιστοχημική ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών δεικτών και των 

γλυκολιπιδίων διαχωρίζει τον κυτταρικό τύπο του όγκου και το βαθμό της 

διαφοροποίησής του. Η έκφραση ενδιάμεσων ινιδίων, όπως η οξική ινιδική 

πρωτινή της γλοίας (glial fibrillary acidic protein; GFAP), σε όγκους από 

κύτταρα γλοίας και των νευροινιδίων σε νευροεπιθηλιακούς όγκους, έχει 

μελετηθεί αναλυτικά. Η GFAP παράγεται από φυσιολογικά αστροκύτταρα και 

σε διάφορους όγκους που προέρχονται από αυτά: αστροκυττώματα, 

γλοιοβλαστώματα, μεικτά γλοιώματα (ολιγοαστροκυττώματα) και μερικά 

επενδυμώματα. Σε πολλούς από αυτούς τους τύπους όγκου, τα επίπεδα 
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έκφρασης της διαφέρουν αντίστροφα από το βαθμό αναπλαστικότητας των 

κυττάρων. Τα νευροινίδα βρίσκονται κυρίως σε νευρώνες και νευρωνικούς 

όγκους, όπως γαγγλιοκυττώματα, νευροβλαστώματα, επιφυσιοβλαστώμτα, 

γαγγλιογλοιώματα και μερικά μυελοβλαστώματα. 

Σειρές (panels) μονοκλωνικών αντισωμάτων εναντίον γονιδίων 

εξειδικευμένων ανά όγκο, όπως γλοιώματα, μελανώματα και 

νευροβλαστώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της 

έκφρασης αντιγόνων στους νευροεπιθηλιακούς όγκους. Τα ευρήματα των 

μελετών αυτών μπορεί να αποδειχθούν  πολύτιμα στην επιλογή 

εξειδικευμένων θεραπειών. Η έκφραση άλλων μορίων που βρίσκονται συχνά 

στα νευρογλοιακά κύτταρα, όπως για παράδειγμα η neuro-specific enolase 

(NSE), των ισοενζύμων της καρβονικής ανυδράσης, της πρωτεΐνης βάσης 

της μυελίνης, των νευροενδοκρινικών πρωτεϊνών (νευροπεπτιδίων, 

συναπτοφυσίνης, χρωμογρανίνης), καθώς και μια μεγάλη ποικιλία 

γλυκολιπιδίων (πχ 3 iso-LM-1γαγγλιοσίδη) μπορεί επίσης να ταυτοποιηθεί 

και χαρακτηρισθεί, αν και η προγνωστική τους αξία δεν έχει ακόμα πλήρως 

εξακριβωθεί.  

 

2.6 Γονιδιακοί Δείκτες 
Η τρίτη μεγάλη πρόοδος της μοριακής νευροπαθολογοανατομικής βασίζεται  

στην δυνατότητα περιγραφής των αλλαγών στα πυρηνικά οξέα των 

κυττάρων των όγκων. Η ανάλυση του DNA  όγκων υπό κυτταρομετρία ροής 

(flow cytometry) αποδίδει ελάχιστα στη νευροπαθολογοανατομία. Ο βαθμός 

της ανευπλοειδιας δεν σχετίζεται με τη κλινική συμπεριφορά. Ο καρυότυπος 

προσθέτει ελάχιστα στην ιστολογική διάγνωση, αν και προσφέρει στοιχεία 

όσον αφορά στις γενετικές αλλαγές με θεμελιώδη σημασία. Κυτταρικές 

μεταλλαγές, όπως χρωμοσωμιακές εξαλείψεις, μεταφορές τμημάτων των 

χρωμοσωμάτων, ενισχύσεις, μπορεί να σημαίνουν την απώλεια των 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων (tumor suppressor genes), ή την ενίσχυση των 
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ογκογονιδίων (oncogenes). Καθώς είναι αυτές οι γονιδιακές αλλαγές που 

υποθάλπουν την φαινοτυπική εξαλλαγή ενός όγκου σε κακοήθεια, οι 

γονιδιακοί αυτοί δείκτες πρέπει να συσχετίζονται με την κλινική 

συμπεριφορά. Μελέτες της φύσης και των συνεπειών των  πρωτογενών και 

δευτερογενών γονιδιακών αλλαγών,  καθώς και των αποτελεσμάτων τους, 

όσον αφορά στον αριθμό, τύπο και ανοσολογική δομή των κυτταρικών 

πρωτεϊνών, επίσης προτείνουν πιθανότητες θεραπευτικής χρήσης.(6) 

 

Αιτιολογία  
Η αιτιολογία των όγκων του εγκεφάλου αποτελεί κατά βάση μια γονιδιακή 

ερώτηση με τρία υποερωτήματα 

1. Ποίες γονιδιακές μεταβολές έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του όγκου 

2. Τι προκάλεσε τις γονιδιακές αυτές αλλαγές 

3. Ποιοι παράγοντες του ξενιστή επιτρέπουν την εκδήλωση των αλλαγών 

αυτών σαν όγκος. 

Τεράστια πρόοδος έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία στη κατανόηση της 

γονιδιακής βάσης της ογκογένεσης. Δύο τύποι αλλαγών στην γονιδιακή 

έκφραση έχουν ταυτοποιηθεί σαν πρωτογενή γεγονότα: Η απώλεια 

έκφρασης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και η υπερέκφραση των 

ογκογονιδίων. Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν από γονιδιακές αλλοιώσεις, 

επίκτητες ή κληρονομικές, με τη μορφή απώλειας χρωμοσωμιακού υλικού ή 

βλάβης του DNA. Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών είναι η αύξηση του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων, λόγω απώλειας του φυσιολογικού 

μηχανισμού ελέγχου του κυτταρικού κύκλου. 
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2.7 Μεταβολές της Γονιδιακής Έκφρασης 
 
2.7.α. Ογκοκατασταλτικά γονίδια  

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια απαντούν φυσιολογικά στα κύτταρα και 

συμμετέχουν στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, συμβάλλοντας στην καταστολή  

των  διαδικασιών που οδηγούν το κύτταρο στην αύξηση και τη διαίρεση, δίνουν το 

σήμα της έναρξης των επισκευών του DNA και οδηγούν ένα κύτταρο στην 

φυσιολογική απόπτωσή του. Όταν από κάποια αιτία τα ογκοκατασταλτικά γονίδια 

μεταλλαχθούν, τότε καθίστανται υπεύθυνα για τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων,. λόγω απώλειας του έλεγχου της ρύθμισης του κυτταρικού 

κύκλου.(26) Τέλος, αν κάποιο από τα ένζυμα ή τους παράγοντες επιδιόρθωσης 

(που είναι υπεύθυνοι για την επιδιόρθωση λαθών στο DNA κατά την αντιγραφή 

του) είναι ελαττωματικό,  το κύτταρο θα παρουσιάσει υψηλό ρυθμό 

μεταλλαξιγένεσης και επομένως πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταπέσει σε 

καρκινικό, καθώς θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα μεταλλαγών σε ογκογονίδια και 

ογκοκατασταλτικά γονίδια. Σε κυτταρικό επίπεδο, η απώλεια ενός 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου έχει υπολειπόμενη έκφραση. Και τα δυό αλλήλια 

πρέπει να απολεσθούν ή να απενεργοποιηθούν ώστε να λάβει χώρα η 

ογκογεννεση. Στο επίπεδο του ζωντανού οργανισμού όμως, η συχνότητα των 

γεγονότων αυτών είναι αρκετά υψηλή, ώστε να επιτρέπει την εκτροπή των 

κυτταρικών σειρών. Οι νεότερες μέθοδοι της μοριακής βιολογίας έχουν επιτρέψει 

την ανεύρεση και ταυτοποίηση πολλών ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως τα 

p53, p21, p16, p19 (απώλεια του περιορισμού του κυτταρικού κύκλου), PTEN 

(μειωμένη κυτταρική απόπτωση), Rb(retinoblastoma), Νευροινωμάτωσης 1 &2, 

του συνδρόμου von Hippel-Lindau,  κλπ.  

 

2.7.β. Ογκογονίδια 
Ο  δεύτερος τύπος αλλαγής γονιδιακής έκφρασης που οδηγεί στην ανάπτυξη 

όγκων είναι η ενεργοποίηση των ογκογονιδίων. Αυτά είναι μεταλλαγμένα γονίδια 

που σχετίζονται με την αύξηση, τη διαφοροποίηση και την επιβίωση του κυττάρου 
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και φαίνεται να προκαλούν μια κληρονομούμενη ευπάθεια στην καρκινογένεση. Τα 

γονίδια αυτά απαντώνται στο φυσιολογικό γονιδίωμα σε διαφορετική μορφή, τα 

πρωτο-ογκογονίδια (proto-oncogenes).  Όταν από κάποια αιτία τα πρώτο-

ογκογονίδια  μεταλλαχθούν, τότε καθίστανται υπεύθυνα για τον ανεξέλεγκτο 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων.(26) Τα μεταλλαγμένα πρώτο-ογκογονίδια 

συνήθως μεταπίπτουν σε ογκογονίδια, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

υπερπαραγωγή των πρωτεϊνών που κωδικοποιούν ή από υπερβολική αύξηση της 

ενεργότητάς τους.  Τα ογκογονίδια αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε 

κατηγορίες,  ανάλογα με τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούν 

1. Αυξητικούς παράγοντες 

2. Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων 

3. Διαμεσολαβητές 

4. Παράγοντες μετεγγραφής 

5. Τροποποιητές παραγόντων απόπτωσης. 

 

2.7.γ. Αυξητικοί παράγοντες και υποδοχείς τους. 
Στη περίπτωση των όγκων εγκεφάλου, τρία σύνολα αυξητικών παραγόντων και 

των υποδοχέων τους της κινάσης της τυροσίνης παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων της γλοίας και την δημιουργία όγκων από τα 

κύτταρα αυτά:  

1. Ο επιδερμοειδής αυξητικός παράγοντας (Epidermal Growth Factor, EGF),  ο 

μεταμορφωτικός αυξητικός παράγοντας –α(Transforming Growth Factor-a, 

TGF-a) και ο κοινός υποδοχέας τους EGFR. 

2. Οi αυξητικoί παράγοντες εξ αιμοπεταλίων (Platelet Derived Growth Factor, 

PDGF-a, PDGF-b)  και οι υποδοχείς τους PDGFR-a & PDGFR-b. 

3. Ο βασικός αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (Fibroblast Growth 

Factor, FGF ) και ο υποδοχέας του FGFR.  

 Η πρόσδεση του αυξητικού παράγοντα στον αντίστοιχο υποδοχέα δίνει την 

έναρξη σε έναν καταρράκτη σημάτων που οδηγεί στη παραγωγή  ερεθίσματος  για 

πολλαπλασιασμό. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αυξητικών παραγόντων και των 

υποδοχέων τους είναι σύνθετες:  
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• Αυτοκρινείς, κατά τις οποίες αυξητικοι΄παράγοντες και υποδοχείς 

παράγονται από το ίδιο κύτταρο,  

• Παρακρινείς, κατά τις οποίες οι αυξητικοί παράγοντες και οι 

υποδοχείς τους παράγονται από γειτονικά κύτταρα, 

• Πλησιοκρινείς, όπου οι αυξητικοί παράγοντες και οι υποδοχείς 

παράγονται από κύτταρα που βρίσκονται κοντά. 

Οι υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων αποτελούνται από τρία τμήματα: 

• Μια  εξωτερική περιοχή που ενώνεται με τον αυξητικό παράγοντα, 

• Μια κυτταροπλασματική περιοχή κινάσης της τυροσίνης, που ενεργοποιεί 

δευτερογενή μόρια που μεταδίδουν μηνύματα μέσω φωσφορυλίωσης των 

τυροσινικών τμημάτων τους, και  

• Μια διαμεμβρανική περιοχή, μέσω της οποίας η εξωτερική σύνδεση με τον 

αυξητικό παράγοντα ενισχύει την ενδοκυττάρια ενζυμική δραστηριότητα.  

Η υπέρμετρη ενεργοποίηση των υποδοχέων των αυξητικών παραγόντων μέσω 

μετάλλαξης μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό όγκων. 

 

i. PDGF και PDGFR. 
O PDGF  εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση και μετακίνηση των 

κυττάρων της γλοίας. Η επίδραση του PDGF καθορίζει αν ένα αρχέγονο κύτταρο 

της γλοίας θα διαφοροποιηθεί σε ολιγοδενδροκύτταρο ή αστροκύτταρο. 

Τόσο η Α όσο και η Β αλυσίδα του PDGF παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο έκφρασης 

στα περισσότερα υψηλού βαθμού κακοήθειας γλοιώματα, ελάχιστα δε σε χαμηλού 

βαθμού κακοήθειας όγκους. Πολλοί αστροκυτταρικοί όγκοι παρουσιάζουν κύτταρα 

με τη δυνατότητα παραγωγής PDGF και  PDGFR. . Με το τρόπο αυτό είναι δυνατή 

η αυτοκρινής και παρακρινής επιβράδυνση της διαφοροποίησης και ενίσχυση του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων , μέσω του παράγοντα αυτού.. Σε  In vitro 

κυτταρικές καλλιέργειες, τα κύτταρα γλοίας που έχουν υποστεί εξαλλαγή λόγω 

χημικών καρκινογόνων διαφέρουν από τα προκαρκινικά κύτταρα επειδή περιέχουν 

υψηλά επίπεδα mRNA  c-sis( από την Β άλυσο του PDGF) και επειδή παράγουν 

μεγάλες ποσότητες PDGF. In vitro παρατηρείται συχνά μείωση του ρυθμού 

κυτταρικής διαίρεσης των αστροκυτταρικών όγκων με τη χρήση ανταγωνιστών του 
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PDGF (πχ trapidil).  Οι μηχανισμοί που προκαλούν τα υψηλά επίπεδα έκφρασης 

PDGF και  PDGFR  στα αστροκυττώματα παραμένουν άγνωστοι. Αν και σε πολλές 

μελέτες in vitro  έχει παρατηρηθεί ογκογέννεση μέσω μετάλλαξης του γονιδίου c-

sis, ενώ ταυτόχρονα εξέταση κυττάρων όγκων έχει καταδείξει υψηλά επίπεδα 

έκφρασης των γονιδίων των PDGF και PDGFR, παραμένει το ερώτημα κατά 

πόσον η έκφραση αυτή αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα της ογκογέννεσης, ή είναι 

δευτερογενής λόγω της αγγειογέννεσης του όγκου.. 

 

 ii. EGF  και EGFR 
Το γονίδιο erb κωδικοποιεί τον EGFR. Αυτό το μόριο των 170 kDa παίζει ρόλο στη 

γένεση αστροκυτταρικών όγκων. Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης EGFR, κατά πολύ 

υψηλότερα από αντίστοιχα του φυσιολογικού εγκεφάλου, έχουν βρεθεί σε ποσοστά 

άνω του 80% των αστροκυτταρικών όγκων. Μεταλλάξεις του γονιδίου του EGFR 

προκαλούν: 

1. Μια εσωτερική απώλεια στη 3’ περιοχή, η οποία αφαιρεί ακολουθίες 

απαραίτητες για την καταστολή της έκφρασης. 

2. Μια εξάλειψη 248 ζευγών βάσεων στη περιοχή IV που προκαλεί σε αύξηση 

της ικανότητας αυτοφωσφορυλίωσης , 

3. Μια εξάλειψη 801-ζευγών βάσεων στη 5΄περιοχή, η οποία αφαιρεί 267 

αμινοξέα στην εξωκυττάρια μοίρα του υποδοχέα. 

Σαν αποτέλεσμα των μεταλλάξεων αυτών είναι η παραγωγή ενεργών πρωτεϊνών, 

που ενεργούν σαν ερέθισμα για κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Δύναται βεβαίως να 

χρησιμεύσουν και σαν στόχοι ανοσοθεραπείας μέσω αντισωμάτων του EGFR  που 

περιορίζουν τον πολλαπλασιασμό σε κακοήθεις κυτταρικές σειρές γλοιωμάτων.. 

 

iii. FGF και FGFR 
 Η δυνατότητα αγγειογέννεσης, μιτογέννεσης σε κύτταρα γλοίας και η ανελλιπής 

του παρουσία σε όγκους από αστροκύτταρα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

bFGF  έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αστροκυττωμάτων. Σε μελέτες έχει 

βρεθεί καθολική έκφραση bFGF πρωτεΐνης σε  όλους τους όγκους του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. 
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2.7.δ.  Διαμεσολαβητές σε όγκους εγκεφάλου. 
Οι διαμεσολαβητές μεταδίδουν τις πληροφορίες μέσω κυτταρικών υποδοχέων 

επιφανείας στους  πυρηνικούς παράγοντες μεταγραφής. Υπάρχουν τρεις κύριοι 

τύποι :  

1. Κινάσες της τυροσίνης 

2. Πρωτεΐνες G 

3. IP3/DAG 

Μόρια που μεταφέρουν μηνύματα και ενεργοποιούνται σε όγκους εγκεφάλου 

κωδικοποιούνται από τα ογκογονίδια ras και src. 

To γονίδιο ras κωδικοποιεί μια μονομερή πρωτεΐνη G,  που ενεργοποιείται όταν 

ενώνεται με GTP και παραμένει ανενεργής όταν συνδέεται με GDP.  H αλλαγή 

ενός και μόνο αμινοξέως στο ras  προκαλεί μετάλλαξη στο στερεοτακτικά ειδικό 

καταλυτικό κέντρο, μειώνοντας την ενδογενή δραστηριότητα GTPασης. Με τον 

τρόπο αυτό, το ras  παραμένει μονίμως ενεργοποιημένο αποστέλλοντας σήματα 

σε διαφορετικά μονοπάτια του κυτταρικού μεταβολισμού. Μεταλλάξεις στο γονίδιο 

ras  έχουν  παρατηρηθεί σε πολλούς τύπους όγκων, μεταξύ των οποίων και 

γλοιώματα, όπου προάγει την νέο-αγγειογένεση.. 

Το γονίδιο src κωδικοποιεί μία κινάση της τυροσίνης της εσωτερικής κυτταρικής 

μεμβράνης. Ενεργοποιούμενο μέσω υποδοχέως της κινάσης της τυροσίνης, το src  

δίνει έναρξη σε καταρράκτη μηνυμάτων που τροποποιούν το ρυθμό ανάπτυξης 

του κυττάρου,  τη δυνατότητα προσκόλλησης και τη κινητικότητά του. Σε 

περιπτώσεις όγκου, αυξάνει το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων και τη 

διηθητικοί τους ικανότητα. ¨Έχει ανιχνευθεί σε γλοιώματα και μυελοβλαστώματα. 

 

 2.7.ε. Παράγοντες μεταγραφής. 
Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν απευθείας με το DNA, μεταβάλλοντας την 

έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων. Ενεργοποιούνται είτε μέσω διαμεσολαβητών 

είτε μέσω των στεροειδών. Η έκφρασή τους ρυθμίζεται μέσω πολυσχηματικών 

συμπλεγμάτων. Κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς απαιτεί έναν 

συμπληρωματικό παράγοντα που ενώνεται με το DNA  και προάγει την 
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μεταγραφή. Κάποιοι παράγοντες ενώνονται με άλλους ομοειδείς παράγοντες 

(ομοδιμερή), ενώ άλλοι με διαφορετικούς (ετεροδιμερή). Η αναγκαιότητα αυτή της 

παρουσίας πολλαπλών παραγόντων μέσα στα συμπλέγματα, δίνει περαιτέρω 

δυνατότητα ρύθμισης της μεταγραφικής δραστηριότητας.  Τέτοια ζεύγη  

παραγόντων  αποτελούν οι Myc & Max και οι  Fos  & Jun. 

Το πρωτοογκογονίδιο που κωδικοποιεί το παράγοντα c-Myc βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 22. Η πρωτεΐνη του γονιδίου αυτού είναι μια ελικοειδής πρωτεΐνη που 

ενώνεται με τον εαυτό της κατά τη μεταγραφή. Το  Myc  επηρεάζει την έκφραση 

mRNA. Ενεργοποιεί μια σειρά παραγόντων που προάγουν την ανώμαλη ανάπτυξη 

και πολλαπλασιασμό των κυττάρων, τη διαφοροποίηση και το μεταβολισμό. Παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη γλοιωμάτων και μυελοβλαστωμάτων. Το επίπεδο 

της έκφρασης του γονιδίου αυτού είναι ανάλογο με την επιθετικότητα των όγκων 

που το εκφράζουν. 

Το Fos  κωδικοποιεί έναν άλλον παράγοντα μεταγραφής που ελέγχει την κυτταρική 

ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό. Ενώνεται με τον συνεργό, Jun, δημιουργώντας 

ένα ετεροδιμερές που σχηματίζει το σύμπλεγμα AP-1 μαζί με άλλους παράγοντες , 

το οποίο επάγει την μεταγραφή των γονιδίων που ενέχονται στο κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό , διαφοροποίηση, καθώς και το κυτταρικό θάνατο. Έχει βρεθεί 

έκφραση του Fos  σε ποσοστό άνω του 80 % των κακοηθών γλοιωμάτων. 

 

2.7.στ. Τροποποιητές κυτταρικής απόπτωσης. 

Οι τροποποιητές αυτοί είναι παράγοντες μεταγραφής πρωτεϊνών  που 

μεταβάλλουν την πιθανότητα της εισόδου του κυττάρου στη φάση της 

απόπτωσης , ήτοι του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Κάποιοι εξ 

αυτών, όπως ο Bax, κωδικοποιούνται από ογκοκατασταλτικά γονίδια. Τυχόν 

απώλεια της έκφρασης τους οδηγεί σε μη ελεγχόμενο πολλαπλασιασμό 

κυττάρων που αποφεύγουν την απόπτωση. ¨Άλλοι , όπως ο  Bcl-2, δρουν 

περισσότερο σαν ογκογονίδια. Η υπερέκφρασή τους οδηγεί στην αποφυγή 

εισόδου στη διαδικασία απόπτωσης. 
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2.8. Χρωμοσωμιακές μεταβολές σε γλοιώματα. 
Οι μοριακές γονιδιακές τεχνικές αναδεικνύουν συγκεκριμένες 

χρωμοσωμιακές μεταβολές που οδηγούν στην ανάπτυξη αστροκυττωμάτων. 

Απώλεια του χρωμοσώματος 10, μερική ή ολική εμφανίζεται σε υψηλό 

ποσοστό των κακοηθών αστροκυττωμάτων, σχετιζόμενη μάλιστα με το 

βαθμό της κακοήθειας, καθώς αντίστοιχες σειρές κυττάρων από grade I 

αστροκυττώματα δεν εξέφραζαν τη μετάλλαξη αυτή.. Ομοίως, μεγάλο 

ποσοστό αστροκυττωμάτων όλων των βαθμών κακοήθειας, παρουσιάζουν 

απώλειες αλληλίων του χρωμοσώματος 17, πράγμα που δεν παρατηρείται 

σε όγκους από ολιγοδενδροκύτταρα ή επενδυμώματα. Απώλειες του 

βραχέως άκρου του χρωμοσώματος 17 έχουν επίσης παρατηρηθεί σε 

μυελοβλαστώματα και PNET’s. Απώλειες στα χρωμοσώματα 13 και 22 

έχουν επίσης καταγραφεί, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταστεί δυνατή η 

εξήγηση του μηχανισμού πρόκλησης των μεταλλάξεων αυτών και της 

κλινικής τους σημασίας.(7,56,91,92,111) 

 

Πίνακας 1: Χρωμοσωμιακές και γονιδιακές αλλαγές σε όγκους εγκεφάλου. 

 

 Γλοιοβλάστωμα Αστροκύττωμα Ολιγοδενδρογλ
οίωμα 

Επενδύμωμα PNET 

Χρωμόσωμα 1p, 3, 5, 7, 10p, 

10q, 17p, 19q 

-4q, 7p, 7q, 10p, 

10q, 11q, 11p 

1p, 19q 6q 17 

 

Γονίδια  

 

P53,PTEN,p16 

 

P53 

P53,   EGFR, 

PTEN, p16 

  

SHH 
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2.9. Αιτίες Γονιδιακών Βλαβών. 
Οι αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση που περιγράφηκαν μέχρι τώρα παράγονται 

από μεταλλάξεις του γονιδιώματος. Τέτοιες μεταλλάξεις συμβαίνουν είτε κατά τη 

διάρκεια της φυσιολογικής διαδικασίας της αντιγραφής, είτε από την επίδραση 

εξωγενών μεταλλαξιογόνων παραγόντων. Σαν μεταλλαξιογόνος θεωρείται ο 

παράγοντας που προκαλεί μόνιμες μεταβολές στο κυτταρικό γονιδίωμα. Αν εξ 

αιτίας των αλλαγών αυτών προκύψει η δημιουργία νεοπλάσματος, ο παράγοντας 

καλείται καρκινογόνος. Τρεις κύριες κατηγορίες μεταλλαξιογόνων παραγόντων 

έχουν αναφερθεί στην αιτιολογία όγκων εγκεφάλου: ακτινοβολία, χημικοί 

παράγοντες, ιογενείς παράγοντες. 

 

2.9.α. Ακτινοβολία  
Η ακτινοβολία μπορεί να διαχωριστεί σε ιονίζουσα, υπό τη μορφή φωτονίων, 

roentgens, νετρονίων, και μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική . Μεταλλάξεις εξ αιτίας 

της ιονίζουσας ακτινοβολίας προκύπτουν από την διαφοροποίηση των βάσεων του 

DNA ή μέσω σπασιμάτων των αλύσεων που υφίστανται ανεπαρκή επισκευή. Η 

ιονίζουσα ακτινοβολία, είτε στη θεραπευτική της μορφή είτε σαν παράγοντας 

κινδύνου στο περιβάλλον εργασίας έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη όγκων 

εγκεφάλου , ειδικά μηνιγγιωμάτων. Αυξημένα ποσοστά των όγκων αυτών έχουν 

παρατηρηθεί σε ασθενείς που έλαβαν ακτινοβολία για την αντιμετώπιση όγκων της 

παιδικής ηλικίας (πχ λευχαιμίες). Όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο μηχανισμός πρόκλησης μεταλλάξεων, έχουν όμως 

παρατηρηθεί υψηλά ποσοστά όγκων εγκεφάλου σε άτομα με έκθεση σε τέτοιας 

μορφής ακτινοβολίας είτε λόγω κατοικίας-εργασίας, είτε λόγω χρήσης συσκευών .  

 

2.9.β. Χημικοί παράγοντες 
Παράγοντες που προκαλούν μεταλλάξεις μέσω αλλαγής των βάσεων του DNA, 

επιδρώντας απ’ευθειας με αυτό, ή μέσω μεταβολιτών τους.. Σαν τέτοιοι 

αναφέρονται οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και οι αζωτούχες 

ενώσεις.  Επιδημιολογικά δεδομένα ενοχοποιούν τις αζωτούχες ενώσεις για την 
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αυξημένη επίπτωση όγκων εγκεφάλου εργατών σε είδη ελαστικών. Για τον ίδιο 

λόγω  ενοχοποιούνται τα οργανικά χλωρίδια για όγκους σε αγροτικούς 

πληθυσμούς. 

 

 

2.9.γ. Ιογενείς παράγοντες 
Πολλά μοντέλα παραγωγής όγκων εγκεφάλου  σε ζώα βασίζονται στην επίδραση 

ιικού γονιδιώματος επί του φυσιολογικού. Εμβολιασμός εμβρυϊκών εγκεφαλικών 

κύτταρων με τον ιό σαρκώματος του πιθήκου (Simian Sarcoma Virus) προκαλεί 

γλοιοβλαστώματα.. O Human Polyoma Virus προκαλεί μυελοβλαστώματα. Δύο 

μηχανισμοί πιθανολογούνται για την δραστηριότητα αυτή:  

• Ο ιός μεταφέρει ένα ογκογονίδιο στο γονιδίωμά του , το οποίο στο 

περιβάλλον του ξενιστή επάγει το κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 

• Η εισαγωγή του γονιδιώματος του ιού σε αυτό του ξενιστή μεταβάλλει τη 

δομή γονιδίου που ελέγχει το πολλαπλασιασμό. 

 

2.10 Παθογένεση. 
Οι μηχανισμοί που περιγράφηκαν μέχρι τώρα προκαλούν τη δημιουργία όγκων 

μέσω τις ικανότητάς τους να αλλάζουν την δομή και τη λειτουργία των 

ογκογονιδίων και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Τα κύτταρα που υφίστανται τις 

αλλαγές αυτές πολλαπλασιάζονται γρηγορότερα από τα φυσιολογικά γειτονικά, 

καθώς χάνεται ο έλεγχος του ρυθμού πολλαπλασιασμού, το κύτταρο αυτονομείται 

και έτσι προκύπτει ο όγκος. Για το λόγο αυτό, ο κάθε όγκος παράγεται από ένα 

μόνο εξαλλαγμένο κύτταρο. Τα κύτταρα που φυσιολογικά έχουν υψηλούς ρυθμούς 

διαίρεσης βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης μεταλλάξεων άρα και 

όγκων.  

Οι νευρώνες και τα κύτταρα της γλοίας έχουν περιορισμένη ικανότητα 

πολλαπλασιασμού μετά τη γέννηση. Αυτός είναι ο λόγος της μικρότερης 

συχνότητας των όγκων εγκεφάλου σε σχέση με αυτούς του αναπνευστικού η του 

γαστρεντερικού συστήματος, τα κύτταρα των οποίων πολλαπλασιάζονται 

ταχύτατα. Μεταξύ των όγκων του εγκεφάλου, τα αστροκυττώματα είναι συχνότερα 
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λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων  αστροκυττάρων της γλοίας, μερικά από τα 

οποία διατηρούν την ικανότητα διαίρεσης ακόμα και στον ενήλικα. Τα 

μυελοβλαστώματα παρατηρούνται κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας καθώς οι 

μυελοβλάστες συνεχίζουν να διαιρούνται για αρκετές εβδομάδες μετά τη γέννηση. 

Η κατανομή των όγκων κατά τη διάρκεια της ζωής αντανακλά ακριβώς τους  ίδιους 

παράγοντες.  

Μετά την παραγωγή του αρχικού κυττάρου,  μέσω πολλών μιτωτικών φάσεων ο 

κυτταρικός πληθυσμός του όγκου αυξάνεται, απωθώντας τα γειτονικά κύτταρα. Στο 

στάδιο αυτό ο όγκος είναι ομοιογενής και τα κύτταρά του καλά διαφοροποιημένα 

ως προς τα φυσιολογικά. Δεν παρατηρείται νέκρωση και ελάχιστη αγγείωση. Ό 

όγκος αρχικά αναπτύσσεται αργά, χωρίς διήθηση. Καθώς όμως τα κύτταρα 

πολλαπλασιάζονται χωρίς έλεγχο, το DNA  τους υφίσταται και νέες μεταλλάξεις, 

δημιουργώντας έτσι ετερογένεια με νέους κυτταρικούς υποπληθυσμούς, με 

ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, μικρότερη διαφοροποίηση και σεβασμό προς 

τους γειτονικούς φυσιολογικούς ιστούς, προκαλώντας τη διήθησή τους. Παράλληλα 

προκαλείται νέο-αγγειογέννεση, αύξηση της αγγειοβρίθειας,  ταχύτερη ανάπτυξη 

του όγκου και νεκρώσεις. Ό όγκος αυτός έχει προχωρήσει σε υψηλότερο βαθμό 

κακοήθειας. Ταυτόχρονα, η ετερογένεια του όγκου σε γονιδιακό και κυτταρικό 

επίπεδο στέκεται εμπόδιο στη θεραπευτική προσέγγιση, καθώς ποικίλλει πια η 

ευαισθησία των κυττάρων στην ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, ενώ η 

διαφορές στην έκφραση αντιγόνων επιφανείας στη κυτταρική μεμβράνη 

διευκολύνει τη διήθηση και διαφοροποιεί την ανοσολογική απάντηση στον όγκο. 

Η διηθητικότητα ενός όγκου του εγκεφάλου είναι ακριβώς το μεγάλο εμπόδιο για 

την θεραπεία των όγκων εγκεφάλου. Η διήθηση πραγματοποιείται μέσω της 

κινητικότητας των κύτταρων του όγκου Τα κύτταρα αυτά, μικρά σε μέγεθος, με 

ενεργούς πυρήνες, μεταναστεύουν μέσω των νευρικών δεματίων και των 

επιφανειών του επενδύματος των κοιλιών. Η μετανάστευση αυτή διευθύνεται από 

την αλληλεπίδραση κυτταρικών επιφανειακών υποδοχέων και διευκολύνεται από 

την έκκριση μεταλλοπρωτεασών και ενεργοποιητών του πλασμινογόνου από τα 

κύτταρα του όγκου, διαλύοντας έτσι τη βασική μεμβράνη και καταστρέφοντας τη 

 45



δομή του φυσιολογικού ιστού. Ταυτόχρονα, τα κύτταρα του όγκου παράγουν 

αγγειογενετικούς παράγοντες (Vascular Epithelial Growth Factor, EVGF, ,TGF-a 

& TGF-b, FGF), που επάγουν την αγγειογέννεση του όγκου, απαραίτητα για τη  

προμήθεια οξυγόνου και τροφικών υλικών στα κύτταρα του όγκου. 

 

Εικόνα 1 : Αγγειογένεση και ανάπτυξη του όγκου. Αρχικά τα καρκινικά κύτταρα 

πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν έναν μικρό όγκο (α), ο οποίος παραμένει 

μικρός έως ότου αρχίσει να εκκρίνει αυξητικούς παράγοντες που θα επάγουν την 

αγγειογένεση (β) με αποτέλεσμα ο όγκος να αυξάνεται απεριόριστα (γ). 

 

2.11. Ανοσολογική Απάντηση. 
Εξ αιτίας του αιματεγκεφαλικού φραγμού και της  απουσίας εγκεφαλικών λεμφικών 

αγγείων, το ΚΝΣ παρουσιάζει μειωμένη ανοσολογική απάντηση, η οποία μειώνεται 

ακόμα περισσότερο από τη χρήση των κορτικοειδών. Οι όγκοι του ΚΝΣ  ξεφεύγουν 

από την φυσική ανοσοποιητική άμυνα του οργανισμού καθώς δεν εκφράζουν 

πολλά από τα κοινά αντιγόνα των όγκων, παρουσιάζουν απώλεια έκφρασης  του 

μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας και αδρανοποιούν τα λεμφοκύτταρα, 

μέσω της έκφρασης ανοσοκατασταλτικών παραγόντων ( προσταγλανδίνη Ε2, 

ιντερλευκίνη -10, TGF-2). 

Συμπέρασμα  

 46



Οι κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου διαθέτουν τρία χαρακτηριστικά που τους κάνουν 

να πλεονεκτούν έναντι των φυσιολογικών κυττάρων στις διάφορες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του όγκου και του ξενιστή: 

1. Ετερογένεια κυτταρικού πληθυσμού 

2. Διηθητικότητα 

3. Ανοσοκαταστολή. 

Η σταδιακή ανάπτυξη των όγκων αυτών οδηγεί σε κλινική επιδείνωση και τελικά το 

θάνατο. Έρευνα εστιασμένη στη κατανόηση των μηχανισμών δράσης της  

καρκινογένεσης  και αύξησης του όγκου, καθώς και στα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά, μπορεί να αποδώσει μεθόδους που θα αλλάξουν την 

συμπεριφορά και τη πρόγνωσή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

 

 

ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΟΙ   ΌΓΚΟΙ 
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3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι ενδοκρανιακοί όγκοι μπορεί να προέρχονται: 

1. από το νευρικό σύστημα και τα διάφορα στοιχεία του,  

2. να είναι μεταστατικοί μέσω αιματογενούς επέκτασης από άλλα όργανα του 

σώματος ή 

3. κατά συνέχεια ιστού από τον εξωκρανιακό χώρο. 

Tο μεγαλύτερο ποσοστό των όγκων αυτών  (50%) προέρχεται από τα κύτταρα της 

νευρογλοίας του εγκεφάλου, γι’ αυτό και ονομάζονται γλοιώματα. Από το ίδιο το 

νευρικό κύτταρο σπάνια εξορμώνται όγκοι (γαγγλιοκύττωμα, γαγγλοιογλοίωμα, 

νευροβλάστωμα). Από τα κύτταρα της αραχνοειδούς μήνιγγας του εγκεφάλου 

εξορμώνται τα μηνιγγιώματα, από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης οι λεγόμενοι 

όγκοι της υπόφυσης, από το περίβλημα των εγκεφαλικών νεύρων τα λεγόμενα 

νευρινώματα (scwannomas), ενώ οι μεταστατικοί όγκοι προέρχονται κυρίως από  

τους πνεύμονες, το μαστό, από κακόηθες μελάνωμα του δέρματος ή άλλους 

ιστούς. 

Η επίπτωση των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου στο γενικό πληθυσμό είναι της 

τάξης του 1-2%. Στις ΗΠΑ όπου τηρούνται ακριβή κρατικά αρχεία υπολογίζεται ό,τι 

παρουσιάζονται περίπου 22 νέοι ενδοκρανιακοί όγκοι ανά 100,000 πληθυσμού 

ετησίως. Οι μισοί από αυτούς είναι πρωτοπαθείς και οι άλλοι μισοί μεταστατικοί. Η 

θνησιμότητα των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου διαφέρει ανάλογα με το φύλλο, 

την φυλή, την ηλικία και το επίπεδο διαβίωσης. Στις δυτικές κοινωνίες είναι 

υψηλότερη στους άνδρες από τις γυναίκες, υψηλότερη στους λευκούς από τους 

μαύρους, αυξάνει δε με την ηλικία μέχρι αυτή των 70 ετών, μετά από την οποία 

μειώνεται. 

Η επίπτωση των πρωτοπαθών όγκων διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. 

Παρατηρείται μικρή αύξηση στην ηλικία των δύο ετών, πτώση στο υπόλοιπο της 

πρώτης δεκαετίας ζωής, ακολουθούμενη από μια σταδιακή αργή αύξηση από 2 

όγκους ανά 100.000 πληθυσμού στην ηλικία των 20 ετών σε 6 περιστατικά ανά 

100.000 πληθυσμού στην ηλικία των 40 ετών. Στη συνέχεια η επίπτωση αυτή 

διπλασιάζεται σε  ένα μέγιστο 28 όγκων ανά 100.000 στην ηλικία των 75 ετών, 
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μετά από την οποία ελαττώνεται. Παρεμφερής είναι και η αντίστοιχη κατανομή των 

πολυμόρφων γλοιοβλαστωμάτων, πράγμα που αντανακλά το υψηλό ποσοστό των 

όγκων αυτού του ιστολογικού τύπου.. Η επίπτωση του ιστολογικού τύπου του 

όγκου διαφέρει επίσης με την ηλικία. Στους ενήλικες οι μεταστατικοί όγκοι είναι οι 

συχνότεροι ενδοκρανιακοί όγκοι (49%),  ενώ τα γλοιώματα (26%) και τα 

μηνιγγιώματα (12%) οι συνηθέστεροι πρωτοπαθείς κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι 

αντίστοιχα.  Σε αντίθεση με αυτά, στη παιδική ηλικία, συνηθέστεροι όγκοι είναι τα 

μυελοβλαστώματα και τα καλοήθη αστροκυττώματα. Το φύλλο, η φυλή και η ηλικία 

επίσης διαφοροποιούν την επίπτωση των όγκων. Τα μηνιγγιώματα και τα 

αδενώματα της υπόφυσης απαντώνται συνηθέστερα στις γυναίκες από τους 

άνδρες και συχνότερα στους μαύρους απ’ότι στους λευκούς. Στους ενήλικες οι 

όγκοι εντοπίζονται στη μεγάλη πλειοψηφία τους άνωθεν  τού σκηνίδιου, στα 

εγκεφαλικά ημισφαίρια. Ο συχνότερος κακοήθης όγκος των ενηλίκων  είναι το 

γλοιοβλάστωμα (45% των γλοιωμάτων), ενώ τα αστροκυττώματα I ή II  είναι όγκοι 

σχετικά καλοήθεις, σε  συχνότητα περίπου 10%. Δεύτερα σε συχνότητα εμφάνισης 

έρχονται τα μηνιγγιώματα (15-20%) ακολουθούν οι όγκοι της υπόφυσης με 3-5% 

και τα νευρινώματα που προέρχονται από τα κύτταρα των ελύτρων των 

εγκεφαλικών νεύρων με ποσοστό 3%.(58,59)  

Στα παιδιά, οι όγκοι εντοπίζονται κυρίως κάτωθεν   του σκηνιδίου, στον οπίσθιο 

κρανιακό βόθρο Ο συχνότερος όγκος της παιδικής ηλικίας είναι το καλοήθες 

αστροκύττωμα I (pilocyticj astrocytoma) της παρεγκεφαλίδας (30%), 

ακολουθούμενο από το μυελοβλάστωμα (20-25%) που είναι όγκος κακοήθης και 

το γλοίωμα του εγκεφαλικού στελέχους σε ποσοστό 10%, περίπου.(46) 

Οι όγκοι του εγκεφάλου δεν προκαλούν μεταστάσεις στο υπόλοιπο σώμα, εκτός 

από σπανιότατες περιπτώσεις. Εκείνο όμως που δεν είναι ασύνηθες, είναι οι 

μεταναστεύσεις  κυττάρων  κατά μήκος των οδών του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ( 

αποκαλούμενες και εναποθέσεις, drop mets) μέχρι και το νωτιαίο μηνιγγικό σάκο 

(μυελοβλάστωμα, επενδύμωμα, γλοιοβλάστωμα, υποφυσίωμα). Παρατηρούνται 

επίσης περιπτώσεις πολυεστιακών πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου κατά μήκος 

των νευρικών οδών, σε ποσοστό περίπου 5% των περιστατικών. Στις περιπτώσεις 

αυτές η προσεκτική και ενδελεχής παθολογοανατομική εξέταση αποδεικνύει 
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συνάφεια μεταξύ των διαφορετικών βλαβών και η μοριακή μελέτη κοινό αρχικό 

κυτταρικό κλώνο.  

 Επειδή τα αρχικά συμπτώματα είναι διάφορα και πολλές φορές παραπλανητικά, 

συχνά αργεί να τεθεί η διάγνωση. Πολύ βασικό είναι το να γνωρίζει κανείς ότι τόσο 

η ανάπτυξη όσο και η συμπτωματολογία των όγκων του εγκεφάλου είναι κατά 

κανόνα βραδεία και προοδευτική. Η συνεχής επιδείνωση της νευρολογικής εικόνας 

κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος είναι ένδειξη ύπαρξης όγκου. 

Συνηθέστερα συμπτώματα αποτελούν: 

• η πρωινή κεφαλαλγία, ειδικά αν επιδεινούται με το πέρασμα του χρόνου, 

• εμετοί,  

• επιληπτικές κρίσεις,  

• διαταραχές συμπεριφοράς,  

• εστιακή σημειολογία με τη μορφή πάρεσης, δυσφασίας, αστάθειας βάδισης. 

Οι κυριότερες διαγνωστικές εξετάσεις για τους όγκους του εγκεφάλου είναι η 

αξονική  και η μαγνητική τομογραφία,(73,74,113) ενώ συμπληρωματικά στοιχεία 

μπορούν ακόμα να δώσουν  το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), η ψηφιακή 

αγγειογραφία και η φλεβογραφία, βοηθώντας στην καλύτερη προεγχειρητική 

προετοιμασία, σχεδιασμό της επέμβασης επί της χωροκατακτητικής εξεργασίας, 

καθώς επίσης και στη μετεγχειρητική παρακολούθηση της πορείας της νόσου και 

στον σχεδιασμό της περαιτέρω θεραπείας. 
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Εικόνα 1: Μαγνητική τομογραφία, εγκάρσια εικόνα Τ1 με χορήγηση 

παραμαγνητικής ουσίας. Παρατηρείται μάζα του αριστερού μετωπιαίου λοβού, που 

προσλαμβάνει έντονα την χορηγούμενη ουσία, κυστική εξεργασία πέριξ της μάζας. 

Ο όγκος αφορίζεται σαφώς από το παρακείμενο εγκεφαλικό παρέγχυμα. 

Διακρίνεται καθαρά το φαινόμενο πίεσης επί του εγκεφαλικού παρεγχύματος και η 

μετάθεση των δομών της μέσης γραμμής του εγκεφάλου
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3.2  ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
Όλες οι ενδοκρανιακές χωροκατακτητικές εξεργασίες, ανεξάρτητα από την υφή και 

τη μορφολογία τους, αυξάνουν με την πάροδο του χρόνου και την ενδοκρανια 

πίεση. Εφ’ όσον η αύξηση αυτή συμβαίνει σταδιακά, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται 

μέχρι ενός σημείου στη νέα κατάσταση, με ελάττωση του όγκου του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Ε.Ν.Υ) και σμίκρυνση των χώρων που περιέχουν  

Ε.Ν.Υ,  καθώς και με ελάττωση του όγκου του κυκλοφορούντος αίματος στον 

εγκέφαλο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται προσωρινά  κάποιος χώρος για τη 

χωροκατακτητική βλάβη κι έτσι δεν αυξάνει η ενδοκρανιακή πίεση. 

Όταν όμως εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά του χώρου και δεδομένου ότι το 

εσωτερικό του κρανίου αποτελεί κλειστή κοιλότητα χωρίς δυνατότητα εκπτύξεως, 

αρχίζει η συμπίεση της εγκεφαλικής μάζας και η απώθησή της σταδιακά κάτω από 

το δρέπανο, προς το τρήμα του σκηνιδίου, προς το ινιακό τρήμα και γενικά προς 

τα τοιχώματα του κρανίου. Τότε αρχίζει να εξελίσσεται η αύξηση της ενδοκρανιακής 

πιέσεως. 

  Από τον πιο πάνω μηχανισμό προκύπτουν και τα συμπτώματα των όγκων 

του εγκεφάλου, που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Τα εστιακά,  που οφείλονται στον ερεθισμό και την πίεση που ασκεί ο όγκος 

στο σημείο όπου τυχαίνει να βρίσκεται (πάρεση, υπαισθησία, αφασία, 

εστιακή επιληψία) 

• Τα γενικά, που οφείλονται στην αύξηση της ενδοκρανίου πιέσεως 

(κεφαλαλγία, εμετοί, οίδημα οπτικής θηλής, διαταραχές προσωπικότητας, 

διαταραχές επιπέδου συνειδήσεως)   
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• Πίνακας 1 

• Εστιακά συμπτώματα ανάλογα με την περιοχή που εκφύεται ο 

ενδοκράνιος όγκος. 

• Μετωπιαίος Λοβός:  ανοσμία, μετωπιαίο σύνδρομο, ημιπάρεση ή 

μόνοπάρεση, εκφραστική αφασία(dominant side), εστιακή 

επιληψία. 

• Βρεγματικός Λοβός:  Ημιπάρεση η μονοαισθητική πάρεση, 

παραισθησία, γενική αγνωσία (ανοσοαγνωσία, ασωματοαγνωσία, 

neglect, αστερεογνωσία) αγραφία, ανυπολογιστία, σύνδρομο 

Gerstman(dominant hemisphere), jackson’s κρίσεις. 

• Κροταφικός Λοβός: αισθητική αφασία, ψυχοκινητικές κρίσεις, 

κρίσεις από οσφρητικές και γευστικές παραισθήσεις, 

κινητικές/αισθητικές κρίσεις σε άνω άκρο ή πρόσωπο, ομώνυμη 

άνω τεταρτοκυκλική ημιανοψία. 

• Ινιακός Λοβός: οπτικές διαταραχές όπως ομόνυμη ημιανοψία ή 

παρακεντρικά σκοτώματα. 

• Τουρκικό εφίππιο: έλλειμμα οπτικών πεδίων (πίες στο χίασμα), 

ενδοκρινολογικές διαταραχές. 

• Θάλαμος : Ημιπάρεση, άλγη. 

• Γεφυροπαρεγκεφαλιδική Γωνία: αισθητικές διαταραχές 

προσώπου, κερατοειδή, πάρεση προσωπικού νεύρου, νευρογενής 

απώλεια ακοής. 

• Παρεγκεφαλίδα: διαταραχές συντονισμού κινήσεων (αταξία, 

νυσταγμός, αστάθεία βάδισης) ραιβόκρανο, αυχεναλγία. 
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Γενικά τα συμπτώματα των εγκεφαλικών όγκων είναι προοδευτικά και εξελίσσονται 

με βραδύ ρυθμό, από μήνες για τους πολύ κακοήθεις έως πολλά χρόνια για τους 

καλοήθεις (μηνιγγιώματα). Επιτάχυνση τους μπορεί να προέλθει από άλλους 

παράγοντες όπως το οίδημα του εγκεφάλου, ο αποφρακτικός υδροκέφαλος, η 

αιμορραγία εντός του παρεγχύματος του όγκου και η μετατόπιση και πρόπτωση 

εγκεφαλικής μάζας στο τρήμα του σκηνιδίου. 

 

3.3 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Η παραδοσιακή θεραπεία των όγκων εγκεφάλου εμπεριέχει την χειρουργική 

εξαίρεση της μάζας, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, επιτυγχάνοντας έτσι 

ταυτόχρονα και την ιστολογική τεκμηρίωση του όγκου. Η ολική εξαίρεση ενός 

καλοήθους όγκου αποτελεί και την θεραπεία του. Όσον αφορά τους κακοήθεις 

όγκους,  μόνο η μακροσκοπικά ολική εξαίρεση, σε ποσοστό άνω του 96% της 

αρχικής μάζας θεωρείται πως βελτιώνει τη πρόγνωση του ασθενούς. Δυστυχώς, 

εκτός από ελάχιστες θέσεις του εγκεφαλικού παρεγχύματος, δεν είναι δυνατή η 

εξασφάλιση της εκτομής της κακοήθειας επί υγιούς. 

Μετεγχειρητικά, η θεραπεία συμπληρώνεται από ακτινοθεραπεία, ολική του 

κρανίου  ή στερεοτακτική, σε δόση ανάλογη με την ιστολογική υφή του όγκου. 

Ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία, χορηγείται και χημειοθεραπεία με φάρμακα 

που διαπερνούν τον αιματεγκεφαλικό φραγμό και ευαισθητοποιούν τα κύτταρα του 

όγκου στην ακτινοβολία( νιτροσουρίες, καρμουστίνη κλπ ). Τα τελευταία χρόνια 

έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σαν θεραπεία υποτροπής η χορήγηση στατινών που 

επιβραδύνουν την ανάπτυξη του όγκου καθώς και νιτροσουρίας εντός του 

όγκου.(4,14,22,23,36,49.90) 

Οι τελευταίες εξελίξεις της μοριακής βιολογίας και η κατανόηση των μεταβολικών 

μονοπατιών της σύνθεσης και λειτουργίας των καρκινικών κυττάρων, έχουν φέρει 

στο προσκήνιο νέος τρόπους θεραπείας, με έμφαση στη τροποποίηση της 

ανοσολογικής απάντησης του ξενιστή.(64 

Η ενίσχυση αυτή της ανοσολογικής απάντησης σε όγκους, επιτυγχάνεται με 

τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους : 
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Μέσω κυττοκινών 

Μέσω αντισωμάτων 

Μέσω ‘διαμορφωμένης ανοσοθεραπείας’ 

Μέσω εμβολίων. 

Οι Κυττοκίνες, όπως η ιντερλευκίνες -2, -3, -4, ο παράγοντας νέκρωσης του  όγκου 

α (Tumor Necrosis Factor-a, TNF-a), ιντερφερόνη-γ κλπ, είναι πεπτίδια που 

εκκρίνονται από τα λεμφοκύτταρα, δίνοντας έναρξη σε ανοσολογική απάντηση. 

Υποθετικά, αύξηση της δραστηριότητας των κυττοκινών τοπικά θα πρέπει να 

επάγει ισχυρότερη ανοσολογική απάντηση εναντίον του όγκου. Σε in vitro μελέτες 

έχει επιτευχθεί η έγχυση κύτταρων με  τροποποιημένο γονιδίωμα ώστε να 

υπερεκκρίνουν Κυττοκίνες εντός του όγκου. Η απάντηση διαφέρει από απλή 

δραστηριοποίηση ανοσολογικών κύτταρων μέχρι κυτταρόλυση του όγκου. Σε 

μελέτη φάσης Ι σε υποτροπιάζοντα γλοιώματα, ένα ποσοστό 51% των ασθενών 

που τους χορηγήθηκε ιντερφερόνη-β παρουσίασε σταθερότητα ή και σμίκρυνση 

του όγκου.  

Τα αντισώματα χρησιμοποιούνται και για να μπλοκάρουν τμήματα των  

μεταβολικών μονοπατιών  του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και για τη χορήγηση 

κυτταροτοξικών παραγόντων στα κύτταρα του όγκου. Η ταυτοποίηση ειδικών 

αντιγόνων του όγκου, όπως ο EGFR, οδήγησε στην ανάπτυξη ειδικών 

αντισωμάτων εναντίων των αντιγόνων αυτών. Σε πρόσφατη μελέτη φάσης ΙΙ, η 

τοποθέτηση ενός ειδικού αντί-tenascin  ραδιοσημασμένου μονοκλωνικού 

αντισώματος στη χειρουργική κοιλότητα εξαίρεσης κακοήθους γλοιώματος,  με 

αποτέλεσμα αύξηση της μέσης επιβίωσης. Παρόμοιες μελέτες εστιασμένες στον 

EGFR έχουν πραγματοποιηθεί σε αρουραίους με καλά αποτελέσματα. 

Η διαμορφωμένη ανοσοθεραπεία περιλαμβάνει έγχυση ενεργοποιημένων Τ-

Λεμφοκυτταρων (Killer cells), ή κυτταροτοξικών Τ κυττάρων σε ασθενείς με 

όγκους. Σε μελέτες φάσης Ι έχουν υπάρξει καλά αποτελέσματα, αν και η λήψη και 

προετοιμασία των κύτταρων προς έγχυση είναι μια χρονοβόρα και υπέρογκου 

κόστους διαδικασία, που δεν επιτρέπει την ευρεία κλινική εφαρμογή. 

Μέσω εμβολιασμού, γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της ανοσολογικής απάντησης 

έναντι του όγκου, με τον εμβολιασμό ακτινοβολημένων αυτόλογων κυττάρων 
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όγκου, επεξεργασμένων ώστε να εκφράζουν κυττοκίνες (πχ GM-CSF, IL-4). 

Μελέτες σε αρουραίους έχουν δείξει στατιστικά σημαντική αύξηση του χρόνου 

επιβίωσης σε αρουραίους με γλοιώματα που υπεβλήθησαν στη θεραπεία 

αυτή.(87,89,98) Υπάρχουν μελέτες φάσης Ι υπό εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

3.4  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 
Η κατάταξη των όγκων δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς υπάρχουν περισσότερα 

του ενός συστήματα σε διεθνές επίπεδο, είναι όμως μια κλινική αναγκαιότητα, για 

πολλούς λόγους. Η κατάταξη είναι η βάση της θεραπευτικής προσέγγισης. Η 

κατάταξη βοηθά στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων μελετών.  

Στη σημερινή καθημερινή κλινική πράξη υπάρχουν δύο συστήματα κατάταξης των 

όγκων εγκεφάλου. Το ένα βασίζεται στην εμπειρία ενός συγκεκριμένου Ιατρικού 

ιδρύματος(Daumas-Duport), το δε δεύτερο που έχει προκύψει μετά από τις 

εργασίες διεθνούς ομάδας νευροπαθολογοανατόμων υπό την αιγίδα του Διεθνούς 

Οργανισμού Υγείας (WHO). Tο δεύτερο αυτό σύστημα είναι και το πιο διαδεδομένο 

(Kleihues-Kernohan), όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ανάλογα 

με την ιστολογική μορφή και την εμβρυολογική προέλευσή τους οι όγκοι του 

εγκεφάλου χωρίζονται στις παρακάτω  κατηγορίες (58,59) 

 

I. Όγκοι από αστροκύτταρα: 
Οι όγκοι αυτοί κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες σύμφωνα με το W.H.O. 

 

Καλοήθες Αστροκύττωμα Βαθμού (grade) I  
Τα αστροκυττώματα βαθμού I, αποτελούν το 10-15% των όγκων του εγκεφάλου 

και παρουσιάζουν πολύ βραδεία ανάπτυξη, που διαρκεί μέχρι και πολλά χρόνια 

χωρίς ιδιαίτερη συμπτωματολογία, εκτός από τις επιληπτικές κρίσεις που 

εμφανίζονται συχνά. Πρόκειται για όγκους της παιδικής ηλικίας, που απαντώνται 

στα ημισφαίρια, στον υποθάλαμο, και στη παρεγκεφαλίδα. Είναι καλής 

διαφοροποίησης, πλήρως περιγεγραμμένα, με ελάχιστη παρακείμενη διήθηση. Η 

θεραπεία τους συνίσταται σε φαρμακευτική αντιμετώπιση των επιληπτικών 

κρίσεων και χειρουργική εξαίρεση. Θεωρούνται ότι σπάνια εξαλλάσσονται σε 
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υψηλότερη βαθμίδα και το μέγεθος της χειρουργικής εξαίρεσης καθορίζει και την 

θεραπεία της μάζας. Η ακτινοθεραπεία δεν τούς επηρεάζει γι’ αυτό και επί 

υποτροπής συνιστάται εκ νέου επέμβαση. Θεωρούνται θεραπεύσιμοι όγκοι με 5ετή 

επιβίωση 90% και δεκαετή 80%.(4,9) 

 

Αστροκύττωμα Βαθμού (grade)  ΙΙ 
 Αναφέρεται και σαν διαφοροποιημένο αστροκύττωμα των ενηλίκων. Μπορεί να 

εμφανιστούν καλά περιγεγραμμένοι με εύκολη χειρουργική πρόσβαση, ή και 

διηθητικοί. Πρόκειται για όγκους με ελάχιστη πυρηνική ατυπία και ελάχιστη 

αιμάτωση. Έχει παρατηρηθεί μετάλλαξη στο κατασταλτικό ογκογονίδιο p53 του 

γονιδιώματος των όγκων αυτών. Συχνά εξαλλάσσονται σε όγκους υψηλότερης 

βαθμίδας. Η θεραπεία τους συνίσταται σε το δυνατόν πληρέστερη χειρουργική 

εξαίρεση, συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, τακτική δε 

παρακολούθηση για υποτροπή στο μέλλον. Η επιβίωση τους ανέρχεται σε 30% 

στην 5ετία και 10% στη δεκαετία.(36) 

 

Αναπλαστικό αστροκύττωμα  Βαθμού (grade) ΙΙΙ 
Πρόκειται για όγκους με έντονο το αναπλαστικό στοιχείο, πολλές μιτώσεις, 

κυτταρικό πλειομορφισμό, και αυξημένη νεοαγγείωση. Γονιδιακά παρατηρούνται 

απώλεια του βραχέως άκρου του χρωμοσώματος 9 (9p) Κατατάσσεται στους 

υψηλής κακοήθειας όγκους. Θεραπευτικά συνίσταται  το δυνατόν πληρέστερη 

χειρουργική εξαίρεση, συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, 

τακτική δε παρακολούθηση για υποτροπή στο μέλλον. Δυστυχώς οι υποτροπές 

είναι συχνές και σε υψηλότερο βαθμό, οδηγώντας σε μέση επιβίωση 2.5 ετών. 

 

Πολύμορφο Γλοιοβλάστωμα Βαθμού (grade) IV 
Είναι το κακοηθέστερο γλοίωμα, προέρχεται από τα αστροκύτταρα. Αποτελεί το 

συχνότερο όγκο της μέσης και μεγάλης ηλικίας, με ποσοστό 30-40% και 

αναπτύσσεται διηθώντας την εγκεφαλική ουσία σε μεγάλη έκταση. Χαρακτηριστικό 

της παθήσεως είναι το μεγάλο περιεστιακό οίδημα που σχηματίζεται και που 

συντελεί στην περαιτέρω αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης. Πρόκειται για όγκους με 
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έντονο το αναπλαστικό στοιχείο, πολλές μιτώσεις, κυτταρικό πλειομορφισμό,  

αυξημένη νεοαγγείωση και νεκρώσεις. Ο όγκος αυτός προσβάλλει κυρίως άντρες 

και εντοπίζεται συνήθως στον μετωπιαίο και στον κροταφικό λοβό. Λόγω της 

ταχείας εξάπλωσης του οι ασθενείς έχουν βραχύ ιστορικό από λίγες βδομάδες έως 

λίγους μήνες, αν και υπάρχουν και οι περιπτώσεις εξαλλαγής από όγκους 

κατώτερης βαθμίδας.(70) Γονιδιακά, παρατηρείται επαγωγή του Erb-B1 γονιδίου και 

σπάνια μετάλλαξη του p53 σε ‘πρωτογενή’ γλοιοβλαστώματα, ενώ αντίθετα σε 

??‘δευτερογενή’ ανευρίσκεται συχνή μετάλλαξη του p53 και υπερέκφραση του 

συστήματος PDGF-αR/PDGF-A, με προοδευτική επαγωγή και νέων μεταλλάξεων 

(διπλασιασμός χρωμοσώματος 7, απώλεια 19q, 10, 9p).  Διεθνώς, με τη χορήγηση 

της μέγιστης θεραπευτικής προσπάθειας (χειρουργική εξαίρεση, μετεγχειρητική 

ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, η επιβίωση δεν ξεπερνά τους δεκαπέντε 

μήνες κατά μέσο όρο. 

 

ΙΙ. Όγκοι από ολιγοδενδροκύτταρα 
 
Ολιγοδενδρογλοίωμα  
Ο όγκος αυτός παρουσιάζεται στη μέση ηλικία, προέρχεται από τα 

ολιγοδενδροκύτταρα της νευρογλοίας, εντοπίζεται στα εγκεφαλικά ημισφαίρια και 

αναπτύσσεται διηθώντας βραδέως τον εγκεφαλικό ιστό σε μια διάρκεια πολλών 

ετών. Είναι αρκετά σπανιότερος των αστροκυττωμάτων  και ιστολογικά χωρίζεται 

σε βαθμού ΙΙ (διαφοροποιημένο) και ΙΙΙ (αναπλαστικό) Όπως και το αστροκύττωμα, 

για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν παρουσιάζει άλλα νευρολογικά συμπτώματα 

εκτός από επιληπτικές κρίσεις. Γονιδιακά παρουσιάζεται συχνά απώλεια μιας 

περιοχής στο χρωμόσωμα 19q, λιγότερο συχνά δε στο 1p.  

Η θεραπεία αποτελείται από χειρουργική εξαίρεση και συνοδό 

ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Η επιβίωση φθάνει το 80% στη 5ετία και 50% 

στη δεκαετία. 
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ΙΙΙ. Όγκοι από επενδυματικά κύτταρα 
 
Επενδύμωμα  
Είναι σχετικά καλοήθης όγκος της παιδικής και νεανικής ηλικίας και προέρχεται 

από κύτταρα του επενδύματος που καλύπτει την έσω επιφάνεια των κοιλιών του 

εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού σωλήνα του Ν. Μ. Η εντόπιση του είναι κατά 

μήκος του κοιλιακού συστήματος και του κεντρικού σωλήνα με συχνότερη εντόπιση 

την IV κοιλία. Χαρακτηριστικά των όγκων αυτών είναι οι μεταστάσεις  που δίνουν 

κατά μήκος της οδού κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, μέχρι και το 

νωτιαίο σάκο. Επίσης συχνά δημιουργούν διαταραχές στην κυκλοφορία του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού , με αποφρακτικό υδροκέφαλο, και μεγάλη αύξηση της 

ενδοκρανιακής πιέσεως με όλα τα επακόλουθα. Ιστολογικά χωρίζονται σε βαθμού 

ΙΙ,ΙΙΙ. Η θεραπεία αποτελείται από χειρουργική εξαίρεση και συνοδό ακτινοθεραπεία 

και χημειοθεραπεία. 

 

IV. Όγκοι από νευρογλοιακά κύτταρα 
 
Γαγγλιογλοίωμα-Γαγγλιονεύρωμα 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος όγκου, το οποίο εμφανίζεται 

κυρίως σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Μπορεί να προκύψει σε διάφορα 

τμήματα του νευρικού συστήματος, όπως τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, το 

στέλεχος, η παρεγκεφαλίδα, η επίφυση, ο θάλαμος και το οπτικό νεύρο. Στο 

μικροσκόπιο, εμφανίζεται ως μείγμα δυο τύπων νεοπλασματικών κυττάρων: 

νευρωνικά (γάγγλια) και αστροκυτταρικά (νευρογλοία), και αναπτύσσεται 

πολύ αργά. Οι δύο κύριες κατηγορίες είναι το γαγγλιονεύρωμα (σπανιότερο, 

πιο καλοήθες, κυριαρχούν τα νευρωνικά συστατικά) και το γαγγλιογλοίωμα 

(κυριαρχούν τα νευρογλοιακά στοιχεία). Θεραπευτικά συνίσταται η κατά το 

δυνατόν πληρέστερη εξαίρεσή του. 
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V. Όγκοι από πρωτόγονα κύτταρα 

 

Μυελοβλάστωμα 
Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα όγκος του εγκεφάλου παιδικής ηλικίας (20-25%) και 

μαζί με τη λευχαιμία ο πιο κακοήθης όγκος της ηλικίας αυτής. Εντοπίζεται στο 

σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, έχει γρήγορη ανάπτυξη και διηθεί τα 

παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια. Προκαλεί μεταστάσεις κατά μήκος του  Ε.Ν.Υ μέχρι 

την ιππουρίδα και πολύ σπάνια μέχρι και εξωκρανιακώς. Σε γονιδιακό επίπεδο 

παρατηρείται υψηλό ποσοστό αναδιπλασιασμός κυρίως των χρωμοσωμάτων 1 

&17 με πολλές δομικές ανωμαλίες (απώλεια 17p, τρισωμία 17q &1q). 

Θεραπευτικά, έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη 

κατεύθυνση της συνοδού μετεγχειρητικής θεραπείας. . Με το τρόπο αυτό, η 

επιβίωση έχει αυξηθεί σε ποσοστό μέχρι και 50% στα δέκα έτη από τη 

διάγνωση.(32,99,114) 

 

VI. Όγκοι από κύτταρα της επίφυσης 
 
Επιφυσίωμα   
Πρόκειται για όγκους της περιοχής της επιφύσεως, με διάφορη ιστολογική 

προέλευση, από καλοήθεις καλά περιγεγραμμένους, μέχρι κακοήθεις διηθητικούς. 

Η θεραπεία αποτελείται από στερεοτακτική βιοψία και στερεοτακτική 

ακτινοθεραπεία. 

 

 

VII. Άλλοι Όγκοι 
 
Νευρίνωμα 
Προέρχεται από τα κύτταρα του ελύτρου του Schwann των εγκεφαλικών νεύρων. 

Η νόσος προσβάλλει κυρίως το ακουστικό νεύρο δημιουργώντας το γνωστό 

ακουστικό νευρίνωμα, ενώ σπάνια προσβάλλεται το τρίδυμο και σπανιότερα το 

 61



γλωσσοφαρυγγικό νεύρο. Συχνά σε όγκους αυτού του τύπου( 56%) ανιχνεύεται 

μονοσωμιά του χρωμοσώματος 22.  

Το ακουστικό νευρίνωμα παρουσιάζεται αρχικά στο αιθουσιαίο τμήμα του νεύρου, 

στον έσω ακουστικό πόρο για να επεκταθεί εν συνεχεία στην περιοχή της 

γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας και να πιέσει την παρεγκεφαλίδα, τη γέφυρα και 

το τρίδυμο νεύρο. Χειρουργική εξαίρεση του είναι η θεραπεία εκλογής, με την 

στερεοτακτική ακτινοθεραπεία να κερδίζει έδαφος τα τελευταία έτη, σαν λιγότερο 

επεμβατική τεχνική με μικρότερο ποσοστό επιπλοκών, ιδίως σε μικρού μεγέθους ( 

>2 εκ ) όγκους. 

 
Εικόνα 2  : Μαγνητική τομογραφία, στεφανιαία Τ1 τομή με ενίσχυση 

παραμαγνητικής ουσίας: χωροκατακτητική εξεργασία στη περιοχή της 

γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας. Ο όγκος προσλαμβάνει έντονα την σκιερά 

ουσία. Αναδεικνύονται θαυμάσια τα πιεστικά φαινόμενα επί του στελέχους. 

Υδραγωγός του Sylvius ( βέλη). 

 
Μηνιγγίωμα  
Αποτελεί το 15-20% των εγκεφαλικών όγκων, προέρχεται από μηνιγγικά κύτταρα 

της αραχνοειδούς μήνιγγας (arachnoid cap cells), προσβάλλει τη μέση και μεγάλη 

 62



ηλικία και είναι δυο φορές συχνότερο στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Είναι 

κατά κανόνα καλοήθης όγκος, αυξάνει δε σε μέγεθος απωθώντας τον εγκέφαλο, 

διηθεί όμως τη σκληρά μήνιγγα ή το παρακείμενο οστούν στο σημείο 

προσκολλήσεως του, ενώ στην υπόλοιπη επιφάνεια του είναι καλά 

περιγεγραμμένο. Ακόμη είναι δυνατό να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο της 

κρανιακής κοιλότητας, διαθέτοντας ωστόσο θέσεις προτιμήσεως, όπως η έξω 

επιφάνεια των ημισφαιρίων και το δρέπανο, η παραοβελιαία περιοχή του κρανίου 

καθώς επίσης και το πρόσθιο ήμισυ της βάσης του (πτέρυγα του σφηνοειδούς 

οστού). Το Μηνιγγίωμα μπορεί να φτάσει σε μεγάλο μέγεθος( γιγαντιαίο 

μηνιγγίωμα), μεγαλώνει όμως αργά κατά τη διάρκεια των ετών, δίνοντας έτσι την 

ευκαιρία στον εγκέφαλο να προσαρμοστεί σταδιακά στη νέα κατάσταση. Έτσι 

εξηγείται γιατί παραμένουν ασυμπτωματικοί για μεγάλο διάστημα οι 

ασθενείς.(72,79,84) 

Σε ποσοστό 40=80% έχει αναφερθεί η μονοσωμία του 22, με συνοδό 

εξαφάνιση του βραχέως σκέλους του χρωμοσώματος 1, μερική η ολική απώλεια 

των 14, 7, Υ.  

Θεραπευτικά συνίσταται παραδοσιακά η χειρουργική εξαίρεση του όγκου 

κατά το δυνατόν. Συμπληρωματικά, μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί σε 

ακτινοθεραπεία, ειδικά στη περίπτωση κακοήθους μηνιγγιώματος, 

αιμαγγειοπερικυττώματος, ή μεγάλου μεγέθους υπολειπόμενου όγκου. 

 

Αιμαγγειοβλάστωμα 
Καλοήθης όγκος από διευρυμένα τριχοειδή που συνοδεύεται από σχετικά μεγάλη 

κύστη με κιτρινωπό υγρό. Εντοπίζεται στην παρεγκεφαλίδα και εμφανίζεται κυρίως 

σε νέους ενήλικες. Συχνά συνδυάζεται με αγγειοβλαστώματα του 

αμφιβληστροειδούς, όπως και κύστεις στα νεφρά και το πάγκρεας (σύνδρομο 

Sturge-Weber ). Θεραπευτικά συνιστάται χειρουργική εξαίρεση των 

μονήρων/μεγάλων όγκων και ακτινοθεραπεία επί των δευτερευόντων. 
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Όγκοι υποφύσεως 
Οι όγκοι αυτοί είναι κατά κανόνα καλοήθεις, αποτελούν περίπου το 10-15% των 

ενδοκρανιακών όγκων και ονομάζονται αδενώματα, διότι προέρχονται από τα 

αδενοκύτταρα του πρόσθιου λοβού της υποφύσεως ή αδενουποφύσεως. Ο 

οπίσθιος λοβός της υποφύσεως, η νευρουπόφυση δίνει πολύ σπάνια όγκους οι 

οποίοι όμως ανήκουν στα γλοιώματα. Αυτό εξηγείται από τη διαφορετική εμβρυϊκή 

προέλευση των δυο λοβών της υπόφυσης.. Ο οπίσθιος λοβός αναπτύσσεται από 

ένα μίσχο του διεγκεφάλου ενώ ο πρόσθιος από το θύλακα του (Rathke) το άνω 

μέρος του κρανιοφαρυγγικού πόρου. Σε μικρό ποσοστό παρατηρούνται γονιδιακές 

αλλοιώσεις στα χρωμοσώματα 1,4,7, & 19q.  Φαρμακευτική και χειρουργική 

θεραπεία είναι  η προτεινόμενη . 

 

 

 

Κρανιοφαρυγγίωμα 
Προέρχεται από το θύλακα του Rathke  και εμφανίζεται κυρίως στην παιδική και 

στην εφηβική ηλικία, αραιότερα σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν και  είναι καλοήθης όγκος 

που εξελίσσεται βραδέως, εξαπλώνεται στην περιοχή της υπόφυσης, των οπτικών 

νεύρων του υποθαλάμου και της τρίτης κοιλίας, προκαλώντας σοβαρές 

νευρολογικές διαταραχές και καθιστώντας πολύ δύσκολη έως αδύνατη την ολική 

αφαίρεσή του. Στον όγκο αυτό τυπική είναι η ύπαρξη κύστεων με πρασινωπό υγρό 

και κρυστάλλους χοληστερίνης. Θεραπευτικά συνιστάται η χειρουργική εξαίρεση 

της μάζας, όσο αυτό είναι δυνατόν και συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. 

 

Θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος   

Όγκος της παιδικής και νεανικής ηλικίας, το 70% των ασθενών είναι άτομα 

ηλικίας μικρότερης των 2 ετών. Κάποιοι όγκοι εμφανίζονται και σε νεογνά, 

υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι ορισμένοι από τους όγκους αυτούς είναι 

συγγενείς. Οι περισσότεροι από τους όγκους χοροειδούς πλέγματος είναι 

ιστολογικά καλοήθεις (θήλωμα χοροειδούς πλέγματος), ενώ μπορεί να 
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προκύψουν και κακοήθεις (καρκίνωμα χοροειδούς πλέγματος).. Προέρχεται 
από τα κύτταρα του χοριοειδούς πλέγματος των κοιλιών, εμφανίζει συχνά 

αποτιτανώσεις και σπανιότερα μεταστάσεις κατά μήκος του Ε.Ν.Υ. Έχει πολύ 

βραδεία πορεία και ενίοτε προκαλεί αποφρακτικό υδροκέφαλο  η υδροκεφαλία από 

υπερπαραγωγή E.N.Y.με συμπτώματα αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης. 

 

Κολλοειδής κύστη 
Πρόκειται για καλοήθη, αργά αναπτυσσόμενο όγκο με κίνδυνο, όμως, 

ξαφνικού θανάτου. Αρχικά, θεωρούνταν πως προέρχεται από παράφυση, 

πρόσφατα όμως στοιχεία υποδεικνύουν την προέλευσή του από 

διεγκεφαλικό κόλπωμα του μετά-υπερώιου τόξου. Ενδοσκοπική εξαίρεση 

είναι η προτεινόμενη θεραπεία.  
 

 

Σάρκωμα 
Όγκοι κακοήθεις προερχόμενοι από τις μήνιγγες ή τα αγγεία, αναπτύσσονται 

διηθητικώς, μπορεί όμως να εμφανισθούν και περιγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε 

σημείο του εγκεφάλου. Συχνά προκαλούν μεταστάσεις κατά μήκος των οδών 

κυκλοφορίας του Ε.Ν.Υ. 

 

Χόνδρωμα 
Πρόκειται για καλοήθεις όγκους που προέρχονται από τη σκληρά μήνιγγα ή το 

κρανίο. Μεγαλώνουν αργά και όταν αφαιρεθούν πλήρως συνήθως δεν 

υποτροπιάζουν. 

 
Όγκοι από εμβρυϊκά υπολείμματα  
Χωρίζονται σε επιδερμοειδείς (έχουν στην κάψα τους μόνο στοιχεία της 

επιδερμίδας) και δερμοειδεις (έχουν στην κάψα τους στοιχεία όπως, του δέρματος 

ή του υποδόριου ιστού, με αποτέλεσμα να έχουν τρίχες και αδένες) αφενός και στα 

τερατώματα αφετέρου. .Χειρουργική εξαίρεση είναι η ενδεικνυόμενη θεραπεία.  
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Μεταστατικοί όγκοι 
Αποτελούν το 10-15% των όγκων του εγκεφάλου, προσβάλλουν συνήθως άτομα 

μέσης και μεγάλης ηλικίας και προέρχονται από διάφορα όργανα του σώματος. Οι 

μεταστάσεις έχουν συνήθως σχήμα σφαιρικό και είναι καλά περιγεγραμμένες από 

τον εγκεφαλικό ιστό, τον οποίο πιέζουν. Περιβάλλονται από περιεστιακό οίδημα και 

εγκαθίστανται κατά κύριο λόγο στα εγκεφαλικά ημισφαίρια και λιγότερο στην 

παρεγκεφαλίδα.. Για την εγκατάστασή τους ακολουθούν την αιματική οδό, 

ειδικότερα την κατανομή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, είναι μονήρεις ή 

πολλαπλές, το δε μέγεθος τους ποικίλει από αρκετά μικρό έως και πολύ μεγάλο. 

Επί μονήρους μεταστατικής εστίας συνιστάται η χειρουργική εξαίρεση. 

Επιβεβλημένη σε κάθε περίπτωση είναι η συνοδός ακτινο- και χημειοθεραπεία 

ανάλογα με την ιστολογική ταυτοποίηση του όγκου. 

Μία ειδική μορφή μεταστάσεως είναι η καρκινωματώδης μηνιγγίτιδα που απαντάται 

σε πολύ επιθετικούς καρκίνους και συνίσταται σε εξάπλωση καρκινικών κυττάρων 

στο Ε.Ν.Υ. Η πάθηση αυτή δημιουργεί συνήθως πάρεση εγκεφαλικών νεύρων 

αύξηση ενδοκρανίου πιέσεως και υδροκέφαλο. 

 

Παρασιτώσεις 
Οι συνηθέστερες παρασιτώσεις είναι η εχινοκοκκίαση και η κυστικέρκωση, και οι 

δύο δημιουργούν κύστεις στον εγκέφαλο. Η τοξοπλάσμωση είναι μία άλλη 

παρασίτωση που οφείλεται στον ενδοκυττάριο toxoplasma Gondii που μπορεί να 

προσβάλλει τον εγκέφαλο κατά την κύηση ή κατά την ενήλικη ζωή.  
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αδιάκοπος κυτταρικός πολλαπλασιασμός με συνακόλουθες κλωνικές 

εξελίξεις στα εισβάλλοντα μεταστατικά κύτταρα είναι η επικρατέστερη αιτία θανάτου 

για τους ασθενείς με καρκίνο.(44, 96) Επειδή η δυνατότητα πολλαπλασιασμού των 

φυσιολογικών σωματικών κυττάρων είναι αυστηρά καθορισμένη και τα κύτταρα 

αυτά φτάνουν στη γήρανση μετά από καθορισμένους κύκλους διαιρέσεων,(40) τα 

καρκινικά κύτταρα πρέπει να υπερβούν τους φυσιολογικούς μηχανισμούς που 

ρυθμίζουν την κυτταρική γήρανση.(37,38,69,97) Πειραματικά δεδομένα από καλλιέργιες 

ανθρώπινων ινοβλαστών αποδεικνύουν ότι τα κύτταρα πριν αποκτήσουν την 

αθανασία πρέπει να περάσουν από δύο σταθμούς που ονομάζονται Μ1 (mortality 

stage 1) και Μ2 (mortality stage 2).(97,100) Το στάδιο Μ1 θεωρείται φυσιολογική 

γήρανση. Η ενεργοποίηση των ογκογονιδίων ή η απενεργοποίηση των 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων ενεργοποιεί τους μηχανισμούς για την μετάβαση στο 

στάδιο Μ2 από το στάδιο Μ1, εξοπλίζοντας τα κύτταρα  με την επιπρόσθετη 

ικανότητα πολλαπλασιασμού μέχρις ότου λάβει χώρα ο δεύτερος ανεξάρτητος 

μηχανισμός Μ2. Μόνο τα κύτταρα που επιβιώνουν και από τον δεύτερο μηχανισμό 

Μ2 αποκτούν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται ακατάπαυστα in vitro. 

 Τα ανθρώπινα τελομερή αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες εξαμερείς 

αλληλουχίες (TTAGGG)n στα τέλη των χρωμοσωμάτων. Τα περισσότερα 

σωματικά κύτταρα χάνουν περίπου 50-100bp από τις τερματικές τελομερείς 

αλληλουχίες DNA σε κάθε κύκλο κυτταρικής διαίρεσης.(2,34,64) Αυτό συμβαίνει διότι 

μη κατευθυνόμενα (5´ 3´) τμήματα DNA που σχηματίσθηκαν καθυστερημένα από 

μικρά RNA με την βοήθεια της αDNA πολυμεράσης δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν στο τελικό σημείο 5΄ των τελομερών κατά τον αναδιπλασιασμό των 

χρωμοσωμάτων.(85, 108) Οι επαναλαμβανόμενες, μη μεταγραφόμενες, αλληλουχίες 

των τελομερών θεωρούνται σαν ρυθμιστική ζώνη που εμποδίζει τα μεταγραφόμενα 

τμήματα του γονιδιώματος από διάβρωση κατά την σμίκρυνση των τελομερών 

DNA. Αυτή η σμίκρυνση των τελομερών θεωρείται το μιτωτικό ρόλοι με το οποίο τα 

κύτταρα μετρούν τις διαιρέσεις τους. Έτσι πολύ μικρά τελομερή πιστεύεται ότι 
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ρυθμίζουν την έναρξη της κυτταρικής γήρανσης Μ1, στα σωματικά κύτταρα. (17,37,97) 

Επιπλέον τα σμικρισμένα τελομερή μπορούν να ξεκινήσουν ακολουθία γεγονότων, 

όπως λανθασμένες συντήξεις η αναδιατάξεις στα τέλη των χρωμοσωμάτων, 

απώλεια της σταθερότητας τους, απώλεια των ρυθμιστικών μηχανισμών 

κυτταρικής ανάπτυξης και τελικά ανάπτυξη κακοήθειας.(39, 100) 

Η  τελομεράση, ή τερματική τρανσφεράση των τελομερών, είναι μία 

ριβονουκλεοπρωτεϊνη που πραγματοποιεί de novo σύνθεση και επιμήκυνση των 

αλληλουχιών των τελομερών στα τέλη των χρωμοσωμάτων, πιθανόν κάνοντας 

χρήση εκμαγείων RNA συμπληρωματικών των αλληλουχιών (TTAGGG).(3,29) Αν 

και τα λειτουργικά αθάνατα κύτταρα της γενετικής σειράς εκφράζουν τελομεράση 

και διατηρούν ικανοποιητικές τελομερείς αλληλουχίες,(16,39,112) τα περισσότερα 

σωματικά κύτταρα δεν παρουσιάζουν ενεργότητα τελομεράσης σε 

επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες και γηράσκουν. (2,37,112) Σωματικά κύτταρα μετά 

από μεταφορά ιικών ογκογονιδίων αποκτούν ενεργότητα τελομεράσης κατά το 

τέλος της Μ2 φάσης, όταν δηλαδή τα τελομερή είναι εξαιρετικά μικρά. (17,18,63,97) 

Σταθεροποίηση των τελομερών με επανενεργοποίηση  της τελομεράσης φαίνεται 

να γίνεται ταυτόχρονα με την απόκτηση της αθανασίας σ’ αυτά τα κύτταρα, 

ενισχύοντας την άποψη ότι η επανενεργοποίηση της τελομεράσης μπορεί να είναι 

πράγματι ένα αναγκαίο γεγονός για την μετάβαση στην αθανασία των σωματικών 

κυττάρων. Ως εκ τούτου η επανενεργοποίηση της τελομεράσης πιθανόν να είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την αδιάκοπη ανάπτυξη του όγκου, επειδή σμίκρυνση 

των τελομερών και επακόλουθη κυτταρική γήρανση είναι αναπόφευκτη ακόμη και 

στα καρκινικά κύτταρα με επαναλαμβανόμενες κυτταρικές διαιρέσεις χωρίς 

επανενεργοποίηση. Ενεργότητα τελομεράσης έχει διαπιστωθεί σε πολυάριθμες 

καρκινικές σειρές κυττάρων και ιστούς αφ’ ότου οι Counter et al (19) πρώτοι την 

ανακάλυψαν σε ανθρώπινους καρκίνους ωοθηκών. Οι Kim et al (53) ανέπτυξαν μία 

μέθοδο ονομαζόμενη TRAP (telomeric repeat amplification protocol) βασισμένη σε 

τεχνολογία PCR γιά τον προσδιορισμό της ενεργότητας της τελομεράσης. 

Ανίχνευσαν δραστικότητα τελομεράσης στα 89% 12 διαφορετικών ανθρώπινων 

καρκινικών κυττάρων και στα 98% αθάνατων κυτταρικών σειρών, αλλά δεν βρήκαν 

ανιχνεύσιμη ενεργότητα σε 50 κατηγορίες φυσιολογικών σωματικών ιστών και 22 
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μη αθάνατες κυτταρικές σειρές. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η ενεργότητα της 

τελομεράσης έχει κατασταλεί στα φυσιολογικά σωματικά κύτταρα και τους ιστούς 

και επανενεργοποιείται στα κύτταρα που αποκτούν την αθανασία και στους 

ανθρώπινους καρκίνους, παίζοντας ρόλο κλειδιού στην ανάπτυξη τους.  

’Oπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, πολλά είδη όγκων 

προερχόμενα από νευροεπιθηλιακούς η άλλους ιστούς αναπτύσσονται στον 

εγκέφαλο. Άσχετα  από την αυστηρή ιστοπαθολογική κατάταξη, η εξέλιξη των 

όγκων του εγκεφάλου δεν σχετίζεται πάντα με τον βαθμό της κακοήθειας. Για 

παράδειγμα, όγκοι πρώτου βαθμού ξαφνικά παρουσιάζουν αναπλαστικές αλλαγές, 

αν και σε γενικές γραμμές παραμένουν μακροχρόνια χωρίς να εξαλλάσονται σε 

κακοήθεις όγκους. Μερικά  μηνιγγιώματα υποτροπιάζουν σύντομα, αν και έχουν 

ολικά εξαιρεθεί. Τα αστροκυττώματα υψηλής κακοηθείας (grade IV) αποτελούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου των ενηλίκων. 

Ακόμα και με την καλύτερη τυπική θεραπεία, η πρόγνωση είναι απογοητευτική. 

Όπως είδαμε και παραπάνω, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μέσο χρόνο 

επιβίωσης 9-12 μήνες μετά την διάγνωση  πολυμόρφου γλοιοβλαστώματος,  2-5 

ετών  με διάγνωση αναπλαστικού αστροκυττώματος  και συνήθως περί τα 10 έτη 

με ολιγοδενδρογλοίωμα. Για τους παραπάνω λόγους,  η ακριβής πρόγνωση της 

εξέλιξης των όγκων αυτών και ο προσδιορισμός της πορείας τους χρειάζεται 

επιπρόσθετους δείκτες. Αυτά τα χαρακτηριστικά των όγκων του εγκεφάλου μπορεί 

να σχετίζονται με την αύξηση της ενεργότητας της τελομεράσης.  Υπάρχουν  

μελέτες που συσχετίζουν το μήκος των τελομερών και την ενεργότητα της 

τελομεράσης σε όγκους του εγκεφάλου.(25,67,76,78,83) Εν τούτοις περιορίζονται σε 

μερικούς τύπους όγκων, χρησιμοποιώντας την μέθοδο TRAP που είναι ποιοτική ή 

ημιποσοτική. Εμείς σκοπεύομε να χρησιμοποιήσουμε ποσοτική μέθοδο 

αξιοποιώντας το γονίδιο που εκφράζει την αντίστροφη μεταγραφάση της 
τελομεράσης (telomerase reverse transcriptase component – TERT).  

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα ποικίλα συστατικά του συμπλέγματος της 

τελομεράσης έχουν ήδη κλωνοποιηθεί από μεγάλη ποικιλία οργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Έως σήμερα έχουν χαρακτηρισθεί τα 

εξής συστατικά του ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλέγματος της τελομεράσης:  
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α) το RNA συστατικό της τελομεράσης (hTR; the telomerase RNA 

component),(29)  

β) το πρωτεϊνικό συστατικό της τελομεράσης της αντίστροφης 

μεταγραφάσης της τελομεράσης (TERT or EST2; telomerase reverse 

transcriptase). (71,75,78)  

Πρόκειται για RNA-εξαρτώμενες DNA πολυμεράσες, οι οποίες συνθέτουν τις 

επαναλαμβανόμενες μονάδες των τελομερών, χρησιμοποιόντας ως υπόστρωμα 

ένα τμήμα RNA, το οποίο αποτελεί μια υπομονάδα του ολοενζύμου της 

τελομεράσης. Αυτό, παρέχει με την σειρά του το εκμαγείο για την συγκεκριμένη 

σύνθεση των επαναλαμβανόμενων μονάδων TTAGGG. 

Το γονίδιο που εκφράζει την TERT, εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα σε 

πρωτογενείς κακοήθεις όγκους, σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και σε θετικούς σε 

ενεργότητα τελομεράσης ιστούς, αλλά δεν εκφράζεται σε ιστούς αρνητικούς σε 

ενεργότητα τελομεράσης (51,52,55). Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι ο μεταγραφικός 

παράγοντας Myc είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση της τελομεράσης σε 

ανθρώπινους ινοβλάστες λόγω της ικανότητας του να προκαλεί εξειδικευμένη 

έκφραση του γονιδίου TERT.(47,109) Η έκφραση του γονιδίου hTERT και η 

αδρανοποίηση της ογκοκατασταλτικής δράσης της πρωτεΐνης του 

ρετινοβλαστώματος (Rb) μέσω της p16 αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη μετατροπή των ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων σε αθάνατα. (57) 

Η μελέτη έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τα συστατικά του 

συμπλέγματος της τελομεράσης, μέσω προσδιορισμού του αντίστοιχου mRNA, 

είναι πολύτιμη για την εκτίμηση της λειτουργίας της τελομεράσης, έναντι της 

μέτρησης της ενζυμικής ενεργότητας. Έχει βρεθεί ότι τόσο η έκφραση του TP1, 

όσο και του hTR δεν αντικατοπτρίζουν την ενεργότητα της τελομεράσης, ενώ έχει 

αναφερθεί μια πολύ καλή σχέση μεταξύ έκφρασης του γονιδίου TERT και της 

ενεργότητας της τελομεράσης.(88) 

Υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι από όλες τις υπομονάδες της τελομεράσης, η 

καταλυτική υπομονάδα hTERT είναι το συστατικό εκείνο, το οποίο καθορίζει την 

ενεργότητα της τελομεράσης. Η έκφραση του γονιδίου αυτού στο επίπεδο mRNA 
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συνδέεται ισχυρά με την ενζυμική ενεργότητα, ενώ επαγωγή της έκφρασης του σε 

φυσιολογικά ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες αρνητικά ως προς 

ενεργότητα τελομεράσης, ήταν αρκετή για να ενεργοποιηθεί η τελομεράση, να 

διακοπεί η μείωση του μήκους των τελομερών και να αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής 

των κυττάρων αυτών in-vitro.(41) Πρόσφατα αναφέρθηκε πως υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων hTERT mRNA και ενεργότητας τελομεράσης σε 

ηπατοκυτταρικό καρκίνο.(42,61,110) 

Συνεπώς θα ήταν προτιμότερη η μέτρηση των επιπέδων του hTERT mRNA 

σε διαγνωστικές δοκιμασίες, αντί για τον προσδιορισμό ενεργότητας τελομεράσης 

σε ιστούς εγκεφάλου. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στη παρούσα μελέτη, το επίπεδο εκφρασης της hTERT  mRNA καθορίστηκε 

ποσοτικά με τη μέθοδο Real Time RT-PCR σε μιά ομάδα 67 ενδοκρανιακών 

χωροκατακτητικών εξεργασιών, που αποτελούνταν απο 34 υψηλής και χαμηλής 

κακοήθειας αστροκυττώματα, 18 μηνιγγιώματα, 7 εγκεφαλικές μεταστάσεις και 6 

αλλου ιστολογικού τύπου όγκους. Η μεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισμού Real 

Time RT-PCR είναι μια συγχρονη τεχνική που μπορεί να δώσει σημαντικές και 

ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη γονιδιακή αντιγραφή με τρόπο αυτόματο, 

γρήγορο, ευέλικτο και με καλό συσχετισμό κόστους - ωφέλειας. Επιπροσθέτως, η 

παρούσα μελέτη αναλύει εναν αμιγώς ελληνικό πληθυσμό που ζεί στη νήσο Κρήτη. 

 
Ασθενείς και δείγματα 
Τα 67 δείγματα ογκων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη εξαιρέθηκαν 

χειρουργικά από 66 ασθενείς στη Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, κατα τα έτη 2000-2003. Οι ασθενείς τέθηκαν σε 

παρακολούθηση (follow-up), από την οποία προέκυψαν στοιχεία για 60 από 

αυτούς. Οι ιστολογικές διαγνώσεις και η καταταξη των όγκων εγινε με βάση την 

αναθεωρημένη κατάταξη του Παγκόσμιου  Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) γιά τους 

όγκους εγκεφάλου. Δεκαεπτά (17) δείγματα προέρχονταν από πολύμορφα 

γλοιοβλαστώματα (αστροκύττωματα βθμού IV), 2 αστροκυττώματα βαθμού ΙΙΙ, 1 

βαθμού ΙΙ, 5 βαθμού Ι,  2 μυελοβλαστώματα, 3 ολιγοδενδρογλοιώματα, 2 

επενδυμώματα, 4 νευρινώματα, 18 μηνιγγιώματα, έξι από διαφορους 

σπανιότερους όγκους του ΚΝΣ (1 αδένωμα υπόφυσης, 1 μη –Hodgkin B λέμφωμα, 

1 οστέωμα, 1 χολοστεάτωμα, 1 αιμαγγειοβλάστωμα, 1 θήλωμα χορειοειδούς 

πλέγματος) και επτά από μεταστατικούς όγκοιυς (4 απο αδενοκαρκίνωμα 

πνεύμονα, 2 απο αδενοκαρκίνωμα μαστού και 1 από μελάνωμα) (Πίνακας 1). Σε 

μία περιπτωση υποτροπής πολυμόρφου γλοιοβλαστώματος εξετάσθηκαν τόσο το 

αρχικό όσο και το δείγμα της υποτροπής. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήθηκαν ως 

δείκτες, δείγματα παρακείμενου φυσιολογικού εγκεφαλικού ιστού που εληφθησαν 

διεγχειρητικά κατα την εκτελεση της φλοιοτομής κατά τη προσπέλαση  προς τον 
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πρωτοπαθή όγκο από δύο ασθενείς. Τα δείγματα αυτά είχαν επαρκώς διαχωρισθεί 

από τον όγκο και έμοιαζαν φυσιολογικά κατα την διεγχειρητική παρατήρηση.  

 

Πίνακας 1: Ιστολογική Ταξινόμηση των δειγμάτων της μελέτης. 

Ιστολογικός τύπος(WHO grade) n 
 

Νευροεπιθηλιακοί Όγκοι  
Γλοιοβλάστωμα grade IV 17 
Μυελοβλάστωμα grade IV 2 
Αστροκύττωμα grade III 2 
Αστροκύττωμα grade II 1 
Αστροκύττωμα    grade I 5 
Ολιγοδενδρογλοίωμα grade III 3 
Επενδύμωμα grade I 1 
Επενδύμωμα grade II 1 
Nευρίνωμα  grade I 4 
  
Μηνιγγικοί Όγκοι  
Μηνιγγίωμα grade I 18 
  
Διάφοροι Ενδοκρανιακοί Όγκοι  
Χολοστεάτωμα grade I 1 
Λίπωμα 1 
Οστέωμα 1 
B-Λέμφωμα non-Hodgkin 1 
Αιμαγγειοβλάστωμα 1 
Θήλωμα Χοροειδούς πλέγματος 1 
  
Μεταστατικοί Όγκοι  
Εκ του Μαστού 2 
Εκ του Πνεύμονος 4 
Εκ Μελανοκυττάρων 1 
  
Συνολικό Δείγμα 67 
  

Φυσιολογικά δείγματα 2 
 

Όλα τα περιστατικά της μελέτης προέρχονται από περιπτώσεις με πλήρη 

εξαίρεση της μάζας. Κανένας από τους ασθενείς δεν έλαβε προεγχειρητικά 

ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία, εκτός από τη περίπτωση της υποτροπής του 

πολυμόρφου γλοιοβλαστώματος. Η έρευνα έγινε σύμφωνα με  τους κανόνες βιο-

ηθικής της Διακύρηξης του Ελσινκι του 1975, τροποποιημένη το 1983. Όλοι οι 

 75



ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη υπέγραψαν συγκατάθεση μετά από 

ενημέρωση για την επιστημονική ανάλυση των δειγμάτων . 

Τα δείγματα για τη μελέτη ελήφθησαν άμεσα διεγχειρητικά και από την ίδια 

περιοχή απ’ όπου καθοριστηκε ο ιστολογικός τύπος της χωροκατακτητικής 

εξεργασίας. Με το πέρας της επέμβασης τα ιστολογικά δείγματα των όγκων αυτών 

τοποθετήθηκαν άμεσα σε RNA-later (για προστασία του RNA από RNAses) και 

φυλάχθηκαν στους -80ºC. Μετεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς με κακοήθεια (βαθμος ΙΙ 

και άνω) υπεβλήθησαν σε  ακτινοθεραπεία ολοκλήρου του εγκεφάλου σε συνολική 

δόση 6500 cGy’s, έλαβαν δε συμπληρωματική αγωγή με B-CNU (Nitrosurea; 2-4 

mg/m2 σώματος), όπως είναι και η ενδεδειγμένη θεραπεία των όγκων 

αυτών.(4,9.22.36,48) 

 
Απομόνωση του RNA 
Από τα δείγματα απομονώθηκε ολικό RNA με χρήση του αντιδραστηρίου Trizol LS 

(Invitrogen; Carlsbad, CA, USA) σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας 

εταιρίας, μετά από διεξοδική έκπλυσή τους με φυσιολογικό ορρό για την 

απομάκρυνση του RNAlater. Όλα τα βήματα απομόνωσης του RNA έγιναν σε 

συνθήκες ελεύθερες από RNAses. Tα απομονωμένα RNA διαλύθηκαν σε νερό 

κατεργασμένο με diethylpyrocarbonate (DEPC; Ambion Houston, Texas, USA), τα 

δε υπολοιπα φυλάχθηκαν στους -80ο C. H συγκέντρωση των RNAs 

προσδιορίσθηκε με φασματοφωτομέτρηση στα 260 nm. HITACHI UV-VIS (U-2000) 

spectrophotometer. H ακεραιότητα των RNAs ελέγχθηκε με πολλαπλασιασμό με  

PCR του γονιδίου της ακτίνης.(67) 

 
Ποσοτικός προσδιορισμός του hTERT με τη μέθοδο Real-Time RT-PCR. 
Ο ποσοτικός προσδιορισμός του γονιδίου hTERT έγινε με την μέθοδο  Real-Time 

Reverse Transcription-PCR. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα  

LightCycler της εταιρίας Roche Molecular Systems (Indianapolis, In) και το 

LifhtCycler Telo TAGGGhTERT Quantification kit  της ίδιας εταιρίας. O 

προσδιορισμός στηρίζεται στην αρχή που περιγράφεται κατωτέρω: 
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Το mRNA που κωδικοποιεί το γονίδιο hTERT υφίσταται ανάστροφη μεταγραφή και 

το παραγόμενο cDNA (θραύσμα  των 198bp)  πολλαπλασιάζεται με την βοήθεια 

ειδικών εκκινητών σε μία αντίδραση RT-PCR ενός βήματος. Τα 

πολλαπλασιασμένα τμήματα (amplicons; θραύσμα των 198bp) ανιχνεύονται με την 

βοήθεια φθορισμού χρησιμοποιόντας ένα ειδικό ζεύγος  ιχνηθετών υβριδισμού. Οι 

ιχνηθέτες υβριδισμού αποτελούνται από δύο διαφορετικά μικρά ολιγονουκλεοτίδια 

που υβριδίζονται σε μία εσωτερική αλληλουχία του πολλαπλασιασμένου 

θραύσματος κατά την διάρκεια της φάσης υβριδισμού  του κύκλου 

πολλαπλασιασμού. Ο ένας ανιχνευτής σημαίνεται στο 5`άκρο με LightCycler-Red 

640 και για να αποφευχθεί επέκταση, τροποποιείται στο 3` άκρο με 

φωσφορυλίωση. Ο άλλος ιχνηθέτης σημαίνεται στο 3`άκρο με φλoυορεσκεϊνη. 

Μετά από υβριδισμό στο εκμαγείο DNA οι 2 ιχνηθέτες έρχονται κοντά με 

αποτέλεσμα  το FRET (fluorescence resonance energy transfer-μεταφορά 

ενέργειας φθορίζοντος συντονισμού) μεταξύ των 2 φθορίζοντων ουσιών 

(fluorophores).  Κατά την διάρκεια του FRET, η φλουορεσκεϊνη που αποτελεί τον 

δότη (fluorophore) διεγείρεται από την πηγή φωτισμού του μηχανήματος 

LightCycler  και μέρος της ενέργειας διέγερσης  μεταφέρεται στο LightCycler-Red 

640, που αποτελεί τον δέκτη fluorophore. O εκπεμπόμενος φθορισμός από το 

LightCycler-Red 640 μετράται ακολούθως στο μηχάνημα LightCycler.   

 
Στατιστική ανάλυση 
Γιά την εκτίμηση του συσχετισμού  μεταξύ του πιθανού προγνωστικού παράγοντα 

και του ελέυθερου νόσου διαστηματος χρησιμοποιήθηκε μοντέλο COX αναλογικού 

κινδύνου ύφεσης.(21) Η ανάλυση εγινε τόσο μονοπαραγοντικά όσο και 

πολυπαραγοντικά. Το πολυπαραγοντικό μοντέλο τροποποιήθηκε για τη 

περιπτωση της έκφρασης  hTERT mRNA από όγκους σε συσχετισμό με την 

ιστολογική βαθμίδα  και την ηλικία του ασθενούς. Ανάλυση του χρόνου επιβίωσης 

έγινε με τη κατατσκευή καμπυλών  Kaplan-Meier για το Ελεύθερο Νόσου Διαστήμα 

(Ε.Ν.Δ.) και την Συνολική Επιβίωση (Σ.Ε.) τοσο για τους hTERT-θετικούς όσο και 

για τους hTERT-αρνητικούς ασθενείς.. Για τη συγκριση της επιβίωσης μεταξύ των 

υποομάδων των ασθενών χρησιμοποιήθηκε το τεστ λογαριθμικής σειράς. Σαν  
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Ελευθερο Νόσου Διάστημα (ΕΝΔ- DFI) καθοριζεται το διαστημα μεταξύ της 

χειρουργικής επέμβασης και της ημέρας της διάγνωσης υποτροπής της νόσου. 

Σαν διάστημα Oλικής Eπιβίωσης (OE-ΟS) οριζεται ο χρονος από τη ημέρα του 

χειρουργείου μεχρι την ημέρομηνία θανάτου. Για την ανάλυση στατιστικών 

συσχετισμών μεταξύ βιολογικών και κλινικών παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν 

κανονικές δοκιμασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μελετήσαμε 67 ενδοκρανιακούς όγκους ως προς την παρουσία hTERT mRNA, 

χρησιμοποιώντας real-Time RT–PCR. Στο πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατάταξη των 

δειγμάτων σύμφωνα με τα ιστολογικά κριτήρια του Π.Ο.Υ. καθώς και η επί της 

εκατό ποσοστιαία αναλογία  έκφρασης hTERT mRNA σε αυτά.  

Πίνακας  1 Θετική έκφραση hTERT σε 67 ενδοκρανιακούς όγκους 
 
Ιστολογικός τύπος(WHO grade) n + έκφραση hTERT % 

                 (n)  
Νευροεπιθηλιακοί Όγκοι    
Γλοιοβλάστωμα grade IV 17   10 58.8 
Μυελοβλάστωμα grade IV 2    2 100 
Αστροκύττωμα grade III 2    2 100 
Αστροκύττωμα grade II 1    1 100 
Αστροκύττωμα    grade I 5    1 20 
Ολιγοδενδρογλοίωμα grade III 3    2 66.6 
Επενδύμωμα grade I 1    0 0 
Επενδύμωμα grade II 1    1 100 
Nευρίνωμα  grade I 4    1 25 
    
Μηνιγγικοί Όγκοι      
Μηνιγγίωμα grade I 18                   4 22.22 
    
Διάφοροι Ενδοκρανιακοί Όγκοι    
Χολοστεάτωμα grade I 1    1 100 
Λίπωμα 1    1 100 
Οστέωμα 1     0 0 
B-Λέμφωμα non-Hodgkin 1    1 100 
Αιμαγγειοβλάστωμα 1     0 0 
Θήλωμα Χοροειδούς πλέγματος 1     0 0 
    
Μεταστατικοί Όγκοι    
Εκ του Μαστού 2    2 100 
Εκ του Πνεύμονος 4    2 50 
Εκ Μελανοκυττάρων 1    1 100 
    
Συνολικό Δείγμα 67   
    

Φυσιολογικά δείγματα 2     0 0 
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Το ποσοστό έκφρασης hTERT mRNA είναι σημαντικά αυξημένο σε ασθενείς με 

υψηλού βαθμού κακοήθειας όγκους εγκεφάλου (p<0.001, Πίνακας 2). 

 

 

Πίνακας  2  Κατανομή hTERT mRNA (Αυθαίρετες Μονάδες) σε χαμηλής και υψηλής κακοήθειας 

όγκους εγκεφάλου. 

 

 
Τύπος Όγκου 

 
Μέση ± SEa  

 
Median 

  
Εύρος 

 
p valueb 

Πρωτοπαθείς, χαμηλής 

κακοήθειας όγκοι  (N=33) 

0.31±0.20 0.017 

 

0.018-6.13 

 

 

Πρωτοπαθείς, υψηλής 

κακοήθειας όγκοι  (N=27) 

2.11±0.68 

 

0.37 

 

0.018-14.06 

 

<0.001 

 

Μεταστατικοί όγκοι (N=7) 4.54±2.76 

 

1.16 

 

0.018-19.97 

 

 

a Standard error  
b Υπολογισμός σύμφωνα με το test Kruskal-Wallis  

 

  

 

Ανιχνεύθηκε δραστηριότητα hTERT mRNA σε 8 από τους 33 καλοήθεις όγκους 

(ποσοστό 23.5%), σε 19 από τους 27 κακοήθεις όγκους (ποσοστό 70.4%), και σε 5 

από τους 7 μεταστατικούς όγκους (ποσοστό 71.4%) (Πίνακας 3).  
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Πίνακας  3:  Κατάταξη των όγκων με βάση τoν ιστολογικό τύπο και το 

βαθμό κακοήθειας. 

 

Χαμηλής κακοήθειας Αριθμός Δειγμάτων + έκφραση  hTERT 
mRNA  

Μηνιγγιώματα                            18 4 

Νευρινώματα                             4 1 

Επενδυμώματα (grade I)           1 0 

Αστροκυττώματα(grade I)          5 1 

Αιμαγγειοβλάστωμα                   1 0 

Οστέωμα                                    1 0 

Λίπωμα                                      1 1 

Χολοστεάτωμα                           1 1 

Θήλωμα Χορ. Πλέγματος 1 0 

Σύνολο 33 8 
Υψηλής κακοήθειας   
Γλοιοβλαστώματα(IV) 17 10 

Μυελοβλαστώματα 2 2 

Επενδύμωμα (grade II) 1 1 

Αστροκυττώματα  
(grade II ή/και III) 

3 3 

B-Λέμφωμα non-Hodgkin 1 1 

Ολιγοδενδρογλοιώματα 3 2 

ΣΎΝΟΛΟ 27 19 
   
Μεταστατικοί όγκοι 7 5 
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Η ηλικία των ασθενών κυμαίνονταν από 1-76 ετών με μέση ηλικία των 48.6±2.54. 

Οι μονάδες έκφρασης hTERT κυμαίνονταν από 0.018-19.97 αυθαίρετες μονάδες 

μέτρησης (arbitrary units) με μέση τιμή 1.44 ±. 0.42. (Πίνακας 4).  

Πίνακας 4: Περιγραφικές Στατιστικές των Συνεχών Μεταβλητών της Μελέτης  

 
Μεταβλητή 

 
Μέση ± SEa  

 
Εύρος 

             Εκατοστιαίες  Θέσεις                    
 10           25            50            75          90  
                     (Μέσες Τιμές)                        

 

 hTERT 

(Αυθαίρετες 

Μονάδες) 

 

1.44±0.42 

 

0.018-19.97

 

0.018 

 

0.018 

 

0.036 

 

0.88 

 

4.64 

 

 Ηλικία( έτη ) 

 

48.61±2.54 

 

1-76 

 

13.8 

 

32.2 

 

54.5 

 

65.7 

 

73.1 
 

a Σύνηθες Λάθος 

 

Το όριο ανίχνευσης hTERT  ήταν 0.036 μονάδες και η μισή τιμή αυτού (0.018 

μονάδες) χρησιμοποιήθηκε σαν όριο για τον υπολογισμό αρνητικών τιμών. Η 

κατάταξη των δειγμάτων σε πρωτοπαθείς όγκους χαμηλής κακοήθειας, 

πρωτοπαθείς όγκους υψηλής κακοήθειας και μεταστατικούς όγκους υψηλής 

κακοήθειας και η συσχέτισή τους με τις μονάδες  έκφρασης hTERT mRNA ανέδειξε 

στατιστικά σημαντικό συσχετισμό (p<0.001; Πίνακας 2), όπως υπολογίστηκε από 

το τεστ Kruskall-Wallis. H εικόνα 2 δείχνει επίσης τη στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (p<0.001) μεταξύ της έκφρασης hTERT mRNA  και του βαθμού 

κακοήθειας των όγκων. Η πιθανότητα ελεύθερου νόσου διαστήματος (Ε.Ν.Δ.) είναι 

σημαντικά μικρότερη σε ασθενείς με θετική έκφραση hTERT mRNA( p=0.031; 

Εικόνα 3). Το διάστημα  συνολικής  επιβίωσης (Σ.Ε) είναι σημαντικά μικρότερο σε 

ασθενείς με θετική έκφραση hTERT mRNA (p=0.047; εικόνα 4). Η 

μονοπαραγοντική ανάλυση κατά  COX δείχνει ότι οι ασθενείς με θετική έκφραση 

hTERT mRNA έχουν υψηλό και στατιστικά σημαντικό κίνδυνο υποτροπής 

(HR=2.24, p=0.038 αντίστοιχα; πίνακας 5).  
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Πίνακας 5: Μονοπαραγοντική  και πολυπαραγοντική ανάλυση της 
κατάστασης της  hTERT mRNA σε συσχέτιση με  το  Ελεύθερο Νόσου 
Διάστημα (ΕΝΔ) και την  Συνολική Επιβίωση(ΣΕ) 

                                                                

ΜΜεεττααββλληηττήή

 

    

            ΕΕλλεεύύθθεερροο  ΝΝόόσσοουυ  ΔΔιιάάσσττηημμαα                                   ΣΣυυννοολλιικκήή  ΕΕππιιββίίωωσσηη                

    HHRRaa                    9955%%  CCIIbb                          pp  vvaalluuee                  HHRRaa                      9955%%  CCIIbb                pp  vvaalluuee  

                                   Μονοπαραγοντική Ανάλυση 

hhTTEERRTT    mmRRNNAA  

Αρνητικό 

Θετικό 

log hTERT(Συνεχής Μεταβλητή) 

1.00 

2.24 

1.51 

 

1.046-4.97 

1.081-2.13 

 

0.038 

0.016 

1.00 

2.26 

1.44 

 

0.97-5.24 

0.99-2.11 

 

0.057 

0.056 

Βαθμός (ordinal) 2.49 1.68-3.69 <0.001 2.38 1.57-3.61 <0.001 

Ηλικία 1.02 1.00-1.04 0.031 1.03 1.00-1.05 0.022 

                                             Πολυπαραγοντική Ανάλυσηc 

hhTTEERRTT  mmRRNNAA  

Αρνητικό 

Θετικό 

hTERT (Συνεχής Μεταβλητή) 

1.00 

0.71 

1.05 

 

0.31-1.63 

0.91-1.11 

 

0.42 

0.92 

1.00 

0.83 

0.99 

 

0.33-2.04 

0.89-1.10 

 

0.68 

0.84 

Βαθμός (ordinal) 2.51 1.64-3.81 <0.001 2.34 1.51-3.65 <0.001 

Ηλικία 1.02 0.99-1.05 0.075 1.03 1.00-1.06 0.028 
 

a Hazard ratio (HR) όπως υπολογίζεται από Cox proportional hazard regression model 
b διάστημα εμπιστοσύνης του προβλεπόμενου HR 
c τα Πολυπαραγοντικά Μοντέλα ήταν τροποποιημένα κατά το βαθμό τού όγκου και την ηλικία του 

ασθενούς.  

 

Οι τιμές της έκφρασης hTERT mRNA ήταν τροποποιημένες σε σχέση με το βαθμό 

κακοήθειας του όγκου και την ηλικία του ασθενούς ώστε να κατασκευαστεί  το 

πολυπαραγοντικό μοντέλο COX. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα real-time RT-PCR ποσοτικοποίησης hTERT mRNA σε 

δείγματα όγκων. Άνω, Standard  καμπύλη hTERT; Κάτω, ανάλυση hTERT  (τα 

htertst 1,2,3,4,5 είναι ανθρώπινα TERT RNA Standards με συγκεντρώσεις  

7.3x105, 7.0x104,8, 5x103, 8.4x102, 8.1x101 αντίγραφα/2μl αντίστοιχα; Positcontrol- 

Θετικό control δείγμα RNA; negat- αρνητικό control; sample 1- 11 αντιστοιχούν σε 

πραγματικά ανθρώπινα δείγματα της μελέτης). 
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p value was calculated by Mann-Whitney test 

Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή. 

  

Εικόνα  2: Συσχέτιση έκφρασης hTERT mRNA, υπολογισμένη σε αυθαίρετες 

μονάδες,  με το βαθμό κακοήθειας του όγκου. 
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Ελεύθερο Νόσου Διάστημα (μήνες)  
 

 

Εικόνα 3: Καμπύλη Kaplan-Meier για το Ελεύθερο Νόσου Διάστημα των ασθενών 

με ενδοκρανιακούς όγκους, με θετική έκφραση hTERT mRNA και αρνητική 

έκφραση hTERT mRNA  
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 Συνολική Επιβίωση (Μήνες)  
 

 

Εικόνα  4:  Καμπύλη Kaplan-Meier για το διάστημα Συνολικής Επιβίωσης 

ασθενών με ενδοκρανιακούς όγκους  με θετική έκφραση hTERT mRNA και 

αρνητική έκφραση hTERT mRNA. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η έρευνα ξεκίνησε με τη λογική υπόθεση ότι η έκφραση της τελομεράσης θα 

μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο προγνωστικό δείκτη της πορείας της νόσου 

ασθενών με όγκους εγκεφάλου. Ήδη, παρόμοιες μελέτες έχουν αναφερθεί στην 

προγνωστική της αξία σε όγκους άλλης ιστολογικής προέλευσης, όπως αυτής  του 

μαστού, της ορθοπρωκτικής περιοχής,(40) του ενδομητρίου, του πνεύμονα,(96) του 

ήπατος,(107) ή σε όγκους ωοθηκών. Οι μελέτες αυτές έχουν καταλήξει σε 

αντικρουόμενα συμπεράσματα σχετικά με τη χρησιμότητα της τελομεράσης ως 

προγνωστικού δείκτη και τονίζουν ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να απαντηθεί 

ξεχωριστά για κάθε  ιστολογικό τύπο όγκου.  

Η παρούσα μελέτη εξετάζει ενδοκρανιακούς όγκους διαφορετικών 

ιστολογικών τύπων με τη τυχαία σειρά εμφάνισής τους προς αντιμετώπιση στη 

Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, 

μεταξύ των ετών 2000-2003. Μετρήθηκε το επίπεδο hTERT mRNA σε 67 

ενδοκρανιακούς όγκους, χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική RT-PCR ποσοτικού 

προσδιορισμού, σε πραγματικό χρόνο (real time). Η μεθοδολογία αυτή επιλέχτηκε 

επειδή μπορεί να δώσει σημαντικές και κυρίως ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με 

τη γονιδιακή αντιγραφή με τρόπο αυτόματο, γρήγορο, ευέλικτο και με καλό 

συσχετισμό κόστους - ωφέλειας.  

 Βρήκαμε προοδευτική αύξηση στο ρυθμό ανίχνευσης hTERT, που ακολουθούσε 

στατιστικά την αύξηση του βαθμού κακοήθειας του όγκου (p<0.001; Πίνακας 2). Τα 

δεδομένα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα ανίχνευσης δραστηριότητας 

τελομεράσης που έχουν αναφερθεί σε παρόμοιους  τύπους όγκων. (24,35,43,68,104) Ο 

συσχετισμός της έκφρασης hTERT mRNA με το βαθμό κακοήθειας του όγκου έχει 

υψηλότερη ειδικότητα κατά τη σύγκριση της ομάδας των επιθετικότερων κακοηθών 

όγκων (γλοιώματα και μεταστατικοί όγκοι) από  αυτήν των όγκων που 

υπολογίζονται σαν καλοήθεις (μηνιγγιώματα, νευρινώματα; p>0.001). Ο 

συσχετισμός αυτός συνάδει με την ανεύρεση παρόμοιου συσχετισμού στο επίπεδο 

υπερέκφρασης πρωτεΐνης hTERT.(13) Συγκριτικά, μεταξύ των ασθενών με 

ανιχνεύσιμα επίπεδα hTERT mRNA,  το ποσό των μετάγραφων mRNA 
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(transcripts) ήταν σημαντικά υψηλότερο σε ασθενείς πάσχοντες από 

γλοιοβλάστωμα εγκεφάλου, καθώς και σε αυτούς με μεταστατικούς όγκους, σε 

σύγκριση με ασθενείς με πιο καλοήθεις ιστολογικούς τύπους. Οι ασθενείς όλων 

των ιστολογικών τύπων, που παρουσίαζαν αρνητική έκφραση hTERT mRNA, 

παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερο Ελεύθερο Νόσου Διάστημα (ΕΝΔ; DFS; 

p=0.031; εικόνα 3), καθώς και Διάστημα Συνολικής Επιβίωσης (ΣΕ; OS; p=0.047; 

Εικόνα 4). Η ανάλυση μονήρους μεταβλητής κατά COX, έδειξε ότι οι ασθενείς που 

παρουσίαζαν θετική έκφραση hTERT mRNA είχαν υψηλό και στατιστικά σημαντικό 

κίνδυνο υποτροπής (ΥΚ: 2.24 και p=0.038; Πίνακας 5). Οι παρατηρήσεις αυτές 

συμβαδίζουν με την υπόθεση πως η μέτρηση της έκφρασης της τελομεράσης 

συνδέεται με την επιθετικότητα των όγκων. Παρ’ όλ’ αυτά, υπήρξαν περιπτώσεις 

γλοιοβλαστωμάτων και μεταστατικών όγκων όπου δεν ανιχνεύθηκε δραστηριότητα 

hTERT mRNA. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και από άλλους 

ερευνητές. Στον αντίποδα, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις καλοήθων όγκων 

(μηνιγγιώματα), που εξέφραζαν υψηλή δραστηριότητα hTERT. Παρόμοιες 

αναφορές  επίσης υπάρχουν στη βιβλιογραφία.(8) 

Δυστυχώς, ο μικρός αριθμός όγκων κάθε ιστολογικής κατηγορίας δεν επιτρέπει 

ξεχωριστή στατιστική ανάλυση και συσχετισμό των ασθενών ανα ιστολογική 

κατηγορία με το διάστημα επιβίωσής τους. Οι περισσότερες προηγηθείσες μελέτες 

της έκφρασης hTERT χρησιμοποίησαν ποιοτικές μεθόδους για τον προσδιορισμό 

της. Ειδικά για τους όγκους εγκεφάλου, οι Alonso et al.,(3) Kim et al,(53) Langford et 

al.,(67) Tabori et al.,(102,103) παρατήρησαν στατιστικά σημαντικό και υψηλό 

συσχετισμό μεταξύ της παρουσίας δραστηριότητας τελομεράσης και δυσμενούς 

προγνώσεως για τον ασθενή σε ασθενείς με μηνιγγιώματα και επενδυμώματα, 

εύρημα το οποίο επίσης αναφέρθηκε και υποστηρίχθηκε από τους Falcetti et 

al.(27,28) Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η έρευνα των Boldrini et al.,(8) που 

ανέφερε σημαντική συσχέτιση μεταξύ δραστηριότητας τελομεράσης και έκφρασης 

hTERT mRNA, αμφότερα τα οποία παρουσιάζουν αυξητική τάση, με την αύξηση 

του βαθμού κακοήθειας των μηνιγγιωμάτων, πιθανολογώντας έτσι ένα ρόλο 

επαναδραστηριοποίησης της τελομεράσης στη υποτροπή των όγκων αυτών. Στη 

παρούσα μελέτη ένα ποσοστό των μηνιγγιωμάτων ήταν θετικά σε έκφραση hTERT 

 91



mRNA (22%, πίνακας1), υποθέτοντας έτσι μια τάση για αυξημένη έκφραση 

ανάλογα με την ιστολογική διαβάθμιση των μηνιγγιωμάτων.  Αντίθετα, οι μελέτες 

των Cabuy et al.,(10) Falchetti et al.,(27) Harada et al.,(37) Tchirkov et al.,(104) 

δημοσίευσαν αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την χρησιμότητα της 

έκφρασης της τελομεράσης ως προγνωστικού παράγοντα σε μηνιγγιώματα και 

γλοιώματα (ιδίως υψηλού βαθμού κακοήθειας). Ο ίδιος ο Falcetti et al.,(28) 

παρουσίασε την ικανότητα των κυττάρων γλοιοβλαστώματος να προκαλούν την 

έκφραση τελομεράσης από ενδοθηλιακά κύτταρα in vitro.  

Οι Tsirkov et al.,(104) χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο, ανέφεραν θετική έκφραση 

hTERT mRNA σε ποσοστό 69.8% ασθενών με γλοιοβλάστωμα, ενώ στη μελέτη 

μας το ποσοστό αυτό είναι 66.6%. Οι Kleinschmidt-DeMasters etal.,(60,61) ανέλυσαν 

με τη μέθοδο TRAP και ανέφεραν έκφραση hTERT σε ποσοστό 89% ασθενών με 

γλοιοβλάστωμα.  

Οι Kleinschmidt-DeMasters et al.(61) προσπάθησαν να απαντήσουν στην αντίφαση 

αυτή χρησιμοποιώντας  ποσοτική μέθοδο ανάλυσης, λαμβάνoντας δείγματα από 2 

με 3 περιοχές από κάθε όγκο και βρήκαν τριπλάσια τοπική διαφορά στα επίπεδα 

τελομεράσης εντός του ιδίου όγκου. Κατέληξαν ότι ακόμα και σε γλοιοβλαστώματα 

που αναδεικνύουν θετική έκφραση τελομεράσης παρατηρείται μεταβολή στο 

επίπεδο της έκφρασης της τελομεράσης κατά περιοχή του ίδιου όγκου. 

Παρατήρησαν ότι ιστικές περιοχές με αρνητική έκφραση τελομεράσης 

παρουσίαζαν μικρό αριθμό κυττάρων όγκου. Πιθανώς, στη μελέτη μας, κάποια 

δείγματα με αρνητική έκφραση τελομεράσης, από γλοιοβλαστώματα και 

μεταστατικούς όγκους να έχουν ληφθεί από το διηθητικό άκρο των όγκων αυτών, 

όπου παρατηρείται μικρότερος αριθμός κυττάρων όγκου σε σχέση με φλεγμονώδη 

κύτταρα ή κύτταρα φυσιολογικού ιστού, ή ακόμα η λήψη να έχει γίνει από περιοχές 

εκτεταμένης ιστικής νέκρωσης. Αν και ο αριθμός των μεταστατικών όγκων  στη 

παρούσα μελέτη είναι μικρός, παρατηρείται συμβατότητα με τα αποτελέσματα των 

Kleinschmidt-DeMasters et al.,(60)  που αναφέρουν  τετραπλάσια λογαριθμική 

μεταβλητότητα, χωρίς συσχέτιση με τον ιστολογικό τύπο του όγκου η με το χρονικό 

διάστημα μέχρι την κατάληξη του ασθενούς. 
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Καταλήγοντας, αναφέρουμε πως η παρούσα μελέτη απεκάλυψε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων έκφρασης του hTERT mRNA και του 

βαθμού κακοήθειας των όγκων (εξεταζόμενων ανεξάρτητα από την ιστολογική τους 

υποομάδα; p<0.001; Εικόνα 2). Στη μελέτη, οι ασθενείς όλων των ιστολογικών 

τύπων, που παρουσίαζαν αρνητική έκφραση hTERT mRNA, παρουσίασαν 

στατιστικά μεγαλύτερο Ελεύθερο Νόσου Διάστημα (ΕΝΔ DFS; p=0.031; εικόνα 3), 

καθώς και Διάστημα Συνολικής Επιβίωσης  (ΣΕ OS; p=0.047; Εικόνα 4). Η 

ανάλυση μονήρους μεταβλητής κατά COX, έδειξε ότι οι ασθενείς που παρουσίαζαν 

θετική έκφραση hTERT mRNA είχαν υψηλό και στατιστικά σημαντικό κίνδυνο 

υποτροπής (ΥΚ 2.24 και p=0.038; Πίνακας 5). Στο πολυμεταβλητό μοντέλο κατά 

Cox τα επίπεδα hTERT mRNA προσαρμόστηκαν ως αναφορά τον ιστολογικό τύπο 

του όγκου και την ηλικία του ασθενούς. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων hTERT mRNA και το βαθμό κακοήθειας των 

όγκων, (p=0.003 & p=0.006 αντίστοιχα).  

 Οι παρατηρήσεις αυτές, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έκφραση hTERT mRNA 

έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το βαθμό κακοήθειας των όγκων 

εγκεφάλου, καθώς και με το ΕΝΔ και την ΣΕ, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί 

αυτόνομος προγνωστικός παράγοντας γι’ αυτά, τουλάχιστον για τον σχετικά μικρό 

αριθμό δειγμάτων ανα ιστολογική κατηγορία που είχαμε στη διάθεσή μας. Η μελέτη 

συνεχίζεται με τη προσθήκη μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων, ώστε να 

συμπληρωθεί ικανός αριθμός δειγμάτων ανά κατηγορία, επιτρέποντας την 

πραγματοποίηση μιας αντιπροσωπευτικότερης στατιστικής ανάλυσης, κατά 

ιστολογική κατηγορία όγκων. Ήδη, οι Tabori et al.,(102,103) αναφέρουν πως η 

έκφραση της hTERT αποτελεί χρήσιμο προγνωστικό παράγοντα σε παιδιατρικούς 

ασθενείς με επενδύμωμα και με χαμηλού βαθμού κακοήθειας γλοιώματα 

εγκεφάλου.  

Ταυτόχρονα, η παρατήρηση της στατιστικής σύνδεσης της έκφρασης της 

hTERΤ με το βαθμό κακοήθειας του όγκου και την σχέση των 

αποτελεσμάτων αυτών με το ΕΝΔ προτείνει νέες μορφές θεραπευτικής 

προσέγγισης. Οι Pallini et al.,(89) αναφέρουν την ανάσχεση της ανάπτυξης 

και της νεοαγγειογενεσης σε ξενομοσχεύματα  πολύμορφων 
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γλοιοβλαστωμάτων, με τη χρήση προσθήκης σταθερού RNA  για την 

ανάσχεση της τελομεράσης, υπογραμίζοντας έτσι την πιθανή θεραπευτική 

αξία των μέχρι τώρα παρατηρήσεων, στη μάχη της θεραπείας των όγκων 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ιστοπαθολογική μελέτη δεν μπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά την 

εξέλιξη των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου. Έτσι νέοι βιολογικοί δείκτες είναι 

αναγκαίοι. 

Η τελομεράση (telomerase) είναι μία ριβονουκλεοπρωτεϊνη που συνθέτει 

τελομερή. Τα τελομερή είναι μακρές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA 
(TTAGGG)n, που βρίσκονται στο τέλος των χρωμοσωμάτων και είναι απαραίτητα 

για την διατήρηση της σταθερότητας τους. Η έκφραση της ενεργότητας της 

τελομεράσης συνδέεται με το στάδιο της διαφοροποίησης, αλλά, όχι απαραίτητα 

και με τον ρυθμό του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις 

του καρκίνου που βασίζονται σε αναστολή της ενζυμικής ενεργότητας της 

τελομεράσης είναι πολλά υποσχόμενες. Ήδη συντίθενται και δοκιμάζονται 

ερευνητικά αναστολείς της δράσης της τελομεράσης.  

Η δυνατότητα μέτρησης της ενεργότητας της τελομεράσης με ακρίβεια και 

ευαισθησία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την διάγνωση και την 

πρόβλεψη της κλινικής πορείας της νόσου. 
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ABSTRACT 

Telomerase is a reverse transcriptase that maintains telomeres by adding 

telomeric TTAGGG repeats to the ends of human chromosomes. The aim of this 

study was to evaluate quantitatively the mRNA expression of telomerase catalytic 

subunit (hTERT) in different types of intracranial tumors in relation to their 

histologic pattern and grade and correlate it with progression free (PFS) and overal 

survival (OS) of patients. hTERT mRNA levels were estimated by the use of real 

time RT-PCR in 67 samples of intracranial tumors. It revealed statistical correlation 

between hTERT mRNA expression levels and the grade of the tumors (p<0.001). 

Patients having negative expression of hTERT mRNA had statistically longer 

progression free survival (p=0.031) and overall survival (p=0.047). Cox univariate 

regression analysis, revealed that hTERT mRNA- positive patients had a high and 

statistically significant risk of relapse (HR of 2.24 and p=0.038). In the Cox 

multivariate regression model the levels of hTERT mRNA were adjusted for tumor 

grade and patients age and since there was statistically significant relationship 

between the levels of hTERT mRNA and the grade of the tumors (p=0.003 or 

p=0.006 respectively), hTERT mRNA levels could not be considered as an 

independent prognostic factor for PFS or OS. 

 

Keywords: brain tumors, hTERT, real-time PCR, malignant gliomas, 

meningiomas, prognosis 
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mRNA quantification and clinical evaluation of telomerase reverse
transcriptase subunit (hTERT) in intracranial tumours of patients in
the island of Crete

A Yannopoulos1, E Dimitriadis2, A Scorilas3, T Trangas2, E Markakis1 and M Talieri*,4

1Department of Neurosurgery, University Hospital of Heraclio, Heraclio, Crete, Greece; 2Department of Genetics, Saint Savas Hospital, Athens, Greece;
3Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 15711, Greece; 4‘G. Papanicolaou’ Research Center
of Oncology, ‘Saint Savas’ Hospital, Athens 11522, Greece

Telomerase is a reverse transcriptase that maintains telomeres by adding telomeric TTAGGG repeats to the ends of human
chromosomes. The aim of this study was to evaluate quantitatively the mRNA expression of telomerase catalytic subunit (hTERT) in
different types of intracranial tumours in relation to their histologic pattern and grade and correlate it with progression-free (PFS) and
overall survival (OS) of patients. Human telomerase reverse transcriptase mRNA levels were estimated by the use of real time RT–
PCR in 68 samples of intracranial tumours. It revealed statistical correlation between hTERT mRNA expression levels and the grade
of the tumours (Po0.001). Patients having negative expression of hTERT mRNA had statistically longer PFS (P¼ 0.031) and OS
(P¼ 0.047). Cox univariate regression analysis revealed that hTERT mRNA-positive patients had a high and statistically significant risk
of relapse (hazard ratio (HR) of 2.24 and P¼ 0.038). In the Cox multivariate regression model, the levels of hTERT mRNA were
adjusted for tumour grade and patients age, and since there was statistically significant relationship between the levels of hTERT
mRNA and the grade of the tumours (P¼ 0.003 or P¼ 0.006, respectively), hTERT mRNA levels could not be considered as an
independent prognostic factor for PFS or OS.
British Journal of Cancer (2005) 93, 152–158. doi:10.1038/sj.bjc.6602642 www.bjcancer.com
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Most eukaryotic cells that can divide in vivo cannot do so
indefinitely. The process that limits the proliferative potential of
cells has been termed cellular or replicative senescence. The
mechanism by which cells sense the number of divisions they have
completed appears to depend, at least in part, on the length of their
telomeres (Campisi, 1997). Telomeres are long repetitive nucleo-
tide sequences at both ends of chromosomes that consist of
hundreds to thousands of tandem repeats of the sequence
TTAGGG. Their primary role is to protect chromosome ends
from recombination, fusion and DNA degradation. Telomeres
shorten progressively with each round of cell division as a result of
the inability of DNA polymerases to replicate the 50 end of linear
DNA, and erosion of these sequences beyond a critical point is
thought to signal cell cycle arrest and entry into cellular senescence
(O’Reilly et al, 1999). Telomerase is a ribonucleoprotein poly-
merase composed of an integral RNA component (hTR) (Feng
et al, 1995) and several protein components, including the reverse
transcriptase subunit human telomerase reverse transcriptase
(hTERT) (Kilian et al, 1997; Nakayama et al, 1998). The RNA
component hTR contains the template for the reverse transcription

of telomeres, and hTERT is the reverse transcriptase that catalyses
this reaction. The RNA component hTR and hTERT are
indispensable for telomerase activity, and expression of these
subunits in vitro leads to the formation of a functional telomerase
enzyme (Weinrich et al, 1997; Counter et al, 1998; Nakayama et al,
1998). In vertebrate organisms, telomerase activation is a
mechanism known to stabilise the loss of telomeres. Most somatic
cells, regardless of their rate of proliferation undergo a steady-state
rate of telomere loss and do not posses detectable telomerase
activity. In contrast, all immortal cells examined to date show no
loss of telomere length or sequence with division, suggesting that
maintenance of telomeres is required for cells to escape from
replicative senescence and proliferate indefinitely (Kim, 1997;
Dhaene et al, 2000). Recent studies in which the gene encoding
hTERT was introduced into normal human cells that lack hTERT
resulted in reconstitution of telomerase activity, maintenance of
telomeres, extension of replicative capacity and transformation of
normal cells into cancer cells (Hahn et al, 1999). In humans,
telomerase has been detected in most types of cancer, including
those of the brain (Kotoula et al, 2004; Novakovic et al, 2004;
Snuders et al, 2004), suggesting a role for telomerase in sustaining
proliferative capacity to cells, which is a requirement for
progression towards malignancy. It is usually not detected in
normal somatic cells, except for proliferating stem cells, during
embryonic development, and in adult germline tissues.

Malignant gliomas account for the largest number of primary
brain tumours in adults. Even with best conventional therapy, the
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prognosis is poor. Most patients do not survive beyond 1 year after
the diagnosis of glioblastoma multiforme, for more than 5 years
with anaplastic astrocytoma, and usually for not more than 10
years with oligodendroglioma. Brain tumours were one of the first
systems in which telomerase activity was assessed as a marker of
malignancy (Langford et al, 1995). To date, it is generally accepted
that high telomerase activity levels characterise high-grade gliomas
(Le et al, 1998; Falchetti et al, 1999; Huang et al, 1999; Harada et al,
2000; Sugita et al, 2000); however, there is no agreement on the
distinctive or prognostic value of this parameter (Kleinschmidt-
Demasters et al, 2000), while telomerase positivity rates vary
extensively among the different studies (23.6 –100%) (Langford
et al, 1995; Chong et al, 1998; Le et al, 1998; Falchetti et al, 1999;
Huang et al, 1999; Harada et al, 2000; Kleinschmidt-Demasters
et al, 2000; Sugita et al, 2000).

Meningiomas are estimated to constitute up to 25% of primary
intracranial tumours (Kleihues and Cavenee, 2000). They are
typically benign tumours, but the incidence of growth at
inoperable sites and recurrence complicate surgical management.
The limited understanding of aetiology and growth of these
tumours has hindered the development of an adjuvant therapy.
The hypotheses that reactivation of telomerase is required to
maintain tumour growth (Kim et al, 1994) or may play a critical
role in the progression or maintenance of the malignant phenotype
(Rhyu, 1995) are in conflict with findings in benign meningiomas.
Several studies have reported that telomerase activity is present in
the vast majority of malignant brain tumours, while enzyme
activity could not be detected in benign meningiomas (Carroll
et al, 1999; Falchetti et al, 1999; Hiraga et al, 1998; Sano et al, 1998;
Cabuy and de Ridder 2001; Boldrini et al, 2003).

In the present study, the expression level of hTERT mRNA was
determined by the method of real-time quantitative RT– PCR in a
cohort of 68 intracranial tumours, consisting of 34 malignant
gliomas, 18 meningiomas, seven metastatic tumours to the brain
and seven miscellaneous intracranial tumours. Real-time quanti-
tative RT–PCR methodology is a modern technique that can
provide significant and quantitative information about gene
transcripts in an automated, rapid, versatile and cost-effective
way. Furthermore, the present study examines exclusively Greek
population leaving permanently through out their lives at the
island of Crete.

MATERIALS AND METHODS

Patients and samples

The 68 brain tumour samples used in this study were resected
surgically from 67 patients at the Department of Neurosurgery of
the University Hospital of Heraclion, Crete, between 1999 and
2003. Follow-up information was available for 60 of them.
Histologic diagnoses and grading of tumours were made based
on the revised World Health Organization (WHO) classification of
brain tumours (WHO, 2000). A total of 36 samples were
neuroepithelial tumours (17 glioblastomas multiforme (grade
IV); eight astrocytomas (five grade I, one grade II, two grade
III,); two myeloblastomas (grade IV); three oligodendrogliomas
(grade III); two ependymomas (one grade I and one grade II); four
neurinomas (one central neurinoma grade I and three acoustic
neurinomas, grade I)); 18 samples were meningeal tumours
(meningiomas); seven miscellaneous brain tumors (one pituitary
adenoma; one non-Hodgkin B-lymphoma; one osteoma; one
cholosteatoma; one hemangioblastoma; one choroid plexus
papilloma; one nonspecific inflammation) and seven metastatic
brain tumours (four from lung adenocarcinoma, two from breast
adenocarcinoma and one from melanoma) (Table 1). For a
recurrent glioblastoma multiform case, both primary and recur-
rent tumour was examined. In addition, adjacent normal brain

tissues, which were obtained by corticotomy while attempting to
reach the tumours of two primary glioblastomas multiform
patients, were used as controls. The controls were sufficiently
separated from the tumours and appeared normal to the naked
eye. All cases under study came from total surgical removal. No
chemotherapy or radiotherapy was administered before surgery.
Investigations were carried out in accordance with the ethical
standards of the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 1983.
Informed consent was obtained from all patients for the scientific
analysis of tumour samples.

Specimens for the analysis of hTERT and histologic observation
were taken from the same general region of the tumour during
surgery. Immediately after surgery, the samples were snap-frozen
and stored in liquid nitrogen until RNA extraction. Furthermore,
the patient with the recurrent glioblastoma multiforme was
previously irradiated locally with a dose of 60 grays (Gy) and
given 3 mg m�2 dose of cisplatin. All patients with primary
glioblastoma multiforme and anaplastic astrocytoma also under-
went irradiation and were given cisplatin (2–4 mg m�2) after
surgery.

Total RNA isolation

Total RNA isolation was performed using the Trizol LS reagent
(Invitrogen; Carlsbad, CA, USA) according to the manufacturer’s
instructions. All of the preparation and handling steps of RNA
took place in a laminar flow hood, under RNAse-free conditions.
The isolated RNA was dissolved in RNA storage buffer (Ambion;
Houston, TX, USA) and stored at �801C until used. RNA
concentration was determined by absorbance readings at 260 nm
with the HITACHI UV-VIS (U-2000) spectrophotometer. RNA

Table 1 human telomerase reverse transcriptase (hTERT)-positive
expression in 68 intracranial tumours

Histology (WHO grade) n
+ hTERT

expression (n) %

Neuroepithelial tumours
Glioblastoma grade IV 17 10 58.8
Myeloblastoma grade IV 2 2 100
Astrocytoma grade III 2 2 100
Astrocytoma grade II 1 1 100
Astrocytoma grade I 5 1 20
Oligodendroglioma grade III 3 2 66.6
Ependymoma grade I 1 0 0
Ependymoma grade II 1 1 100
Neurinoma grade I 4 1 25

Meningeal tumours
Meningioma grade I 18 4 22.22

Miscellaneous tumours of the brain
Cholosteatoma grade I 1 1 100
Lipoma 1 1 100
Osteoma, benign 1 0 0
B-lymphoma non-Hodgkin 1 1 100
Hemaglioblastoma 1 0 0
Choroid plexus papilloma 1 0 0

Metastatic brain tumours from other
tissues

From breast 2 2 100
From lung 4 2 50
From melanoma 1 1 100

Nonspecific inflammation 1 0 0
Non-neoplastic brain specimens 2 0 0
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integrity was tested by PCR amplification of the b-actin house-
keeping gene, as we described previously (Spiropoulou et al, 2004).

Real-time RT– PCR for hTERT mRNA quantification

Human telomerase reverse transcriptase mRNA was quantificated
by the use of the LightCycler, Telo TAGGG hTERT quantification
kit on a Light Cycler (both from Roche Molecular Biochemicals;
(Mannheim, Germany) according to the manufacturer’s instruc-
tions.

In short description, telomerase (hTERT)-encoding mRNA was
reversed transcribed and a 198 bp fragment (corresponding to the
full-length hTERT transcript) of the generated cDNA was amplified
with specific primers in a one-step RT–PCR reaction. The
amplicon was detected by fluorescence using a specific pair of
hybridisation probes. The hybridisation probes consist of two
different short oligonucleotides that hybridise to an internal
sequence of the amplified fragment during the annealing phase of
the amplification cycle. One probe is labelled at the 50-end with
LightCycler-Red 640, and to avoid extension, modified at the 30-
end by phosphorylation. The other probe is labelled at the 30-end
with fluorescein. The emitted fluorescence of LightCycler-Red 640
was then measured at the instrument LightCycler. In a separate
one-step RT–PCR, mRNA, encoding for porphobilinogen deami-
nase (PBGD), was processed for use as a house-keeping gene. The
reaction product served both as a control for RT– PCR perfor-
mance and as a reference for relative quantification. During initial
optimisation of PCR conditions, amplified products were analysed
using agarose gels to ensure correct product size. Once the PCR
product was determined with Light Cycler melting-curve analysis,
it was used to control for the specificity of amplifications. The
number of transcripts in samples was calculated with the
LightCycler software, using the calibration data obtained from
serial dilutions of purified PCR products containing known
numbers of cDNA molecules of each gene (Figure 1). The results
of real-time PCR were given as the ratio between hTERT and PBGD
transcripts, expressed as a percentage and converted to arbitrary
units dividing by 1000. All experiments were performed in
duplicate, with good consistency of results (the mean coefficient
of variation was 9.5%). All samples were analysed in a blind-trial
fashion.

Statistical analysis

A Cox proportional hazard regression model (Cox, 1972) was
developed to evaluate the association (i.e. hazard ratio and its
confidence interval) between the potential prognostic marker and
progression-free (PFS) or overall survival (OS). This analysis was
conducted at both univariate and multivariate levels. The multi-
variate model was adjusted for hTERT mRNA expression in
tumours, tissue grade and patients age. Survival analysis was
performed by constructing Kaplan– Meier PFS and OS curves
(Kaplan and Meier, 1958) for hTERT-positive and hTERT-negative
patients, and the log-rank test was used to compare survival
between subgroups of patients. Progression-free survival was
defined as the time interval between the date of surgery and the
date of identification of recurrent or metastatic disease. Overall
survival was defined as the time interval between the date of
surgery and the date of death. Other analyses of statistical links
between biological and clinical parameters were performed using
standard tests.

RESULTS

We studied 68 intracranial tumours for the presence of hTERT
mRNA using a real-time RT–PCR. Table 1 presents the classifica-
tion of the samples examined in the study according to WHO

histologic criteria and the percentage of detectable hTERT mRNA
expression in them. The percentage of patients with detectable
hTERT mRNA expression is markedly increased with enhanced
malignancy (Po0.001, Table 4): hTERT mRNA expression was
detected in eight out of 33 samples of low malignancy (24.2%), in
19 out of 27 samples of high malignancy (70.4%) and in five out of
seven samples metastatic to the brain (71.4%) (Table 2). Patient
age ranged from 1 to 76 years with a mean of 48.672.54. human
telomerase reverse transcriptase arbitrary units ranged from
0.018–19.97 with a mean of 1.4470.42 (Table 3). The detection
limit of hTERT was found to be 0.036 arbitrary units and half of
this value (0.018 arbitrary units) was used for the estimation of
negative values for hTERT mRNA. Enlistment of samples as
primary-low malignant, primary-high malignant and metastatic-
high malignant and correlation with hTERT mRNA arbitrary units
expression showed statistical significance (Po0.001) (Table 4)
calculated by the Kruskal– Wallis test. Figure 2 shows that there is
statistically significant correlation (Po0.001) between hTERT
mRNA expression and the grade of the tumours. Progression-free
survival probability is significantly lower for patients having
positive hTERT expression (P¼ 0.031) (Figure 3). Overall survival
is significantly lower for patients with positive hTERT expression
(P¼ 0.047) (Figure 4). Cox univariate regression analysis shows
that hTERT-positive patients had a high and statistically
significant risk for relapse (hazard ratio (HR)¼ 2.24, P¼ 0.038,
respectively) (Table 5). Human telomerase reverse transcriptase
values were adjusted for tumour grade and patients age in order to
construct the Cox multivariate regression model. Since statistically
significant relationship was found between hTERT mRNA and
tumour grade (Po0.001), hTERT mRNA could not be considered
as an independent prognostic factor for PFS or OS of patients
having intracranial tumours.

DISCUSSION

It seemed reasonable that telomerase expression might be a useful
new prognostic marker in brain tumours, based on numerous
studies in the literature on its prognostic implications in other
tumour types, like breast, colorectal, endometrial, cervical or
ovarian cancer. These studies come to diverse conclusions as to
whether telomerase expression has prognostic utility and empha-
sise that the question needs to be addressed for each individual
tumour type. The present study examines intracranial tumours of
different histotypes as they presented randomly to the Neurosur-
gery Department of the University Hospital of Heraclio at the
island of Crete, between the years 1999 and 2003. Most previous
studies for hTERT expression have employed qualitative rather
than quantitative methods. In regard to brain tumours, Langford
et al (1997) observed a highly significant correlation in ordinary
meningiomas between the presence of telomerase activity and a
poor prognosis for the patient, a finding that was corroborated by
Falchetti et al, 1999. In line with this, Boldrini et al (2003) reported
a significant association between telomerase activity and hTERT
mRNA expression, both tending to increase as the histologic
grading of meningiomas increased, suggesting a role of telomerase
reactivation in the progression of these tumours. In the present
study, four out of 18 meningiomas and three out of eight grade I
meningiomas were positive for hTERT mRNA expression (data not
shown), suggesting also a trend for increased expression with
histologic grading of meningiomas. On the other hand, studies by
Falchetti et al (1999), Harada et al (2000), Cabuy and de Ridder
(2001) and Tchirkov et al (2003) have generated conflicting results
regarding the prognostic utility of telomerase expression in
meningiomas and gliomas (predominantly of high grade).

In this study, we measured the hTERT mRNA level in 68
intracranial tumours using a recently introduced real-time
quantitative PCR technique. We found a progressive increase in
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the hTERT detection rate with increasing levels of malignancy
(Po0.001) (Table 4). Present data are coarsely in agreement with
the detection rates of telomerase activity reported for similar
tumour types (DeMasters et al, 1997; Hiraga et al, 1998; Le et al,
1998; Harada et al, 2000; Sugita et al, 2000). The correlation of
hTERT mRNA expression with the level of malignancy is highly
specific when comparing as a group the more aggresssive tumours
(gliomas and metastatic tumours) and tumours regarded usually as
benign (meningiomas, neurinomas) (P¼ 0.001) (Table 4). This

association is in line with the demonstration of a similar
association at the level of hTERT-protein overexpression (Chakra-
varti et al, 2001). Among patients with detectable levels of hTERT
mRNA, the amount of hTERT transcripts was significantly higher
among glioblastoma patients as well as patients with metastatic
tumours to the brain in comparison to patients with other tumour
histotypes (data not shown). Unfortunately, the small number of
samples present in each category does not allow separate statistical
correlation for patients operated for neuroepithelial, meningial or
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Figure 1 Example of real-time RT–PCR quantification of hTERT mRNA in tumour samples. Top, hTERT standard curve; bottom, hTERT analysis
(htertst1, 2, 3, 4, 5 are human TERT RNA Standards with concentration of 7.3� 105, 7.0� 104,8, 5� 103, 8.4� 102, 8.1� 101 copies per 2 ml, respectively;
Positcontrol¼ positive control RNA; negat¼ negative control; samples 1–11 correspond to intracranial tumour samples).
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metastatic tumours with their survival. Nevertheless, not all
glioblastomas or all of metastatic tumours to the brain were found
to express hTERT transcripts. Similar results have been reported
from other authors. Tchirkov et al (2003), using the same method,
reported hTERT mRNA-positive expression in 69.8% of glioblas-
toma multiforme samples, when in the present study we found
66.6%. Kleinschmidt-DeMasters et al (2000) analysed by the TRAP
method and found hTERT expression in 89% of glioblastoma
samples. All of those results are discordant with the conclusion of
Falchetti et al (1999) that the assessment of telomerase activity
influence tumour prognosis in malignant gliomas. Kleinschmidt-
DeMasters et al (2000) addressed this question by analysing
quantitatively two to three regions from each tumour and found

three-fold regional variation in telomerase levels within the same
tumour. They concluded that even in glioblastomas that show
positivity for telomerase expression, there is variability in the level
of telomerase expression from region to region within the tumour.
They observed that areas of tissue were negative for telomerase
expression when they contained small number of tumour cells.
Some negative telomerase-expressing glioblastoma or metastatic
samples of our study possibly are taken from infiltrating edge of
tumours, where smaller numbers of tumour cells were present
relative to reactive or normal tissue or from areas with extensive
necrosis. Two out of the seven metastatic brain tumours examined
in the present study were negative for hTERT mRNA expression,

Table 2 Classification of tumours examined for human telomerase
reverse transcriptase (hTERT) mRNA expression according to their
histologic malignancy status

No. of
samples

+ hTERT mRNA
expression

Low malignancy
Meningiomas 18 4
Neurinomas 4 1
Ependymoma (grade I) 1 0
Astrocytomas (grade I) 5 1
Haemaglioblastoma 1 0
Osteoma 1 0
Lipoma 1 1
Cholosteatoma 1 1
Choroid plexus papilloma 1 0

Total 33 8

High malignancy
Glioblastoma 17 10
Myeloblastoma 2 2
Ependymoma (grade II) 1 1
Astrocytoma (grade II or III) 3 3
B-lymphoma non-Hodgkin 1 1
Oligodendroglioma 3 2

Total 27 19

Nonspecific inflammation 1 0
Metastatic from other tissues 7 5

Table 3 Descriptive statistics of continuous variables of the study

Percentiles

10 25 50 75 90

Variable Mean7s.e.a Range (Median)

hTERT (arbitrary units) 1.4470.42 0.018–19.97 0.018 0.018 0.036 0.88 4.64
Age (years) 48.6172.54 1–76 13.8 32.2 54.5 65.7 73.1

aStandard error.

Table 4 Human telomerase reverse transcriptase (hTERT) mRNA (arbitrary units) distribution in low and high malignant potential brain tumours

Tumour Mean7s.e.a Median Range P-valueb

Primary low malignant brain tumours (N¼ 33) 0.3170.20 0.017 0.018–6.13
Primary high malignant brain tumours (N¼ 27) 2.1170.68 0.37 0.018–14.06 o0.001
Metastatic high malignant brain tumours (N¼ 7) 4.5472.76 1.16 0.018–19.97

aStandard error. bCalculated by Kruskal –Wallis test.
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Figure 2 Association of hTERT mRNA expression, defined in arbitrary
units, with tumour grade. P-value was calculated by Mann–Whitney test.
Horizontal lines represent the mean.
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whenever the positive samples showed a great variability in the
expression levels of hTERT mRNA. The time interval to demise for
all patients with metastatic tumours was from 6 to 12 months (data
not shown). Although the number of metastatic brain tumours in
the present study is small, there is a similarity with the results of
Kleinschmidt-DeMasters et al (1998) reporting a four-fold
logarithmic variability but no correlation with tumour type or
interval to demise.

In conclusion, the present study revealed statistical correlation
between hTERT mRNA expression levels and the grade of the
tumours (examined regardless of their histotypes) (Po0.001)
(Figure 2). In our study, patients of all histological types having

negative expression of hTERT mRNA had statistically longer PFS
(P¼ 0.031) (Figure 3) and OS (P¼ 0.047) (Figure 4). Cox
univariate regression analysis showed that hTERT mRNA-positive
patients had a high and statistically significant risk of relapse (HR
of 2.24 and P¼ 0.038) (Table 5). In the Cox multivariate regression
model, the levels of hTERT mRNA were adjusted for tumour grade
and patients age. Since there was statistically significant relation-
ship between the levels of hTERT mRNA and the grade of the
tumours (P¼ 0.003 or P¼ 0.006, respectively), hTERT mRNA
levels could not be considered as an independent prognostic factor
for PFS or OS.
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Figure 3 Kaplan–Meier curve for PFS of patients with hTERT mRNA-
positive and hTERT mRNA-negative intracranial tumours.

Table 5 Univariate and multivariate analysis of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) mRNA status with regard to progression-free and overall
survival

Variable

Progression-free survival Overall survival

HRa 95% CIb P-value HRa 95% CIb P-value

Univariate analysis

hTERT mRNA
Negative 1.00 1.00
Positive 2.24 1.046–4.97 0.038 2.26 0.97–5.24 0.057
log hTERT(continuous variable) 1.51 1.081–2.13 0.016 1.44 0.99–2.11 0.056
Grading (ordinal) 2.49 1.68–3.69 o0.001 2.38 1.57–3.61 o0.001
Age 1.02 1.00–1.04 0.031 1.03 1.00–1.05 0.022

Multivariate analysisc

hTERT mRNA
Negative 1.00 1.00
Positive 0.71 0.31–1.63 0.42 0.83 0.33–2.04 0.68
hTERT (continuous variable) 1.05 0.91–1.11 0.92 0.99 0.89–1.10 0.84
Grading (ordinal) 2.51 1.64–3.81 o0.001 2.34 1.51–3.65 o0.001
Age 1.02 0.99–1.05 0.075 1.03 1.00–1.06 0.028

aHazard ratio (HR) estimated from Cox proportional hazard regression model. bConfidence interval of the estimated HR. cMultivariate models were adjusted for tumour grade
and patient age.
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Figure 4 Kaplan–Meier curve for OS of patients with hTERT mRNA-
positive and hTERT mRNA-negative intracranial tumours.
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