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1. Επιδημιολογία του καρκίνου παχέος εντέρου 

 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) αποτελεί παγκοσμίως τον δεύτερο συχνότερο 

καρκίνο στις γυναίκες και τον τρίτο συχνότερο στους άντρες, με 1,4 εκατομμύρια 

υπολογιζόμενες νέες περιπτώσεις και 694000 θανάτους ετησίως (1). Υπάρχει 

σημαντική διακύμανση της επίπτωσης ανά γεωγραφική περιοχή, με την υψηλότερη 

να αναφέρεται στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και την 

Αυτραλία (2). Τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ παρατηρείται μία σταθερή ελάττωση 

της επίπτωσης της τάξης του 2-3% ετησίως, πιθανά σχετιζόμενη με την ευρεία 

εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο της 

νόσου και την αφαίρεση καλοήθων πολύποδων πριν αυτοί υποστούν κακοήθη 

εξαλλαγή (3). Έτσι, σήμερα, ο ισόβιος κίνδυνος για ανάπτυξη ΚΠΕ είναι 5%, με το 

90% των περιπτώσεων να εμφανίζονται σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και με 

την επίπτωση της νόσου να είναι κατά 25% υψηλότερη στους άντρες σε σχέση με τις 

γυναίκες και κατά 20% σε Αφροαμερικάνους σε σχέση με Καυκάσιους (1).  

Ως προς τη θνητότητα, το 8% του συνόλου των θανάτων από νεοπλασματική νόσο 

οφείλεται στον ΚΠΕ (1) και με βάση στοιχεία της βάσης δεδομένων Surveillance, 

Epidemiology and End Results Reporting (SEER), το 64,9% των ασθενών που 

διαγιγνώσκονται με ΚΠΕ οποιουδήποτε σταδίου επιβιώνουν 5 χρόνια ή περισσότερο 

(4). Η θνητότητα από ΚΠΕ βρίσκεται σε σταθερή πτώση και η επιβίωση βελτιώνεται 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις Δυτικές χώρες, ως αποτέλεσμα της εγκυρότερης 

διάγνωσης της νόσου σε πρώιμα στάδια, της ευρείας χρήσης επικουρικής 

μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας, της βελτίωσης των θεραπευτικών μέσων στη 

μεταστατική νόσο και της επιθετικής στρατηγικής μεταστασεκτομών στην 

ολιγομεταστατική νόσο (5).  
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Η σταδιοποίηση του ΚΠΕ βάσει της 7ης έκδοσης του συστήματος σταδιοποίησης του 

καρκίνου από την American Joint Committee on Cancer (AJCC) παρουσιάζεται 

στους πίνακες 1 και 2. Κατά τη στιγμή της διάγνωσης, 40% των ασθενών έχουν 

εντοπισμένη νόσο, 36% περιοχική και 20% διαγιγνώσκονται με απομακρυσμένες 

μεταστάσεις. Το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης στις 3 αυτές κατηγορίες είναι 

αντίστοιχα 90%, 70% και 13% (6).  

Από επιδημιολογικής και αιτιολογικής – βιολογικής άποψης, ο ΚΠΕ μπορεί να 

διακριθεί σε 3 διακριτές ομάδες (7): 

1. 70% των ασθενών έχουν σποραδική νόσο, χωρίς δηλαδή ατομικό ιστορικό 

κάποιου γενετικού συνδρόμου που προδιαθέτει στην ανάπτυξη ΚΠΕ ή χωρίς 

οικογενή προδιάθεση. Στη κατηγορία αυτή ασθενών κύριοι αιτιολογικοί 

παράγοντες αποτελούν περιβαλλοντικοί παράγοντες, άλλα νοσήματα όπως η 

φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και διαιτητικοί παράγοντες.  

2. 10% των περιπτώσεων οφείλεται σε κληρονομούμενα γενετικά σύνδρομα, όπως η 

οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (Familial Adenomatous Polyposis - FAP), 

το σύνδρομο Lynch ή κληρονομικός μη πολυποδιασικός καρκίνος παχέος εντέρου 

(Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer – HNPCC) και το σύνδρομο Peutz – 

Jeghers.  

3. Στο 25% των περιπτώσεων παρατηρείται σαφής οικογενής προδιάθεση, χωρίς να 

είναι απόλυτα κατανοητή η υποκείμενη βιολογία. Για παράδειγμα, άτομα με 1 

συγγενή 1ου βαθμού που πάσχει από ΚΠΕ έχουν 1.7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο 

για ανάπτυξη ΚΠΕ.  
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Πίνακας 1. Σταδιοποίηση ΤΝΜ του καρκίνου παχέος εντέρου, 7η έκδοση 

 

Πρωτοπαθής Όγκος (Τ) 

Tx Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

T0 Χωρίς ενδείξεις πρωτοπαθούς όγκου 

Tis Καρκίνωμα in situ 

T1 Ο όγκος εισβάλλει στον υποβλεννογόνιο χιτώνα 

T2 Ο όγκος εισβάλλει στον μυϊκό χιτώνα 

T3 Ο όγκος επεκτείνεται στους περικολικούς ιστούς 

T4a Ο όγκος εισβάλλει στην επιφάνεια του σπλαγχνικού περιτοναίου 

T4b Ο όγκος διηθεί γειτονικά όργανα ή δομές 

  

Περιοχικοί Λεμφαδένες (Ν) 

Nx Οι περιοχικοί λεμφαδένες δεν μπορούν να αξιολογηθούν 

N0 Χωρίς μεταστάσεις σε περιοχικούς λεμφαδένες 

N1 Μετάσταση σε 1 – 3 περιοχικούς λεμφαδένες 

N1a Μετάσταση σε 1 περιοχικό λεμφαδένα 

N1b Μετάσταση σε 2 – 3 περιοχικούς λεμφαδένες 

N1c Μετάσταση σε υπορογόνιο, μεσεντέριο ή μη περιτοναϊκό περικολικό 

ιστό 

N2 Μετάσταση σε 4 ή περισσότερους περιοχικούς λεμφαδένες 

N2a Μετάσταση σε 4 – 6 περιοχικούς λεμφαδένες 

N2b Μετάσταση σε 7 ή περισσότερους περιοχικούς λεμφαδένες 

  

Απομακρυσμένες Μεταστάσεις (Μ) 

M0 Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις 

M1 Απομακρυσμένες μεταστάσεις 

M1a Μετάσταση σε 1 όργανο ή θέση 

M1b Μεταστάσεις σε περισσότερα από 1 όργανα ή θέσεις 
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Πίνακας 2. Παθολογοανατομικά στάδια του καρκίνου παχέος εντέρου 

 

Στάδιο Τ Ν Μ 

0 Tis N0 M0 

Ι T1 N0 M0 

T2 N0 M0 

ΙΙΑ T3 N0 M0 

IIB T4a N0 M0 

IIC T4b N0 M0 

IIIA T1-2 N1/N1c M0 

T1 N2a M0 

 

IIIB 

T3-T4a N1/N1c M0 

T2-T3 N2a M0 

T1-T2 N2b M0 

 

IIIC 

T4a N2a M0 

T3-T4a N2b M0 

T4b N1-N2 M0 

IVA Οποιοδήποτε Τ Οποιοδήποτε Ν M1a 

IVB Οποιοδήποτε Τ Οποιοδήποτε Ν M1b 
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2. Βιολογία του καρκίνου παχέος εντέρου  

 

Το μοντέλο που έχει προταθεί από τον Vogelstein και το οποίο παρουσιάζεται στην 

εικόνα 1 περιγράφει την εξέλιξη από το φυσιολογικό επιθήλιο στο παχύ έντερο, στη 

δημιουργία πολύποδα, την εμφάνιση δυσπλασίας και τελικά τη κακοήθη εξαλλαγή 

(8). Το μοντέλο αυτό στηρίζεται από επιδημιολογικά (αφαίρεση των πολυπόδων 

οδηγεί σε ελάττωση της επίπτωσης του ΚΠΕ), ιστοπαθολογικά (συχνά παρατηρείται 

γειτνίαση πολύποδα – νεοπλάσματος) και κλινικά δεδομένα (πολύποδες και καρκίνος 

αναπτύσσονται με την ίδια συχνότητα στις ίδιες θέσεις του παχέος εντέρου με 

χρονική απόσταση 10 – 15 έτη).  

 

 

 

Ως προς τη μοριακή παθογένεση του ΚΠΕ, προτείνεται η ύπαρξη 3 τουλάχιστον οδών 

καρκινογένεσης: 

1. Η οδός της χρωμοσωμικής αστάθειας, όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι οι 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες με τη μορφή απαλείψεων, απώλειας ετεροζυγωτίας ή 

προσθήκων.  
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2. Ο φαινότυπος των μεταλλάξεων (mutator phenotype) ο οποίος προκαλείται από 

τη συσσώρευση εκατοντάδων ή χιλιάδων μεταλλάξεων εξαιτίας της ύπαρξης 

βλάβης των γονιδίων επιδιόρθωσης ασύμβατων βάσεων (mismatch repair, MMR). 

Αποτέλεσμα της βλάβης στο μηχανισμό MMR είναι η συσσώρευση 

επαναλαμβανόμενων νουκλεοτιδίων, φαινόμενο το οποίο αποκαλείται 

μικροδορυφορική αστάθεια (microsatellite instability, MSI). Η βλάβη στο 

μηχανισμό MMR μπορεί να οφείλεται είτε σε μετάλλαξη ενός από τα υπεύθυνα 

γονίδια (MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2) είτε σε μεθυλίωση του εκκινητή 

ενός από τα γονίδια αυτά (συχνότερα το MLH1), γεγονός που οδηγεί σε 

αποσιώπηση του γονιδίου.  

3. Η οδός της υπερμεθυλίωσης, κατά την οποία επιγενετικές αλλαγές όπως η 

μεθυλίωση προκαλούν αποσιώπηση γονιδίων, μεταξύ των οποίων και αυτά που 

συμμετέχουν στο μηχανισμό MMR. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν συνήθως 

περιπτώσεις ΚΠΕ με μετάλλαξη στο γονίδιο B-Raf proto-oncogene, 

serine/threonine kinase (BRAF) (9).  

Με βάση τη σημερινή κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών που διέπουν τη 

γένεση και την εξέλιξη της κακοήθους εξαλλαγής στον ΚΠΕ, τονίζεται η σημασία 

ορισμένων ογκοκατασταλτικών γονιδίων και ογκογονιδίων κυριότερα εκ των οποίων 

είναι τα ακόλουθα (10, 11): 

1. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο Adenomatous polyposis coli (APC) στο 

χρωμόσωμα 5q, γαμετικές μεταλλάξεις του οποίου οδηγούν στην οικογενή 

αδενωματώδη πολυποδίαση ενώ σωματικές μεταλλάξεις του παρατηρούνται στο 

80% των περιπτώσεων ΚΠΕ.  Ο βιολογικός ρόλος του APC είναι η ρύθμιση της 

φωσφορυλίωσης και αποδόμηση της β-κατενίνης και απώλεια της 

λειτουργικότητάς του οδηγεί σε ενεργοποίηση του μονοπατιού μεταγωγής 
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σήματος Wingless-type (Wnt), το οποίο είναι ενεργοποιημένο σε  >90% των 

περιπτώσεων ΚΠΕ.  

2. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο TP53 στο χρωμόσωμα 17p, το οποίο είναι 

απενεργοποιημένο στο 60 – 70% των περιπτώσεων ΚΠΕ. Κύριος ρόλος του είναι 

η ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και η αναστολή αυτού ως απάντηση σε 

ερεθίσματα όπως βλάβη του DNA.  

3. Τα γονίδια τα οποία συμμετέχουν στο μηχανισμό MMR, για τα οποία έγινε λόγος 

προηγουμένως.  

4. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο Deleted in colon cancer (DCC) το οποίο εδράζεται 

στο χρωμόσωμα 18q, σωματικές μεταλλάξεις του οποίου παρατηρούνται σε 

περισσότερες από 70% των περιπτώσεων ΚΠΕ. Η απώλεια του DCC παρουσιάζει 

και προγνωστικό και προβλεπτικό ενδιαφέρον, καθώς ενδεχομένως να χρησιμεύει 

σαν δείκτης για την επιλογή ασθενών σταδίου ΙΙ που είναι υποψήφιοι για 

χορήγηση επικουρικής χημειοθεραπείας (12).  

5. Η οδός μεταγωγής σήματος Transforming growth factor-b (TGF-b), η οποία 

φυσιολογικά ασκεί ανασταλτική δράση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και 

μπορεί να απενεργοποιείται είτε μέσω μεταλλάξεων του γονιδίου Mothers against 

decapentaplegic homolog 4 (SMAD4) είτε μέσω μεταλλάξεων του υποδοχέα του 

TGF-b (TGFBR2) (13).  

6. Η οικογένεια των RAS γονιδίων και κυρίως το V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma 

viral oncogene homolog (KRAS) γονίδιο είναι το σημαντικότερο ογκογονίδιο στη 

μοριακή παθογένεση του ΚΠΕ (14). Το 35 – 40% των ασθενών με ΚΠΕ έχουν 

σωματική μετάλλαξη στο εξώνιο 2 – κωδικόνιο 12, το 6% στο εξώνιο 2 – 

κωδικόνιο 13 και σπανιότερα στα εξώνια 3 και 4, με τις μεταλλάξεις να είναι 

συχνότερες στους άπω όγκους σε σχέση με τους εγγύς (15). Μεταλλάξεις του 
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KRAS είναι σχετικά πρώιμο γεγονός στη καρκινογένεση του ΚΠΕ, κατά τη 

μετάβαση από πρώιμο σε όψιμο αδένωμα (16). Οι μεταλλάξεις αυτές οδηγούν σε 

συνεχή ενεργοποίηση και μεταγωγή σήματος στον πυρήνα, με αποτέλεσμα την 

αύξηση και πολλαπλασιασμό των κυττάρων καθώς και την ενεργοποίηση των 

καρκινικών προγονικών κυττάρων (cancer stem cells, CSCs) (17). Μεταλλάξεις 

του γονιδίου neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog (NRAS) 

παρατηρούνται σε μικρότερο ποσοστό στον ΚΠΕ, περίπου 5 – 10%. Για τη 

προβλεπτική σημασία των μεταλλάξεων KRAS και NRAS γίνεται λόγος 

παρακάτω.  

7. Μεταλλάξεις στο γονίδιο BRAF παρατηρούνται σε ποσοστό 5 – 10% των 

περιπτώσεων ΚΠΕ, και σχετίζονται με τη παρουσία MSI και με όγκους στο εγγύς 

παχύ έντερο. BRAF μεταλλάξεις είναι σχεδόν πάντα αλληλοαποκλειόμενες με τις 

μεταλλάξεις KRAS και υποδηλώνουν ιδιαίτερα πτωχή πρόγνωση στη περίπτωση 

της V600E σημειακής μετάλλαξης. Αντιθέτως, οι μη-V600E μεταλλάξεις, 

παρατηρούμενες στο 2.2% του συνόλου των ΚΠΕ, συνδέονται με νεότερη ηλικία, 

λιγότερο συχνή εντόπιση στο δεξιό κόλον και σαφώς καλύτερη πρόγνωση (18-

20). 

8. Μεταλλάξεις στα γονίδια phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic 

subunit alpha (PIK3CA) κυρίως στο εξώνιο 20 και phosphatase and tensin 

homolog (PTEN) παρατηρούνται στο 10 – 20% των ΚΠΕ και προκαλούν 

ενεργοποίηση της οδού σηματοδότησης PI3K/AKT/mTOR (21, 22). Δεν είναι 

όμως σαφές εάν οι μεταλλάξεις αυτές είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της 

καρκινογένεσης ή αποτελούν «παρατηρητές» (bystander mutations). Ο ρόλος 

τους στην ανάπτυξη αντίστασης στη θεραπεία αναλύεται στο κεφάλαιο 4 του 

παρόντος.   
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3. Θεραπεία μεταστατικού καρκίνου παχέος εντέρου 

 

3.1 Βασικές αρχές της θεραπείας  

Επί δεκαετίες το μόνο διαθέσιμο θεραπευτικό μέσο στην αντιμετώπιση του 

μεταστατικού καρκίνου παχέος εντέρου (ΜΚΠΕ) ήταν η 5-φθοριουρακίλη (5-FU), η 

οποία δρα δεσμεύοντας το ένζυμο θυμιδιλική συνθετάση. Η χορήγησή της ξεκινούσε 

με τη διάγνωση της νόσου και συνεχιζόταν έως το θάνατο, με τη διάμεση συνολική 

επιβίωση (overall survival – OS) να φτάνει τους 12 μήνες. Τα 2 συχνότερα 

χρησιμοποιούμενα σχήματα χορήγησης του 5-FU ήταν το σχήμα Mayo Clinic (ταχεία 

έγχυση 5 συνεχόμενες ημέρες επαναλαμβανόμενο κάθε 28 ημέρες) με το οποίο ήταν 

συχνότερη η αιματολογική τοξικότητα και το σχήμα Roswell Park (εβδομαδιαία 

ταχεία έγχυση) με κυριότερη παρενέργεια να είναι η γαστρεντερική τοξικότητα. Η 

βελτίωση της επιβίωσης με τη συγχορήγηση λευκοβορίνης (leucovorin, LV) η οποία 

ενισχύει τη δράση της 5-FU μέσω δέσμευσης του στόχου της καθώς και με τη χρήση 

σύντομης διάρκειας συνεχούς έγχυσης (σχήμα de Gramont 5-FU/LV) ήταν οριακή 

(23, 24). Νεότερες από του στόματος φθοριοπυριμιδίνες όπως η καπεσιταμπίνη, το 

UFT και το S-1 έχουν αποδείξει την ισοδυναμία τους με το σχήμα 5-FU/LV σε 

μελέτες φάσης ΙΙΙ με αποτέλεσμα να λάβουν έγκριση για χρήση και να αποτελούν 

χρήσιμες εναλλακτικές επιλογές, με μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή αλλά και 

διαφορετικό προφίλ τοξικότητας, κυρίως από το γαστρεντερικό (25, 26). 

Τα τελευταία 15 χρόνια η ανάπτυξη και έγκριση πολλών νέων χημειοθεραπευτικών 

και βιολογικών παραγόντων ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής τυχαιοποιημένων 

προοπτικών μελετών έχει βελτιώσει ουσιαστικά τη πρόγνωση των ασθενών με 

ΜΚΠΕ. Έτσι, η έκθεση του ασθενούς σε όλα τα δραστικά φάρμακα σε δόκιμους 

συνδυασμούς, η έναρξη της θεραπείας με συνδυασμένη χημειοθεραπεία (27) και η 
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εναλλαγή περιόδων εντατικής θεραπείας με περιόδους θεραπείας συντήρησης (28) 

αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της θεραπευτικής στρατηγικής, οδηγώντας σε 

διάμεση επιβίωση 30 μήνες στις σύγχρονες μελέτες. Τα αποτελέσματα των 

σημαντικότερων μελετών 1ης γραμμής στον ΜΚΠΕ συνοψίζονται στην εικόνα 2, με 

παράθεση κατά χρονολογική σειρά από το 2000 έως το 2015.  

Το πρώτο χημειοθεραπευτικό μετά τη 5-FU/LV που έλαβε έγκριση ήταν η 

ιρινοτεκάνη (irinotecan, CPT-11). Η υδρόλυση της ιρινοτεκάνης οδηγεί στην 

απελευθέρωση του δραστικού μεταβολίτη SN-38, ο οποίος δρα αναστέλλοντας το 

ένζυμο τοποϊσομεράση 1. Αρχικά η ιρινοτεκάνη έδειξε δραστικότητα ως 

μονοθεραπεία σε ασθενείς προθεραπευμένους με 5-FU, βελτιώνοντας το ποσοστό 

επιβίωσης στο ένα έτος, 36% έναντι 14% (29). Ακολούθως, ο συνδυασμός με 5-

FU/LV εξετάστηκε σε προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες. Συνδυαζόμενη με ταχεία 

έγχυση 5-FU (σχήμα IFL), κυρίως στην Αμερική, οδήγησε σε βελτίωση της 

επιβίωσης σε σχέση με τη μονοθεραπεία με 5-FU χορηγούμενη σύμφωνα με το 

σχήμα Mayo Clinic, προκαλώντας όμως σημαντική γαστρεντερική τοξικότητα (30). 

Αντιθέτως, στην Ευρώπη η ιρινοτεκάνη συνδυάστηκε με το σχήμα χορήγησης 5-FU 

de Gramont (σχήμα FOLFIRI) και  βελτίωσε την OS σε σχέση με μονοθεραπεία με 5-

FU/LV κατά 3,3 μήνες (31). Καθώς η τοξικότητα του FOLFIRI είναι σημαντικά 

μικρότερη σε σχέση με το IFL, το πρώτο έχει επικρατήσει ως η προτιμώμενη μέθοδος 

χορήγησης 5-FU και ιρινοτεκάνης. Επίσης, λόγω αλληλοεπικαλυπτόμενης 

γαστρεντερικής τοξικότητας της καπεσιταμπίνης με την ιρινοτεκάνη, ο συνδυασμός 

τους δεν προτείνεται σε σχέση με το FOLFIRI όπως φάνηκε στα αποτελέσματα της 

μελέτης BICC-C η οποία ενίσχυσε τη θέση του FOLFIRI στη θεραπευτική του 

ΜΚΠΕ (32).  
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Η οξαλιπλατίνα (oxaliplatin, LOHP) ανήκει στα άλατα πλατίνας και αποτελεί το μόνο 

πλατινούχο σκεύασμα με δραστικότητα στον ΚΠΕ. Ο μηχανισμός δράσης της είναι 

κοινός με τα υπόλοιπα πλατινούχα, δηλαδή δεσμεύει το DNA και προκαλεί βλάβη 

της διπλής αλύσου. Η οξαλιπλατίνα ως μονοθεραπεία δεν έχει ιδιαίτερη 

δραστικότητα στους προθεραπευμένους και μη ασθενείς με ΜΚΠΕ (33). Αντιθέτως, 

ο συνδυασμός με 5-FU/LV (σχήμα FOLFOX) έχει δειχθεί ότι είναι ανώτερος από τη 

μονοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη (34). Η μελέτη όμως που οδήγησε στη καθιέρωση 

του FOLFOX στη θεραπευτική του ΜΚΠΕ ήταν η Intergroup 9741 στην οποία μη 

προθεραπευμένοι ασθενείς με ΜΚΠΕ τυχαιοποιήθηακαν να λάβουν FOLFOX, IFL ή 
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το συνδυασμό ιρινοτεκάνης με οξαλιπλατίνα, με το FOLFOX να υπερέχει ξεκάθαρα 

μεταξύ των τριών σχημάτων (35). Αντίθετα με την υπεροχή του FOLFOX έναντι του 

IFL, σε μία Ευρωπαϊκή μελέτη όπου συγκρίθηκε η αλληλουχία FOLFOX και κατόπιν 

FOLFIRI στη 2η γραμμή έναντι του αντίστροφου, δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά 

στη συνολική επιβίωση μεταξύ των 2 σκελών  (36). Επομένως, τόσο το FOLFOX όσο 

και το FOLFIRI μπορούν να χρησιμοποιούνται ως αρχική θεραπεία στον ΜΚΠΕ και 

να αποτελούν τη βάση στην οποία προστίθεται ο βιολογικός παράγοντας (αναστολέας 

αγγειογένεσης ή αντι-EGFR μονοκλωνικό αντίσωμα) με την επιλογή να στηρίζεται 

κυρίως στο ιστορικό προηγούμενης έκθεσης του ασθενούς σε οξαλιπλατίνα ως 

μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία και στο προφίλ τοξικότητας που διαφέρει 

μεταξύ των 2 προαναφερθέντων σχημάτων.  

Μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν στην αγγειογένεση όπως το bevacizumab 

στη 1η και 2η γραμμή και τα aflibercept και ramucirumab στη 2η γραμμή βελτιώνουν 

την πιθανότητα ανταπόκρισης (overall response rate, ORR), το διάστημα μέχρι την 

επιδείνωση νόσου (progression free survival, PFS) και σε ορισμένες περιπτώσεις την 

OS. Συνοπτικά, το bevacizumab είναι εξανθρωποιημένο αντίσωμα που στοχεύει τον 

αγγειογενετικό αυξητικό παράγοντα (Vascular endothelial growth factor A, VEGF-

A). Σε τυχαιοποιημένες μελέτες έχει δείξει βελτίωση της έκβασης όταν προστίθεται 

σε FOLFIRI (32), FOLFOX (37) και όταν χρησιμοποιείται στη δεύτερη γραμμή (38). 

Από την άλλη όμως, αντίθετα αποτελέσματα είχαν 2 Ευρωπαϊκές μελέτες που 

εξέτασαν το όφελος από το bevacizumab όταν προστέθηκε σε FOLFIRI (39, 40). 

Επίσης, σε 2 μελέτες ακόμα όπου αξιολογήθηκε ο συνδυασμός του bevacizumab με 

το FOLFOX, το όφελος από τη προσθήκη του βιολογικού παράγοντα ήταν είτε 

οριακό (41), είτε ανύπαρκτο (40). Τα αντιφατικά αποτελέσματα των μελετών, το 

υψηλό κόστος του παράγοντα και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υπέρταση, 
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πρωτεϊνουρία, δημιουργία συριγγίων, καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων και 

διάτρηση του γαστρεντερικού σαφώς αποτελούν σημαντικά σημεία που ο θεράπων 

ιατρός πρέπει να αξιολογεί πριν τη χορήγηση του bevacizumab. Αντίθετα με το 

bevacizumab, το aflibercept το οποίο αποτελεί εικονικό υποδοχέα παραγόντων 

αγγειογένεσης και το ramucirumab, ένας αναστολέας του υποδοχέα 2 του VEGF, 

έχουν εγκριθεί για χρήση μόνο στη δεύτερη γραμμή σε συνδυασμό με ιρινοτεκάνη 

μετά από αποτυχία προηγούμενης χημειοθεραπείας με βάση την οξαλιπλατίνα. Η 

έγκριση αυτή βασίστηκε στα αποτελέσματα των μελετών VELOUR και RAISE 

αντίστοιχα όπου η προσθήκη του αγγειογενετικού παράγοντα στη χημειοθεραπεία 

οδήγησε σε βελτίωση της επιβίωσης κατά περίπου 1,5 μήνα (42, 43). 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για ανεύρεση δραστικών θεραπειών 

σε ασθενείς που έχουν λάβει όλα τα προαναφερθέντα φάρμακα. Έτσι, ο αναστολέας 

πολλαπλών τυροσινικών κινασών regorafenib και το νουκλεοσιδικό ανάλογο TAS-

102 έδειξαν σε μελέτες φάσης ΙΙΙ οριακό, αλλά στατιστικά σημαντικό όφελος στη 

συνολική επιβίωση κατά 1,5 – 2 μήνες σε βαριά προθεραπευμένους ασθενείς (44, 45). 

Τέλος, πρώιμα αποτελέσματα από μία μελέτη φάσης ΙΙ έδειξαν ότι ο αναστολέας της 

Programmed Death Protein 1 (PD-1), pembrolizumab, ο οποίος οδηγεί μέσω της 

αναστολής αυτής σε ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και σε αναγνώριση και 

καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, είναι δραστικός σε όγκους που φέρουν 

βλάβη στο μηχανισμό MMR και επομένως μεγάλο φορτίο μεταλλάξεων άρα ισχυρή 

αντιγονικότητα (46). Αν και τα δεδομένα αυτά αποτελούν απόδειξη αρχής (proof of 

principle), αναμένεται με ενδιαφέρον ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή μεγαλύτερων 

μελετών.  
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Συμπερασματικά, τα τελευταία 15 χρόνια η διεξαγωγή μιας σειράς καλά 

σχεδιασμένων προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών έχει αλλάξει εντελώς τη 

θεραπεία του ΜΚΠΕ, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη πρόγνωση των ασθενών.  

 

3.2 Κλινική χρήση των αντι-EGFR παραγόντων 

Ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας και ο υποδοχέας του  (Epidermal Growth 

Factor Receptor, EGFR) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση και τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό στον ΚΠΕ (47), με αποτέλεσμα να αποτελούν 

δυνητικούς θεραπευτικούς στόχους. Δύο μονοκλωνικά αντισώματα έχουν εγκριθεί 

για χρήση σε ΜΚΠΕ, το χιμαιρικό IgG1 αντίσωμα cetuximab και το πλήρως 

ανθρώπινο IgG2 αντίσωμα panitumumab. Αρχικά το cetuximab εξετάστηκε στον 

χημειοανθεκτικό ΜΚΠΕ, όπου φάνηκε ότι βελτίωσε την έκβαση της νόσου σε σχέση 

με την υποστηρικτική αγωγή (48). Σε μεταγενέστερη ανάλυση αυτής της μελέτης 

δείχθηκε ότι το όφελος αφορούσε τους ασθενείς χωρίς KRAS μεταλλάξεις, με το 

όφελος στην OS να φτάνει τους 4,7 μήνες και στο PFS τους 1,8 μήνες (49). Παρόμοια 

αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί και για το panitumumab, όπου φάνηκε ότι ασθενείς 

με KRAS μεταλλάξεις δεν έχουν κανένα όφελος από τη θεραπεία με αντι-EGFR 

παράγοντες (50). Επομένως, οι μεταλλάξεις KRAS αποτέλεσαν τον πρώτο 

προβλεπτικό βιοδείκτη επιλογής ασθενών για συγκεκριμένη θεραπεία στον ΜΚΠΕ, 

κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε στις τυχαιοποιημένες μελέτες CRYSTAL και OPUS. 

Στις μελέτες αυτές το cetuximab συνδυάστηκε στην 1η γραμμή με FOLFIRI και με 

FOLFOX αντίστοιχα. Σε αναλύσεις στους KRAS άγριου τύπου (wild type, WT) 

ασθενείς, η προσθήκη στο FOLFIRI αύξησε την επιβίωση στη μελέτη CRYSTAL, όχι 

όμως και στο FOLFOX στη μελέτη OPUS, παρά το όφελος στο PFS (51, 52). 

Επιπρόσθετα, στη μελέτη φάσης ΙΙΙ PRIME που εξέτασε τον ρόλο του panitumumab 
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σε συνδυασμό με FOLFOX στην 1η γραμμή φάνηκε ότι και μεταλλάξεις KRAS 

λιγότερο συχνές, στα εξώνια 3 και 4, και μεταλλάξεις του NRAS στα εξώνια 2,3 και 4, 

οι οποίες εμφανίζονται συνολικά στο 17% των μη προθεραπευμένων ασθενών με 

ΜΚΠΕ επίσης αποκλείουν το όφελος από αντι-EGFR παράγοντες. Στη μελέτη αυτή, 

η προσθήκη του panitumumab στο FOLFOX οδήγησε σε όφελος στην επιβίωση τόσο 

τους KRAS WT, όσο και τους RAS WT ασθενείς, στους οποίους ήταν και 

σημαντικότερο (53). Ως εκ τούτου, σήμερα η χρήση των παραγόντων αυτών 

προτείνεται μόνο σε ασθενείς RAS WT. Τα αποτελέσματα από αναδρομικές 

αναλύσεις μελετών φάσης ΙΙΙ 1ης γραμμής με αντι-EGFR παράγοντες οι οποίες 

αφορούν RAS WT ασθενείς συνοψίζονται στον πίνακα 3.  

Ένα αναπάντητο ερώτημα παραμένει σχετικά με το ποιός βιολογικός παράγοντας, το 

bevacizumab ή ένα αντι-EGFR αντίσωμα, όταν προστεθεί στη χημειοθεραπεία 1ης 

γραμμής οδηγεί σε μακρότερη επιβίωση. Στο ερώτημα αυτό έχουν επιχειρήσει να 

απαντήσουν 3 μελέτες. Η μελέτη PEAK ήταν μία τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ 

όπου συγκρίθηκαν οι θεραπείες με FOLFOX και bevacizumab έναντι FOLFOX και 

cetuximab, χωρίς όμως να έχει τεθεί συγκεκριμένο στατιστικό ερώτημα. Το σκέλος 

με panitumumab πέτυχε μεγαλύτερη OS κατά 12 μήνες στους RAS WT ασθενείς 

(54). Στη μελέτη FIRE-3 συγκρίθηκαν τα σχήματα FOLFIRI με bevacizumab ή 

cetuximab, με το πρωτογενές καταληκτικό σημείο να είναι το ORR. Το σκέλος με το 

cetuximab είχε μεγαλύτερη OS σε αναδρομική ανάλυση για τους RAS WT ασθενείς, 

33,1 έναντι 25,9 μήνες (p = 0.01) (55). Αξιοσημείωτο είναι ότι και στις 2 μελέτες το 

PFS ήταν ίσο μεταξύ των 2 σκελών. Αντίθετα αποτελέσματα είχε η μεγαλύτερη εκ 

των τριών μελετών και η μόνη που είχε ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο την OS, 

η μελέτη Intergroup 80405, η οποία σύγκρινε το bevacizumab με το cetuximab σε 

συνδυασμό με χημειοθεραπεία επιλογής του ερευνητή (FOLFOX ή FOLFIRI). Σε 
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αναδρομική ανάλυση των RAS WT ασθενών, ενώ το ORR ήταν ανώτερο για το 

cetuximab, το PFS (11,4 έναντι 11,3 μήνες) και η OS (32 έναντι 31,2 μήνες) ήταν 

ισοδύναμα (56). Επομένως, τα αντιφατικά αποτελέσματα των μελετών, η αναδρομική 

φύση των αναλύσεων της αποτελεσματικότητας της θεραπείας στους RAS WT 

ασθενείς, ο διαφορετικός σχεδιασμός με διαφορετικά στατιστικά ερωτήματα μεταξύ 

των μελετών, η έλλειψη όφελους ως προς το PFS στις μελέτες PEAK και FIRE-3 και 

η απουσία σαφούς βιολογικού υπόβαθρου που να εξηγεί το μη όφελος στο PFS  ενώ 

υπάρχει βελτίωση της OS είναι ανασταλτικοί παράγοντες για τη καθιέρωση των αντι-

EGFR παραγόντων ως 1η επιλογή για την αρχική θεραπεία των RAS WT ασθενών. Ως 

προς το βιολογικό υπόβαθρο για το φαινόμενο αυτό, έχουν προταθεί τόσο το 

μεγαλύτερο βάθος ανταπόκρισης στους αντι-EGFR παράγοντες (57), όσο και η 

πιθανότητα το cetuximab και το panitumumab να ευαισθητοποιούν (priming) το 

καρκινικό κύτταρο στη δράση του bevacizumab που θα χορηγηθεί σε επόμενη 

γραμμή (58). 

Συμπερασματικά, η προσθήκη αντι-EGFR παράγοντα στη χημειοθεραπεία του 

ΜΚΠΕ, είτε cetuximab είτε panitumumab, ξεκάθαρα βελτιώνει τη κλινική έκβαση 

των ασθενών που δεν φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια KRAS και NRAS. Η ανεύρεση 

και άλλων προβλεπτικών βιοδεικτών θα οδηγήσει στην αναγνώριση μιας υπο-ομάδας 

ασθενών που θα αποκομίζει το μέγιστο όφελος από τους παράγοντες αυτούς. Μία 

αναδρομική ανάλυση της μελέτης Intergroup 80405 η οποία παρουσιάτηκε στο 

ASCO 2016 έδειξε ότι ασθενείς με όγκους στο αριστερό κόλον είχαν καλύτερη 

επιβίωση αν ελάμβαναν cetuximab, ενώ αυτοί με όγκους στο δεξί κόλον αν 

ελάμβαναν bevacizumab (59). Πιο συγκεκριμένα, η διάμεση επιβίωση των KRAS WT 

ασθενών με όγκους στο κατιόν κόλον ήταν 37.5 μήνες όταν ελάμβαναν cetuximab και 

32.1 υπό bevacizumab. Οι αντίστοιχες τιμές για όγκους που προέρχονταν από το 
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ανιόν κόλον ήταν 16.4 και 24.5 μήνες, αντίστοιχα. Οι διαφορές αυτές ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Ακολούθησε μία μετα-ανάλυση των 3 δημοσιευθέντων 

μελετών, η οποία επιβεβαίωσε την υπεροχή της αντι-EGFR θεραπείας στους όγκους 

του κατιόντος (HR=0.71, 95% CI 0.68 – 0.85) όχι όμως του bevacizumab στους 

όγκους ανιόντος παρά την ισχυρή τάση για όφελος (HR=1.3, 95% CI 0.979 – 1.74). 

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η μετα-ανάλυση αυτή είχε μεθοδολογικά 

προβλήματα, όπως ατελές follow-up και ένταξη στην ανάλυση λιγότερων από τους 

μισούς ασθενείς που έλαβαν μέρος στις 3 μελέτες (60). Αυτά τα εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ακόμα και στη σημερινή εποχή της 

μοριακής βιολογίας, της ταξινόμησης των νεοπλασιών σε υποτύπους σύμφωνα με το 

γονιδιακό προφίλ και της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται στον τομέα της 

μεταφραστικής έρευνας, ένας απλούστατος, άμεσα εφαρμόσιμος βιοδείκτης μπορεί 

να αποτελέσει τη βάση της επιλογής θεραπείας σε έναν μέχρι πρόσφατα θεωρούμενο 

ως ομοιογενή πληθυσμό, αυτό του RAS WT ΚΠΕ, πιθανότατα επειδή αποτελεί 

υποκατάστατο δείκτη (surrogate marker) της υποκείμενης διαφοράς στη βιολογία 

μεταξύ των 2 θέσεων προελεύσεως του ΚΠΕ.  
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα μελετών 1ης γραμμής με αντι-EGFR παράγοντες στον μεταστατικό καρκίνο 

παχέος εντέρου 

 

Μελέτη Σχεδιασμός Πληθυσμός PFS (μήνες) OS (μήνες) 

  Μη επιλεγμένοι 8.9 vs 8 (p=0.048) 19.9 vs 18,6 (p=0.31) 

CRYSTAL FOLFIRI±CTX KRAS WT 9,9 vs 8,4 (p=0.0012) 23.5 vs 20.0 (p=0.0093) 

  RAS WT 11,4 vs 8,4 (p=0.0002) 28.4 vs 20.2 (p=0.0024) 

  Μη επιλεγμένοι 7,2 vs 7,2 (p=0.617) 18 vs 18,3 (p= 0.91) 

OPUS FOLFOX±CTX KRAS WT 8,3 vs 7,2 (p=0.0064) 22,8 vs 18,5 (p=0.39) 

  RAS WT 12 vs 5,8 (p=0.062) 19,8 vs 17,8 (p=0.80) 

  KRAS mutant 7,3 vs 8,8 (p=0.02) 15,5 vs 19,2 (p=0.16) 

PRIME FOLFOX±PAM KRAS WT 9,6 vs 8,0 (p=0.02) 23,8 vs 18,4 (p=0.03) 

  RAS WT 10,1 vs 7,9 (p=0.004) 25,8 vs 20,1 (p=0.009) 

FIRE-3 FOLFIRI/CTX vs 

FOLFIRI/BEV 

KRAS WT 10,0 vs 10,3 (p=0.55) 28,7 vs 25,0 (p=0.017) 

  RAS WT 10,5 vs 10,4 (p=0.627) 33,1 vs 25,9 (p=0.01) 

PEAK FOLFOX/PAM 

vs FOLFOX/BEV 

KRAS WT 10,9 vs 10,1 (p=0.353) 34,2 vs 24,3 (p=0.009) 

  RAS WT 13,0 vs 9,4 (p=0.029) 41,3 vs 28,9 (p=0.058) 

ΙΝΤ 80405 Chemo/CTX vs 

Chemo/BEV 

KRAS WT 10,5 vs 10,6 (p=0.45) 30.0 vs 29,0 (p=0.08) 

  RAS WT 11,2 vs 11,0 (p=0.71) 32,0 vs 31,2 (p=0.24) 

 

FOLFIRI: 5-φθοριουρακίλη, λευκοβορίνη και ιρινοτεκάνη / FOLFOX: 5-φθοριουρακίλη, λευκοβορίνη και οξαλιπλατίνα / 

CTX: cetuximab / PAM: panitumumab / BEV: bevacizumab / Chemo: FOLFOX ή FOLFIRI / KRAS WT: απουσία 

μεταλλάξεων KRAS εξώνιο 2 / RAS WT: απουσία μεταλλάξεων KRAS και NRAS / KRAS mutant: μεταλλάξεις KRAS 

εξώνιο 2 / NS: μη στατιστικά σημαντικό / PFS: διάστημα ελεύθερο επιδείνωσης νόσου / OS: συνολική επιβίωση 
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4. Πρωτογενής και δευτερογενής αντίσταση στους αντι-EGFR παράγοντες 

 

4.1. Εισαγωγή 

Παρά τη κατάλληλη επιλογή ασθενών βάσει της υποκείμενης μοριακής βιολογίας του 

όγκου, δηλαδή την απουσία μεταλλάξεων στα KRAS και NRAS γονίδια, το 10% των 

ασθενών με ΜΚΠΕ παρουσιάζουν πρωτογενή αντίσταση στη θεραπεία 1ης γραμμής 

με συνδυασμένη χημειοθεραπεία και αντι-EGFR αντίσωμα (55). Επιπλέον, η 

ανάπτυξη αντίστασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τους παράγοντες αυτούς, 

δηλαδή δευτερογενής αντίσταση, είναι αναπόφευκτη μετά από άλλοτε άλλο χρονικό 

διάστημα. Οι δύο αυτές παρατηρήσεις υπογραμμίζουν το γεγονός ότι και άλλα 

γενετικά και επιγενετικά γεγονότα αποτελούν μονοπάτια διαφυγής των καρκινικών 

κυττάρων από την πίεση που ασκεί η θεραπεία. Για τη καλύτερη κατανόηση των 

μηχανισμών αντίστασης στο cetuximab και το panitumumab είναι απαραίτητη η 

επισήμανση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών αυτής (61): 

1. Υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των μηχανισμών πρωτογενούς και 

δευτερογενούς αντίστασης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι ανθεκτικοί κλώνοι 

προϋπάρχουν και με αρκετά ευαίσθητες τεχνικές, όπως η νέας γενιάς 

αλληλούχιση του γονιδιώματος (next generation sequencing, NGS) μπορούν να 

ανιχνευθούν ήδη προ της έναρξης της θεραπείας. Μία σημαντική εξαίρεση στον 

κανόνα αποτελεί η σημειακή μετάλλαξη S492R του γονιδίου EGFR για την οποία 

γίνεται λόγος παρακάτω.  

2. Η ανάδυση της αντίστασης ενδεχομένως να μην είναι ένα τυχαίο, στοχαστικό 

φαινόμενο, αλλά να αποτελεί το επακόλουθο της πίεσης φυσικής επιλογής που 

ασκεί η θεραπεία στους ευαίσθητους κλώνους. Με τον τρόπο αυτό, ανθεκτικοί 

κλώνοι, οι οποίοι ήταν λιγότερο ικανοί να επιβιώσουν και δεν θα επικρατούσαν 
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κατά τη φυσική ιστορία της νόσου, πολλαπλασιάζονται και τελικά αποτελούν τον 

νέο κυτταρικό φαινότυπο του όγκου.  

3. Η αντίσταση στους αντι-EGFR παράγοντες δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο, 

αλλά δυναμικό και εξελισσόμενο, με σημαντική ετερογένεια στο χώρο και στο 

χρόνο κατά την πορεία της νόσου, όπως εύγλωττα έχει δειχθεί από τους Montagut 

et al όταν σε σειριακές βιοψίες ασθενών με ΜΚΠΕ υπό θεραπεία, η απόσυρση 

της θεραπείας οδήγησε στη μη ανίχνευση πλεόν των ενοχοποιούμενων για 

αντίσταση μεταλλάξεων (62). 

 

4.2 Μηχανισμοί αντίστασης 

Οι μηχανισμοί αντίστασης στους αντι-EGFR παράγοντες μπορούν να διακριθούν σε 

τρεις γενικές κατηγορίες: 

1. Στη πρώτη ανήκουν τα γεγονότα εκείνα που επηρεάζουν τη σύνδεση των 

αντισωμάτων με τον στόχο τους, τον EGFR. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η σημειακή μετάλλαξη S492R του γονιδίου EGFR, η οποία προκαλεί 

αλλαγή στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η 

σύνδεση του cetuximab, όχι όμως του panitumumab καθώς η πρόσδεσή του 

γίνεται σε διαφορετικό επίτοπο (63, 64). Είναι αξιοσημείωτο ότι η μετάλλαξη 

αυτή ανιχνεύτηκε στο 16% των ασθενών που έλαβαν cetuximab στη μελέτη 

ASPECCT, μόνο όμως στο 1% αυτών που έλαβαν panitumumab (65). Η κλινική 

σημασία αυτής της παρατήρησης είναι αβέβαιη καθώς τα 2 αντισώματα έχουν 

παρόμοια κλινική αποτελεσματικότητα (66), αν και έχουν δημοσιευτεί 

περιπτώσεις ασθενών που είχαν όφελος από τη θεραπεία με panitumumab μετά 

από πρόοδο νόσου στο cetuximab (64). Επίσης, την πρόσδεση του αντισώματος 
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στον υποδοχέα μπορεί να επηρεάσει και η μη διαθεσιμότητα ή ο ανταγωνισμός 

για τον στόχο τους. Από τη μία, ο αριθμός των αντιγράφων (copy number) του 

EGFR έχει δειχθεί ότι σχετίζεται με τη πιθανότητα ανταπόκρισης στην αντι-

EGFR θεραπεία, με μεγαλύτερο αριθμό ή αυξημένη έκφραση του γονιδίου να 

σχετίζεται με μεγαλύτερο όφελος από τη θεραπεία (67, 68). Από την άλλη, η 

αυξημένη έκφραση των συνδετών του EGFR epiregulin και amphiregulin κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας φαίνεται ότι μπορούν να προκαλέσουν δευτερογενή 

αντίσταση (69). Αντιθέτως όμως, σε αναδρομική ανάλυση της μελέτης PICCOLO 

όπου εξετάστηκε η αξία της προσθήκης του panitumumab σε 2ης γραμμής 

FOLFIRI (70), δείχτηκε ότι η υψηλή baseline έκφραση epiregulin και 

amphiregulin ήταν προβλεπτική για αυξημένο όφελος από την EGFR αναστολή 

μεταξύ των RAS WT ασθενών, σηματοδοτώντας έναν πιθανό προβλεπτικό δείκτη 

με ιδιαίτερη κλινική σημασία (71). 

2. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η ενεργοποίηση του μονοπατιού σηματοδότησης 

του EGFR σε χαμηλότερο επίπεδο (downstream) της οδού mitogen-activated 

protein kinase (MAPK), επομένως η μεταγωγή του σήματος συνεχίζεται παρά την 

αναστολή του υποδοχέα. Ο ρόλος των KRAS και NRAS γονιδίων στη βιολογία του 

ΚΠΕ έχει ήδη αναπτυχθεί, όπως και η σημαντική προβλεπτική αξία των 

μεταλλάξεων αυτών και η σημασία τους στη πρωτογενή αντίσταση. Όμως και 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας έχει ανιχνευθεί η ανάδυση των μεταλλάξεων 

αυτών οι οποίες δεν προϋπήρχαν κατά την έναρξή της. Έτσι, σε μία εργασία όπου 

μελετήθηκε το ελεύθερο κυκλοφορούν DNA του όγκου (circulating tumor DNA, 

ctDNA) διαπιστώθηκαν 70 νέες σωματικές μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας περιλαμβανομένων νεοεμφανιζόμενων KRAS μεταλλάξεων στο 38% 

των ασθενών ενώ στο 96% διαπιστώθηκε ενεργοποιητική μετάλλαξη του MAPK 
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μονοπατιού, τμήμα της οποίας αποτελεί το KRAS (72). Ιδιαίτερη σημασία 

φαίνεται να έχουν σπανιότερα παρατηρούμενες στον πρωτοπαθή όγκο KRAS 

μεταλλάξεις όπως αυτές στο εξόνιο 3 κωδικόνιο 61, η συχνότητα των οποίων 

ήταν δεκαπλάσια κατά την εξέλιξη της νόσου σε σχέση με προ τη θεραπεία σε 

ctDNA σε εργασία των Morelli et al (73).  Επιπλέον, αν και σπάνια, ενίσχυση του 

γονιδίου KRAS, αμοιβαία αποκλειόμενη με τις ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του 

ίδιου γονιδίου, έχει επίσης βρεθεί ότι οδηγεί σε πρωτογενή αντίσταση (74). 

Σχετικά με τις μεταλλάξεις του γονιδίου BRAF, το οποίο επίσης ανήκει στην οδό 

MAPK, έχει ήδη αναφερθεί ο σημαντικός προγνωστικός ρόλος τους. Όμως, η 

προβλεπτική τους σημασία δεν είναι σαφής: η παρουσία μετάλλαξης V600E στο 

BRAF φαίνεται ότι είναι αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας για όφελος από 

μονοθεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του EGFR (75-77), όχι όμως και 

για όφελος από συνδυασμένη θεραπεία με χημειοθεραπεία και αντι-EGFR 

παράγοντα (78, 79). Η αναδρομική φύση των αναλύσεων αυτών και ο μικρός 

αριθμός των ασθενών δεν επιτρέπουν όμως την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων.  

3. Στη τρίτη κατηγορία μηχανισμών αντίστασης ανήκει η ενεργοποίηση 

παράλληλων μονοπατιών σηματοδότησης, με αποτέλεσμα η επιβίωση του 

καρκινικού κυττάρου να μην εξαρτάται πλέον από τη σηματοδότηση μέσω του 

EGFR. Το συχνότερο παράδειγμα αποτελεί η ενεργοποίηση του μονοπατιού 

μεταγωγής σήματος PI3K/AKT/mTOR, το οποίο φυσιολογικά ενεργοποιείται 

μετά από φωσφορυλίωση του EGFR. Μεταλλάξεις του γονιδίου PIK3CA, 

συνηθέστερα στα εξώνια 9 και 20, παρατηρήθηκαν στο 16% των 

προθεραπευμένων ασθενών με ΜΚΠΕ, σε μία εργασία, χωρίς όμως να 

συσχετιστεί η παρουσία τους με τη πιθανότητα ανταπόκρισης στο cetuximab (80), 
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κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και σε ανάλυση της μελέτης CO.17 στην οποία είχε 

εξεταστεί ο ρόλος του cetuximab έναντι υποστηρικτικής αγωγής σε 

προθεραπευμένους ασθενείς. Στην αναδρομική αυτή ανάλυση δείχθηκε ότι 

μεταλλάξεις των γονιδίων PIK3CA και PTEN δεν έχουν ούτε προγνωστική, ούτε 

προβλεπτική αξία (81). Αντιθέτως, σε άλλες εργασίες φαίνεται ότι αποτελούν 

ασθενή αρνητικό προβλεπτικό δείκτη, όμως η συχνή τους συνύπαρξη με άλλες 

μεταλλάξεις δυσχεραίνει τον καθορισμό του πραγματικού τους ρόλου στην 

αντίσταση στους αντι-EGFR παράγοντες (22, 82-84). Τέλος, ενίσχυση των 

γονιδίων human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) και MET proto-

oncogene, receptor tyrosine kinase (MET), παρατηρούμενα στο 2% των ασθενών 

με ΜΚΠΕ, έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη αντίστασης στα αντι-

EGFR αντισώματα (85, 86). 

Στην εικόνα 3 φαίνεται η σχετική συχνότητα των μηχανισμών πρωτογενούς και 

δευτερογενούς αντίστασης στους αντι-EGFR παράγοντες. Η περιπλοκότητα και η 

δυναμική φύση των υποκείμενων μηχανισμών, οφειλόμενη στην ετερογένεια των 

όγκων, την επικοινωνία (crosstalk) μεταξύ των μονοπατιών σηματοδότησης και τις 

κοινές οδούς μεταγωγής σήματος οι οποίες προσφέρουν παράπλευρες οδούς 

επιβίωσης στο καρκινικό κύτταρο, είναι προφανείς.    
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Από: Dienstmann et al, Overcoming Resistance to Anti-EGFR Therapy in Colorectal Cancer. ASCO 

2015 educational book 

 

Η κλινική χρησιμότητα των παραπάνω παρατηρήσεων έγκειται στη κατάλληλη 

επιλογή ασθενών για χορήγηση αντι-EGFR θεραπείας και την έγκαιρη τροποποίηση 

της θεραπείας όταν ανιχνευτεί ανάδυση αντίστασης. Η επιλογή αρχικά ασθενών 

χωρίς μεταλλάξεις στο εξώνιο 2 του γονιδίου KRAS και ακολούθως στα εξώνια 2-4 

των γονιδίων KRAS και NRAS φάνηκε να απομονώνουν έναν πληθυσμό που 

ωφελείται ιδιαίτερα από το cetuximab και το panitumumab. Αν και δεν υπάρχουν 

δημοσιευμένα δεδομένα από προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, η επιλογή 

ασθενών «τετραπλά αρνητικών», δηλαδή χωρίς μεταλλάξεις στα γονίδια κατά σειρά 

KRAS, BRAF, NRAS και PIK3CA εξώνιο 20 δείχθηκε σε μία αναδρομική σειρά 747 

προθεραπευμένων ασθενών που έλαβαν cetuximab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία 
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ότι επιλέγει πληθυσμό που αποκομίζει το μέγιστο όφελος από την αναστολή του 

EGFR. Το 40,0% ήταν KRAS μεταλλαγμένοι, το 14,5% PIK3CA μεταλλαγμένοι (στο 

20,4% αυτών η μετάλλαξη εντοπιζόταν στο εξώνιο 20 για το οποίο δείχθηκε 

σημαντική προβλεπτική αξία, σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις στο εξώνιο 9), το 4,7% 

BRAF μεταλλαγμένοι και το 2,6% NRAS μεταλλαγμένοι. Η πιθανότητα ανταπόκρισης 

στη θεραπεία ήταν 24,4% για τον μη επιλεγμένο πληθυσμό, 36,3% στους KRAS WT 

ασθενείς και 41,2% στους «τετραπλά αρνητικούς» ασθενείς (75). 

Πέρα όμως από την επιλογή των ασθενών, η γνώση των μηχανισμών αντίστασης 

προσφέρει και την ευκαιρία ταυτόχρονης κάθετης αναστολής της σηματοδότησης 

EGFR αλλά και αναστολής των οδών διαφυγής, κάτι που in vitro σε κυτταρική σειρά 

ΚΠΕ έχει δειχθεί ότι αυξάνει τον ρυθμό απόπτωσης και καθυστερεί την ανάδυση 

ανθεκτικών κλώνων και που κλινικά έχει επιβεβαιωθεί σαν αποτελεσματική 

στρατηγική σε άλλους καρκίνους, όπως το BRAF μεταλλαγμένο μελάνωμα (87-89). 

 

5. Μικρομεταστατική νόσος στον καρκίνο παχέος εντέρου 

 

5.1 Βιολογία της μετάστασης 

Ήδη από το 1889 ο Stephen Paget είχε πρώτος αμφισβητήσει την επικρατούσα τότε 

θεωρία ότι οι μεταστάσεις είναι ένα τυχαίο γεγονός παρατηρώντας σε 735 

περιπτώσεις καρκίνου μαστού ότι η κατανομή των δευτεροπαθών εντοπίσεων δεν 

ήταν τυχαία, αλλά υπήρχε τροπισμός για το ήπαρ ενώ ήταν πολύ λιγότερο συχνές 

στον σπλήνα. Έτσι, διατύπωσε την υπόθεση “seed-soil”: για να φυτρώσει ο σπόρος, 

δηλαδή η μετάσταση, απαιτείται το κατάλληλο πρόσφορο έδαφος, το 

μικροπεριβάλλον. Απλή επαφή του καρκινικού κυττάρου με το όργανο δεν είναι 

αρκετή (90). Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το 2000 και στη συνέχεια το 
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2011 οι Hanahan και Weinberg περιέγραψαν τα κεντρικά χαρακτηριστικά (hallmarks) 

του καρκίνου: η συνεχής σηματοδότηση για πολλαπλασιασμό, η αποφυγή των 

αναστολέων του πολλαπλασιασμού, η αντοχή έναντι του προγραμματισμένου 

κυτταρικού θανάτου, η αγγειογένεση, η απώλεια του αναδιπλασιαστικού ελέγχου, η 

διαφυγή από την ανοσοεπιτήρηση, ο επαναπρογραμματισμός του κυτταρικού 

μεταβολισμού και η ικανότητα για διήθηση και μετάσταση (91, 92). Η ικανότητα 

αυτή των κακοήθων όγκων να μεθίστανται έχει μέγιστη κλινική σημασία, καθώς το 

90% των θανάτων από καρκίνο οφείλονται στη παρουσία απομακρυσμένων 

μεταστάσεων (93). Επομένως, η αποκρυπτογράφηση των υποκείμενων μηχανισμών, 

η πρώιμη αναγνώριση και πιθανώς η αναχαίτιση αυτών αποτελούν σημαντικούς 

στόχους στη θεραπευτική του καρκίνου.  

Η διαδικασία της ιστικής διήθησης και αιματογενούς διασποράς του καρκίνου είναι 

περίπλοκη, πολυσταδιακή και όχι απόλυτα κατανοητή και περιλαμβάνει τη διάσπαση 

της βασικής μεμβράνης, την ενδοαγγείωση των κακοήθων κυττάρων, τη κυκλοφορία 

τους στο αίμα με παράλληλη διαφυγή από τα ανοσοποιητικά κύτταρα, την 

εξαγγείωση και την εγκατάσταση στην απομακρυσμένη θέση, δηλαδή τον αποικισμό 

(94). Κατά την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

απώλεια έκφρασης της E-cadherin, με αποτέλεσμα την απώλεια κυτταρικής σύνδεσης 

με τα άλλα κύτταρα και με το εξωκυττάριο στρώμα, καθώς και η υπερέκφραση της 

N-cadherin, της βιμεντίνης και της ινωδονεκτίνης (95, 96). Η υπερέκφραση αυτή 

αποτελεί τμήμα της επιθηλιομεσεγχυματικής μετατροπής (epithelial to mesenchymal 

transition, EMT), μιας διαδικασίας η οποία ενορχηστρώνεται από τους 

μεταγραφικούς παράγοντες Snail, Slug, Twist και Zeb 1/2 και η οποία 

χαρακτηρίζεται από την απώλεια κυτταρικών συνδέσεων, τη παραγωγή ενζύμων που 

καταστρέφουν το στρώμα, την αυξημένη κυτταρική κινητικότητα, τη μεταμόρφωση 
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των κυττάρων σε περισσότερο ατρακτοειδή μορφολογία, την έκφραση 

μεσεγχυματικών δεικτών διαφοροποίησης και την αντίσταση στην απόπτωση. Η 

ΕΜΤ εμφανίζει ετερογένεια και είναι δυναμικό και αναστρέψιμο φαινόμενο, αφορά 

κυρίως το διηθητικό μέτωπο του όγκου και αποτελεί το εργαλείο με το οποίο 

διεκπεραιώνονται όλα τα προαναφερθέντα βήματα της διαδικασίας της μετάστασης, 

εκτός του αποικισμού (96-98). Η διαδικασία αυτή ρυθμίζεται από την αλληλεπίδραση 

των κακοήθων κυττάρων με το εξωκυττάριο στρώμα και με κύτταρα του 

μικροπεριβάλλοντος, όπως φλεγμονώδη κύτταρα (Tumor Associated Macrophages, 

TAM) τα οποία εφοδιάζουν τα καρκινικά κύτταρα με αυξητικούς παράγοντες και με 

τη παραγωγή ενζύμων που καταστρέφουν το στρώμα, όπως οι μεταλλοπρωτεϊνάσες 

(92).  

Μετά τη φυσική διασπορά των καρκινικών κυττάρων, σειρά στη διαδικασία της 

γένεσης της μετάστασης παίρνει ο αποικισμός. Η διαδικασία αυτή είναι ελάχιστα 

αποδοτική καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεταστάσεων δεν θα 

μπορέσουν ποτέ να εξελιχθούν σε μακροσκοπική μετάσταση, με τα περισσότερα 

καρκινικά κύτταρα να μην μπορούν ποτέ να προσαρμοστούν στο νέο 

μικροπεριβάλλον ή να παραμένουν σε κατάσταση λήθαργου (dormancy) ώστε μετά 

από συνεχείς αποτυχημένες απόπειρες να καταλήξει στη προσαρμογή και τη 

μακρομετάσταση (99). Μάλιστα, το πλέον εύφορο έδαφος για τα καρκινικά κύτταρα 

μπορεί να είναι ο ίδιος ο πρωτοπαθής όγκος, οδηγώντας έτσι στο φαινόμενο της 

επανεμφύτευσης (self-seeding) (100). Αίτια της αδυναμίας προσαρμογής σε 

απομακρυσμένες θέσεις ενδεχομένως να είναι η τοπική παραγωγή σημάτων για 

αναστολή του πολλαπλασιασμού, η ανοσοεπιτήρηση (101) και η έλλειψη ικανότητας 

για τοπική αγγειογένεση (99).  
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Η διαδικασία της μετάστασης δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί το τελευταίο βήμα 

στη φυσική ιστορία του καρκίνου, καθώς έχει δειχθεί ότι είναι δυνατόν να 

παρατηρείται αιματογενής διασπορά εξαιρετικά πρώιμα, γεγονός που μπορεί να 

εξηγήσει παρατηρήσεις όπως την απομακρυσμένη υποτροπή και το θάνατο από 

μεταστατικό καρκίνο χρόνια μετά από τη χειρουργική εκτομή φαινομενικά πρώιμου, 

τοπικά περιορισμένου κακοήθους όγκου (102). Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι 

παρά τη πρόοδο, δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι όλοι οι μηχανισμοί που διέπουν τη 

διαδικασία της μετάστασης.  

 

5.2 Μέθοδοι ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων 

Με βάση τα παραπάνω, είναι πρόδηλο το συμπέρασμα ότι η μελέτη των 

κυκλοφορούντων στο αίμα καρκινικών κυττάρων (ΚΚΚ, circulating tumor cells – 

CTCs), τα οποία ανιχνεύθηκαν πρώτη φορά από τον Engell το 1955 παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα ΚΚΚ είναι κύτταρα τα οποία αποπίπτουν από τον 

πρωτοπαθή όγκο και κυκλοφορούν στο αίμα μεταξύ των υπόλοιπων εμπύρηνων 

αιμοποιητικών κυττάρων (Peripheral Blood Mononuclear Cells, PBMCs) και 

ενδεχομένως κάποια από αυτά τελικά θα οδηγήσουν σε αποικισμό. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα της λεγόμενης «υγρής βιοψίας» (liquid biopsy), δηλαδή της λήψης 

περιφερικού αίματος με στόχο τη μελέτη βιοδεικτών στους οποίους ανήκουν και τα 

ΚΚΚ, είναι η ευκολία λήψης της και η συνακόλουθη δυνατότητα επανάληψης. Η 

ιστολογική τεκμηρίωση της κακοήθους νόσου προϋποθέτει τη λήψη βιοψίας είτε από 

τον πρωτοπαθή όγκο, είτε από μία απομακρυσμένη μετάσταση. Πρόκειται για μία 

φωτογραφία της δεδομένης χρονικής στιγμής, ενός μικρού μόνο ποσοστού του όγκου 

ο οποίος όμως παρουσιάζει σημαντική ετερογένεια στο χώρο και το χρόνο. Όπως 

ειπώθηκε νωρίτερα στο κεφάλαιο της αντίστασης στους αντι-EGFR παράγοντες, οι 
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μηχανισμοί που τη διέπουν είναι εξαιρετικά ετερογενείς, δυναμικοί και εξελισσόμενοι 

υπό τη πίεση που ασκεί η θεραπεία. Επομένως, για τη λήψη περισσότερης 

πληροφορίας η βιοψία από αρχειακό υλικό δεν είναι επαρκής. Μία πιθανή λύση στο 

πρόβλημα αυτό θα ήταν η λήψη σειριακών βιοψιών από τον πρωτοπαθή όγκο και τις 

δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Η λήψη βιοψίας όμως είναι επεμβατική διαδικασία η οποία 

ενέχει κινδύνους για τον ασθενή και δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτή. Αντιθέτως, η 

φλεβοκέντηση πραγματοποιείται εύκολα με ελάχιστο κίνδυνο για τον ασθενή και 

μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια της πορείας της 

νόσου, παρέχοντας έτσι περισσότερο επίκαιρες πληροφορίες για την υποκείμενη 

βιολογία.  

Παρά τις φαινομενικές ευκολίες που παρέχει η υγρή βιοψία, η ανίχνευση, αρίθμηση 

και μελέτη των ΚΚΚ είναι πολλές φορές δυσχερής. Η βασική δυσκολία είναι ο 

χαρακτηρισμός ενός κυττάρου ως ΚΚΚ. Αν και ΚΚΚ δεν ανιχνεύονται σε υγιή άτομα 

(103), επιθηλιακά κύτταρα έχουν ανιχνευθεί σε ασθενείς με μη νεοπλασματικά 

νοσήματα (104). Επίσης, τα ΚΚΚ τόσο μεταξύ ασθενών με το ίδιο νεόπλασμα, όσο 

και στον ίδιο ασθενή σε διαφορετικά χρονικά σημεία ή και την ίδια στιγμή 

παρουσιάζουν σημαντική ετερογένεια, με ποικιλία στην ανοσοκυτταροχημική 

έκφραση δεικτών και στις μεταλλάξεις γονιδίων που δεν παρατηρούνται πάντοτε 

στον πρωτοπαθή όγκο ή στις μεταστάσεις (105). Η σπανιότητα των ΚΚΚ μεταξύ των 

PBMCs, περίπου 1 ανά 106-107 εμπύρηνα κύτταρα, δυσχεραίνει περισσότερο τις 

προσπάθειες απομόνωσης (106).  

Ο εμπλουτισμός του δείγματος που λαμβάνεται από τον ασθενή σε ΚΚΚ μπορεί να 

γίνει με:  
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1. Τη σύλληψη συγκεκριμένου αντιγόνου που εκφράζεται στα ΚΚΚ (CellSearch®, 

MagSweeper, CTC-Chip, iChip, GILUPI) 

2. Με βάση τις φυσικές και μορφολογικές ιδιότητες του κυττάρου (ISET, 

PARSORTIX) 

3. Με βάση λειτουργικές δοκιμασίες (EPISPOT, CAM) 

4. Μπορεί να γίνει απευθείας ανάλυση όλων των κυκλοφορούντων εμπύρηνων 

κυττάρων με τη βοήθεια τεχνικών υψηλής διεκπεραιωτικής ικανότητας (high 

throughput techniques, FASTCell, RareCyte) 

Στη συνέχεια, η επιλογή των ΚΚΚ από το εμπλουτισμένο δείγμα μπορεί να γίνει με:  

1. Ανάλυση της κυτταρομορφολογίας, βασιζόμενη σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

των ΚΚΚ όπως το μέγεθος, σχήμα και ο πυρήνας 

2. Με ανοσοκυτταροχημεία για έλεγχο έκφρασης στα ΚΚΚ ειδικών για τον όγκο 

δεικτών 

3. Με φθορίζoντα in situ υβριδισμό (Fluorescent in situ hybridization, FISH)  

4. Με έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης, όπως η έκφραση CK-19 mRNA στον 

καρκίνο μαστού 

5. Με ενίσχυση του γενετικού υλικού με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

(Polymerase Chain Reaction, PCR) με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται μεταλλάξεις 

ειδικές για τον όγκο, όπως οι KRAS μεταλλάξεις στον ΚΠΕ.  

 Η κάθε μία από αυτές τις μεθόδους έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα αλλά και 

αδυναμίες και καμία μέθοδος ανίχνευσης των ΚΚΚ δεν έχει επικρατήσει ως η 

ξεκάθαρα ανώτερη για κάθε νεόπλασμα (105). Η αναλυτική παρουσίαση όλων των 

μεθόδων ανίχνευσης ΚΚΚ ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος και ο 
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αναγνώστης παραπέμπεται σε ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας για περισσότερες 

πληροφορίες (107).  

Η μόνη μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρησης των ΚΚΚ η οποία έχει λάβει έγκριση 

για χρήση από το Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (Food and Drug 

Administration, FDA) των ΗΠΑ είναι το CellSearch® (Menarini, Italy). Η αρχή 

λειτουργίας του CellSearch® έγκειται στον εμπλουτισμό αρχικά του δείγματος σε 

ΚΚΚ με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων τα οποία απομονώνουν κύτταρα τα οποία 

είναι θετικά για Epithelial cell adhesion molecule (EpCAM). Ακολούθως, η 

αναγνώριση των ΚΚΚ γίνεται με τη βοήθεια ανοσοκυτταροχημικών δεικτών: ως 

ΚΚΚ χαρακτηρίζεται κάθε κύτταρο το οποίο φέρει θετική χρώση για 4',6-diamidino-

2-phenylindole (DAPI) που είναι θετική στα εμπύρηνα κύτταρα, κυτταροκερατίνες 

(cytokeratins, CK) που είναι θετικές στα επιθηλιακά κύτταρα και αρνητική χρώση για 

CD45, η οποία φυσιολογικά είναι θετική στα αιμοποιητικά κύτταρα. Το CellSearch® 

έχει αξιολογηθεί σε πολλαπλές μελέτες, έχει χρησιμοποιηθεί σε ευρείας κλίμακας 

προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες και έχει λάβει έγκριση για χρήση σε ασθενείς με 

μετασταικό καρκίνου μαστού, προστάτη και παχέος εντέρου (108-110). Τα 

αποτελέσματα από εργασίες που αφορούν τη χρήση του CellSearch® στον ΚΠΕ 

παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος. Εχουν επίσης περιγραφεί και 

άλλες τεχνολογίες, οι οποίες βασίζονται στη διαλογή κυττάρων με τη βοήθεια του 

EpCAM, είτε με τη χρήση σύρματος με επικάλυψη με αντίσωμα (GILUPI cell 

collector, GILUPI Nanomedizin, Germany), είτε με τη χρήση διαφορετικών μορφών 

μαγνητικών σφαιριδίων και μαγνητικής ράβδου (MagSweeper, Stanford University, 

USA), είτε με τη χρήση άλλων τεχνολογιών όπως η ροή μέσω μικροσκοπικών πόρων 

επικαλυμμένων με αντίσωμα (microfluidics) (CTC-chip, Massachusetts General 

Hospital Center, USA και CTC iChip, Massachusetts General Hospital Center, USA). 
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Η βασική, εγγενής αδυναμία των συστημάτων σύλληψης ΚΚΚ που βασίζονται στη 

διαλογή μέσω έκφρασης EpCAM οφείλεται ακριβώς στην αρχή λειτουργίας τους: η 

έκφραση του EpCAM έχει δειχθεί ότι είναι 10 φορές μικρότερη στα ΚΚΚ σε σχέση 

με τον πρωτοπαθή όγκο ή τις μεταστάσεις, υποδηλώνοντας έτσι ότι η έκφραση αυτή 

εξαρτάται από το μικροπεριβάλλον του όγκου και χάνεται στα ΚΚΚ (111). 

Επιπρόσθετα, τα ΚΚΚ υπό την επήρεια αυξητικών παραγόντων όπως ο TGF-β 

(transforming growth factor β), ο οποίος παράγεται από τα αιμοπετάλια, αποκτούν 

φαινότυπο ΕΜΤ, με απώλεια έκφρασης του EpCAM και της E-cadherin και 

αυξημένη έκφραση N-cadherin, βιμεντίνης και ινωδονεκτίνης (97, 112). Καθώς τα 

κύτταρα με ΕΜΤ φαινότυπο θεωρούνται κεντρικά στη διαδικασία της μετάστασης, η 

αδυναμία αναγνώρισής τους από συστήματα που βασίζονται στην έκφραση του 

EpCAM αποτελεί σημαντική αδυναμία και ενδεχομένως να χάνεται ουσιαστική 

προγνωστική πληροφορία για το λόγο αυτό. 

 Παρά την αναμφισβήτητη αξία του CellSearch® η οποία έχει τεκμηριωθεί προοπτικά, 

υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μεθόδων διαλογής ΚΚΚ οι οποίες να μην 

βασίζονται σε συγκεκριμένο επιθηλιακό δείκτη. Μία κατηγορία μεθόδων διαλογής 

είναι οι βασιζόμενες στα φυσικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των ΚΚΚ. Η 

τεχνολογία Isolation by Size of Epithelial Tumor cells (ISET, Rarecells, USA) 

βασίζεται στη διέλευση των κυττάρων από ειδικό φίλτρο το οποίο φέρει πόρους 

διαμέτρου 8μm μέσω των οποίων γίνεται η διαλογή βάση του μεγέθους και της 

συμπιεστότητας των κυττάρων. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κυτταρολογική ανάλυση, ανοσοκυτταροχημεία, FISH ή τεχνικές ανίχνευσης 

γενετικού υλικού για τον εντοπισμό των ΚΚΚ (113). Βασικό πλεονέκτημα του ISET 

σε σχέση με το CellSearch® είναι ότι ο εμπλουτισμός του δείγματος δεν περιορίζεται 

από τη θετικότητα σε EpCAM, επομένως η ευαισθησία μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
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όπως έχει φανεί σε μία συγκριτική μελέτη των 2 συστημάτων ανίχνευσης σε ασθενείς 

με καρκίνο πνεύμονα, μαστού και προστάτη: συμφωνία σχετικά με την ύπαρξη ΚΚΚ 

υπήρξε στο 47% των περιπτώσεων, στο 30% των ασθενών δεν ανιχνεύθηκαν ΚΚΚ με 

βάση το CellSearch® και στο 5% δεν ανιχνεύθηκαν με βάση το ISET. Οι μεγαλύτερες 

διαφορές υπέρ του ISET παρατηρήθηκαν στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Ο 

αριθμός των ανιχνεύσιμων ΚΚΚ με το ISET ήταν μικρότερος, πιθανά επειδή σε 

διάφορα στάδια της διαδικασίας (διέλευση από πόρους, πλύση πριν τη χρώση με 

αντίσωμα) μπορεί να χάνονται ΚΚΚ (114). Τα αποτελέσματα αυτά με το ISET αλλά 

και με άλλες τεχνικές που βασίζονται στο μέγεθος (115) ή τις ηλεκτρικές ιδιότητες 

των ΚΚΚ (116) είναι ενθαρρυντικά, καμία όμως από τις τεχνικές αυτές δεν έχει 

προτυποποιηθεί όπως το CellSearch® και επομένως, προς το παρόν, δεν έχει εγκριθεί 

η κλινική χρήση τους. Ένα μειονέκτημα των μεθόδων ανίχνευσης που βασίζονται 

στις φυσικοχημικές ιδιότητες αποτελεί ότι στηρίζονται στην ενδεχομένως 

απλουστευμένη υπόθεση ότι τα ΚΚΚ είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα υπόλοιπα 

PBMCs. Όμως, έχει δειχθεί ότι καρκινικά κύτταρα σε διαφορετικό στάδιο του 

κυτταρικού κύκλου, αποπτωτικά κύτταρα και κύτταρα με ΕΜΤ φαινότυπο έχουν 

μικρότερο μέγεθος και μπορεί να διαφύγουν της σύλληψης (107).  

Οι λειτουργικές δοκιμασίες ανίχνευσης ΚΚΚ βασίζονται στην απομόνωση των 

κυττάρων είτε με αντι-CD45 αντίσωμα (EPISPOT) είτε με φυγοκέντρηση (CAM). 

Ακολούθως, γίνεται βραχείας διάρκειας καλλιέργεια και τελικά με τη βοήθεια 

ανοσοκυτταροχημείας εντοπίζονται τα ΚΚΚ (117, 118). Καθώς οι τεχνικές αυτές 

ανιχνεύουν μόνο τα ζώντα ΚΚΚ τα οποία τελικά θα οδηγήσουν σε αποικισμό, 

υφίσταται η υπόθεση ότι μπορεί να προσφέρουν επιπλέον προγνωστική πληροφορία, 

κάτι το οποίο έχει δειχθεί σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού όπου ο 
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συνδυασμός CellSearch® και EPISPOT ήταν πιο προγνωστικός από τη κάθε μία 

τεχνολογία ξεχωριστά (119).  

Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, τα ΚΚΚ είναι σπάνια κύτταρα: μόλις 1 ανά 106-107 

PBMCs θεωρείται ότι είναι ΚΚΚ σε ασθενείς με νεοπλάσματα. Το γεγονός αυτό 

προκαλεί πρακτικές δυσκολίες στη διαδικασία αναγνώρισης των ΚΚΚ, ανεξάρτητα 

από τη μέθοδο εμπλουτισμού που έχει επιλεγεί (105). Για παράδειγμα, η χρήση 

ανοσοκυτταροχημείας έχει ορισμένες εγγενείς δυσκολίες: κανένας δείκτης δεν είναι 

απόλυτα ειδικός και ευαίσθητος για ένα νεόπλασμα. Η διαλογή με βάση τα 

κυτταρομορφολογικά χαρακτηριστικά είναι δυσχερής ακόμα και σε εμπλουτισμένα 

δείγματα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχει μεγάλος αριθμός λευκοκυττάρων είτε 

λόγω της φυσιολογικής διακύμανσης του μεγέθους οπότε δεν διέρχεται από τους 

πόρους του ISET είτε λόγω της παγίδευσης μεταξύ των μαγνητικών σφαιριδίων του 

CellSearch® εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού τους. Η ανίχνευση της έκφρασης του 

mRNA έχει επίσης δοκιμαστεί τόσο σε καρκίνο μαστού για το CK-19 mRNA (120) 

όσο και για τον ΚΠΕ (121), όμως ο μοριακός χαρακτηρισμός κυττάρων εν μέσω τόσο 

υψηλού «θορύβου» στο παρασκήνιο αποτελεί σημαντική τεχνική δυσκολία. Μία 

βελτίωση θα μπορούσε να είναι ένα δεύτερο βήμα εμπλουτισμού του δείγματος σε 

ΚΚΚ, είτε με τη χρήση μικροδιατομέα (microdissector) και την αφαίρεση και 

ακολούθως το μοριακό χαρακτηρισμό μονήρους ΚΚΚ, είτε με αυτοματοποιημένες 

τεχνικές όπως το DEPArray (116). Η μοριακή ανάλυση ενός ΚΚΚ (single-CTC) δεν 

επηρεάζεται προφανώς από την επιμόλυνση από λευκοκύτταρα τα οποία σε 

εμπλουτισμένα δείγματα περιορίζουν την ευαισθησία του ελέγχου της γονιδιακής 

έκφρασης ή της παρουσίας συγκεκριμένων μεταλλάξεων. Καθώς ένα κύτταρο 

περιέχει 6,6 pg DNA, είναι απαραίτητο να γίνει ενίσχυση του γονιδιώματος και, στη 

συνέχεια, να ακολουθήσει ανάλυση για τη παρουσία μεταλλάξεων με τεχνικές νέας 
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γενιάς (NGS).  η τεχνική αυτή έχει δειχθεί ότι μπορεί να αναδείξει τη μοριακή 

ετερογένεια του ΚΠΕ σε μία εργασία (75). 

Συμπερασματικά, ο έλεγχος των κυκλοφορούντων βιοδεικτών παρουσιάζει 

εξαιρετικό ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι υπό αξιολόγηση τεχνικές εμπλουτισμού και 

ανίχνευσης των ΚΚΚ είναι πολλές, χωρίς να υπάρχουν ακόμα δεδομένα από μεγάλης 

κλίμακας μελέτες που να τις συγκρίνουν και να συσχετίζουν τα αποτελέσματά τους 

με την έκβαση των ασθενών προοπτικά. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων 

μεθόδων, αλλά και με την ανάλυση άλλων βιοδεικτών όπως το ctDNA καθιστά 

επισφαλή την εξαγωγή συμπερασμάτων προς το παρόν.  

 

5.3 Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα στον καρκίνο παχέος εντέρου 

Τα περισσότερα κλινικά δεδομένα σχετικά με την αξία της ανίχνευσης και μέτρησης 

των ΚΚΚ στον ΚΠΕ αφορούν το σύστημα CellSearch®, επόμενο άλλωστε καθώς 

είναι το μοναδικό σύστημα με έγκριση για χρήση στον άνθρωπο. Τα διαθέσιμα 

σήμερα κλινικά δεδομένα μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Πρώιμος καρκίνος παχέος εντέρου: Το όφελος από τη συμπληρωματική 

μετεγχειρητική χημειοθεραπεία στον πρώιμο ΚΠΕ είναι οριακό ή και 

αμφιλεγόμενο, σε ό,τι αφορά τη νόσο σταδίου ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, το όφελος με 

θεραπεία με 5-FU έναντι παρακολούθησης μόνο μετά από εκτομή νόσου σταδίου 

ΙΙ φαίνεται να αφορά μόνο το διάστημα ελεύθερο νόσου (disease free survival, 

DFS) και όχι την OS τόσο σε αναλύσεις μελετών (122) όσο και στη μελέτη 

QUASAR, τη μεγαλύτερη μελέτη που εξέτασε το ρόλο της χημειοθεραπείας 

στους ασθενείς αυτούς (123). Επίσης, η προσθήκη οξαλιπλατίνας στο 5-FU δεν 

φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με νόσο σταδίου ΙΙ (124). Καθώς 
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είναι προφανές ότι κάποιοι ασθενείς ωφελούνται από τη θεραπεία και κάποιοι όχι, 

έχουν γίνει προσπάθειες επιλογής των κατάλληλων ασθενών με βάση 

κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά (125), γονιδιακή έκφραση (126), τη 

παρουσία βλάβης στο μηχανισμό MMR (127). Από την άλλη, παρόλο που η OS 

σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙΙ βελτιώνεται με τη χορήγηση FOLFOX (124), το 

όφελος είναι μικρό και η πιθανότητα για σοβαρή, χρόνια νευροτοξικότητα από 

την οξαλιπλατίνα σημαντική. Επομένως, νέοι προβλεπτικοί και προγνωστικοί 

βιοδείκτες στον πρώιμο ΚΠΕ είναι απαραίτητοι. Η ανίχνευση ΚΚΚ πριν το 

χειρουργείο σε ασθενείς με πρώιμο και τοπικά προχωρημένο ΚΠΕ έχει 

επανειλημμένα δειχθεί ότι σχετίζεται με μικρότερη επιβίωση, τόσο συνολική όσο 

και ειδική για τον καρκίνο (128, 129). Σε άλλη εργασία, μεταξύ 90 ασθενών με 

σταδίου ΙΙΙ νόσο, η ανίχνευση ΚΚΚ μετά το τέλος της συμπληρωματικής 

χημειοθεραπείας με FOLFOX αποτελούσε έναν από τους τρεις ανεξάρτητους 

προγνωστικούς παράγοντες για υποτροπή, μαζί με τα υψηλά επίπεδα 

καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) και με τη παρουσία περινευριδικής 

διήθησης, με δείκτη κινδύνου (Hazard Ratio, HR) 6.273. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι συγκριτικά με τα υψηλά επίπεδα CEA μετά το τέλος της θεραπείας, τα 

ανιχνεύσιμα ΚΚΚ είχαν πολύ υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια για υποτροπή 

(odds ratio: 50.091 έναντι 5.211)  (130). Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι τα 

ΚΚΚ μπορούν να χρησιμεύσουν στον πρώιμο ΚΠΕ τόσο ως δείκτης διαλογής 

των κατάλληλων ασθενών για μετεγχειρητική χημειοθεραπεία, όσο και ως 

προγνωστικός δείκτης για υποτροπή.  

2. Πρώιμος καρκίνος ορθού: Η αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του ορθού 

διαφέρει από αυτή του ΚΠΕ, καθώς η χορήγηση προεγχειρητικής 

χημειοακτινοθεραπείας ή ακτινοβολίας μόνο αποτελεί την καθιερωμένη πρακτική 
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σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες (131). Σε μία ανάλυση 63 

ασθενών που έλαβαν προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία ανιχνεύθηκαν ΚΚΚ 

με θετική χρώση για CK20. 27,2% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στην 

εισαγωγική θεραπεία είχαν ανιχνεύσιμα ΚΚΚ μετά το πέρας του χειρουργείου, 

έναντι στο 57,4% αυτών που δεν ανταποκρίθηκαν (p=0,03) (132).  

3. ΚΚΚ ως προγνωστικός δείκτης στον ΜΚΠΕ: Σε μία μεγάλη μελέτη των ΚΚΚ στον 

ΚΠΕ, οι Cohen και συνεργάτες εξέτασαν τη χρησιμότητα του συστήματος 

CellSearch® ως προγνωστικό και προβλεπτικό εργαλείο σε 430 ασθενείς με 

ΜΚΠΕ. Χρησιμοποιώντας ως όριο τα ≥3 ΚΚΚ/7,5 ml αίματος κατά την έναρξη 

της θεραπείας,  τόσο το PFS (7,9 έναντι 4,5 μήνες, p<0,0001) όσο και η OS (18,5 

έναντι 9,4 μήνες, p<0,0001) ευνοούσαν τους ασθενείς με λιγότερα από 3 

ΚΚΚ/7,5 ml αίματος, με τη παρουσία αυτών να αποτελεί ανεξάρτητο 

προγνωστικό παράγοντα τόσο για το PFS όσο και για τη OS (109). Τα 

αποτελέσματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί σε άλλες μελέτες και σε πολλαπλές μετα-

αναλύσεις: μεταξύ 1329 ασθενών με ΜΚΠΕ, τόσο η OS (HR=2,47) όσο και το 

PFS (HR=2,07) ήταν βραχύτερα στους ασθενείς με ανιχνεύσιμα ΚΚΚ με τη 

βοήθεια αντιγόνων επιφάνειας (133). Σε άλλη μετα-ανάλυση μελετών όπου τα 

ΚΚΚ ανιχνεύονταν με τη βοήθεια της γονιδιακής έκφρασης κυτταροκερατινών ή 

CEA και πάλι δείχθηκε η προγνωστική τους αξία (134). Τέλος, μετα-ανάλυση 11 

μελετών με 1847 ασθενείς στους οποίους ανιχνεύονταν τα ΚΚΚ με τη βοήθεια 

του συστήματος CellSearch®, επιβεβαίωσε ξανά την προγνωστική αξία της 

ανίχνευσής του τόσο ως προς το OS (HR=2,0) και το PFS (HR=1,80) (135).  

4. Παρακολούθηση της θεραπείας: Ο αριθμός των ανιχνεύσιμων ΚΚΚ έχει επίσης 

δειχθεί ότι σχετίζεται με την ανταπόκριση του ΜΚΠΕ στη θεραπεία όπως αυτή 

εκτιμάται στις απεικονιστικές εξετάσεις: μεταξύ 467 ασθενών με ΜΚΠΕ, υψηλά 
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ΚΚΚ στην έναρξη της θεραπείας και 1-2 εβδομάδες μετά από αυτήν είχαν υψηλή 

ειδικότητα για πρόβλεψη εξελισσόμενης νόσου με απεικονιστικές μεθόδους 

(70,1% και 95,1% αντίστοιχα), όμως η ευαισθησία ήταν χαμηλή (16,7% και 

20,0% αντίστοιχα). Ο συνδυασμός ΚΚΚ και απεικονιστικών εξετάσεων ήταν 

περισσότερο προγνωστικός σε σχέση με κάθε μία μέθοδο ξεχωριστά (136). 

Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν δείξει και οι Cohen και συνεργάτες (109). 

Ενδιαφέρουσα είναι ακόμα μία μελέτη σε 24 ασθενείς με ΜΚΠΕ όπου δείχθηκε 

ότι η πτώση του αριθμού των ΚΚΚ υπό χημειοθεραπεία σχετίζεται με τη πτώση 

των επιπέδων του CEA και ότι η παρακολούθηση του αριθμού τους μπορεί να 

είναι χρήσιμη για τη παρακολούθηση της θεραπείας τόσο σε συνδυασμό με το 

CEA όσο και μόνη της όταν το CEA δεν είναι αυξημένο (137).  

5. Ανίχνευση προβλεπτικών βιοδεικτών: Η ανίχνευση KRAS και άλλων 

μεταλλάξεων που αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες στον ΜΚΠΕ στα ΚΚΚ 

έχει αποτελέσει αντικείμενο ενός ικανού αριθμού εργασιών (138-140), μεταξύ 

των οποίων και μίας από το Εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, όπου μεταξύ 51 ασθενών με ΜΚΠΕ, το 45% με KRAS μεταλλαγμένο 

πρωτοπαθή όγκο και το 16% με KRAS WT είχαν ανιχνεύσιμες KRAS 

μεταλλάξεις στα ΚΚΚ (141). Στις περισσότερες εργασίες, ο βαθμός συμφωνίας 

για τη κατάσταση του KRAS γονιδίου μεταξύ πρωτοπαθούς και ΚΚΚ είναι 

περίπου 70%, ενώ διαφορές μπορεί να παρατηρούνται στη παρουσία 

μεταλλάξεων του KRAS και άλλων γονιδίων ακόμα και στον ίδιο ασθενή, 

αναδεικνύοντας έτσι τη σημαντική ετερογένεια των ΚΚΚ αλλά, ενδεχομένως, και 

την αβεβαιότητα στον χαρακτηρισμό τους (142). Αν και στις περισσότερες από 

τις παραπάνω εργασίες χρησιμοποιήθηκε το σύστημα CellSearch® για την 

ανίχνευση των ΚΚΚ, η διαπίστωση της παρουσίας μεταλλάξεων KRAS έχει 
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δειχθεί και σε ΚΚΚ που ανιχνεύτηκαν με το σύστημα ISET σε μία εργασία 26 

ασθενών, σε 23 εκ των οποίων ανιχνεύθηκαν ΚΚΚ και στο 33% υπήρχαν 

μεταλλάξεις KRAS. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε 2 ασθενείς με KRAS WT 

πρωτοπαθή όγκο διαπιστώθηκαν KRAS μεταλλαγμένα ΚΚΚ, υπογραμμίζοντας 

ξανά την ετερογένεια και τη πολυκλωνικότητα του ΚΠΕ (143). 

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι υπάρχουν δεδομένα από κλινικές 

εφαρμογές της ανίχνευσης, μέτρησης του αριθμού και μοριακού χαρακτηρισμού των 

ΚΚΚ σε ασθενείς με ΚΠΕ. Θα πρέπει όμως να σημειωθούν τα εξής: 

1. Η ανίχνευση ΚΚΚ δεν προβλέπει πάντοτε φτωχή κλινική έκβαση και 

αντιστρόφως, η μη ανίχνευση ΚΚΚ δεν αποκλείει την υποτροπή στον πρώιμο 

ΚΠΕ καθώς όπως έχει ήδη ειπωθεί μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες για τη φύση 

των κυττάρων που ανιχνεύονται με τις τρέχουσες τεχνολογίες.  

2. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το ποιά είναι η καλύτερη μέθοδος απομόνωσης 

ΚΚΚ, ούτε για το ποιοί δείκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απομόνωσή 

τους. Μεταξύ των προταθέντων στη βιβλιογραφία, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει 

στα κύτταρα με θετική έκφραση με RT-PCR για CEA, CK19, CK20 και CD133 

τα οποία πιστεύεται ότι έχουν φαινότυπο προγονικού κυττάρου (cancer stem cell) 

και είναι υπεύθυνα για τον αποικισμό και την εξέλιξη της νόσου (144).  

3. Δεν είναι γνωστό ποιό είναι το ιδανικό όριο ως προς τον αριθμό των ΚΚΚ ώστε 

να θεωρείται ο ασθενής ως δυσμενούς πρόγνωσης. Ενώ αρχικές μελέτες 

αναφέρονταν σε ≥3 ΚΚΚ/7,5 ml, πιο σύγχρονες θέτουν ως όριο το 1 ΚΚΚ.  

4. Δεν έχει τεκμηριωθεί προοπτικά ποιό είναι το βέλτιστο χρονικό σημείο για την 

ανίχνευση ΚΚΚ, πότε δηλαδή η παρουσία τους έχει τη μέγιστη προγνωστική αξία 

(πριν την έναρξη της θεραπείας; κατά τη διάρκεια αυτής; μετά το τέλος της;), 
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ούτε εάν μεγαλύτερη σημασία έχει η απλή παρουσία τους ή η αύξηση του 

αριθμού τους.  

5. Δεν είναι γνωστό αν η ανίχνευση RAS μεταλλάξεων σε ΚΚΚ ασθενών με RAS 

WT πρωτοπαθή όγκο έχει προβλεπτική αξία σχετικά με το αναμενόμενο όφελος 

από την αντι-EGFR θεραπεία. 

6. Τέλος, η ανάδυση μηχανισμών αντίστασης σε ΚΚΚ κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να κατευθύνει τη θεραπευτική στρατηγική. 

Στον μεταστατικό καρκίνο μαστού η αλλαγή της χημειοθεραπείας με βάση τη 

μέτρηση των ΚΚΚ δεν βελτίωση την OS όπως φάνηκε στη μελέτη SWOG S0500 

(145). Η εξαγωγή όμως αντίστοιχων συμπερασμάτων για τον ΜΚΠΕ δεν είναι 

δόκιμη, λόγω της διαφορετικής βιολογίας και των μη καλά καθορισμένων 

μηχανισμών αντίστασης στη χημειοθεραπεία σε σχέση με τη στοχεύουσα 

θεραπεία.  

Τα παραπάνω σημεία θα πρέπει φυσικά να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα νέων 

τεχνολογιών και μεθόδων αξιολόγησης βιοδεικτών όπως το ctDNA και να ελεγχθούν 

διεξοδικά σε προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες πριν αλλάξει η καθημερινή κλινική 

πρακτική.  

 

5.4 Κυκλοφορούντα νουκλεϊκά οξέα στον καρκίνο παχέος εντέρου 

Το ελεύθερο κυκλοφορούν DNA (cell free DNA, cfDNA) μπορεί να προέρχεται είτε 

από φυσιολογικά είτε από καρκινικά κύτταρα και μπορεί να ανιχνεύεται και σε υγιή 

άτομα, με αυξημένα επίπεδα να παρατηρούνται σε καλοήθεις καταστάσεις όπως 

φλεγμονώδη νοσήματα και λοιμώξεις (146). Νεκρωτικά και αποπτωτικά κύτταρα 

απελευθερώνουν τμήματα DNA παθητικά ανάλογα με τη κινητική του όγκου και την 
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επίδραση της αντινεοπλασματικής θεραπείας, αλλά και ενεργητικά ως εξωσώματα 

(147). 

Όπως συμβαίνει και με τα ΚΚΚ, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες που εμποδίζουν την 

ευρεία χρήση του cfDNA στη κλινική πρακτική, όπως η χαμηλή συγκέντρωση 

υπερκλασματοποιημένων μορίων DNA (148), η μη προτυποποίηση των 

προαναλυτικών συνθηκών επεξεργασίας, ο μεγάλος αριθμός τεχνικών απομόνωσης 

του DNA και οι διαφορετικές τεχνικές ενίσχυσης ή αλληλούχισης του γενωμικού 

υλικού χωρίς κάποια να έχει δειχθεί προοπτικά, προς το παρόν, ότι είναι 

επαναλήψιμη και ότι υπερέχει σε σχέση με άλλες (149, 150).  

Ένας σημαντικός αριθμός δημοσιευμένων εργασιών καταδεικνύει την αξία του 

cfDNA σε όλες τις κλινικές εκφάνσεις του ΚΠΕ, δηλαδή στη πρώιμη διάγνωση 

ασυμπτωματικής νόσου (151), στη παρακολούθηση της ελάχιστα υπολειπόμενης 

νόσου μετά από χειρουργική εξαίρεση και την επιλογή ασθενών για συμπληρωματική 

θεραπεία (152), στη πρόβλεψη για όφελος από αντι-EGFR παράγοντες (153), στη 

παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία (154), στην έγκαιρη ανιχνευση 

ανάδυσης αντίστασης στη θεραπεία και ως προγνωστικός παράγοντας (72). Η 

περαιτέρω παράθεση των δεδομένων σχετικά με την αξία του cfDNA στον ΚΠΕ 

ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος και ο αναγνώστης παραπέμπεται σε 

ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας (155).  

Με βάση τα παραπάνω, τα ΚΚΚ και το cfDNA φαίνονται ότι αποτελούν 

ανταγωνιστικούς βιοδείκτες, ενώ στη πραγματικότητα είναι συμπληρωματικοί με τον 

καθένα να έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία και 

συνοψίζονται στον πίνακα 4. Αν και με τους 2 δείκτες μπορούν να υπάρχουν 

σειριακές μετρήσεις για τον ίδιο ασθενή λόγω της ελάχιστα επεμβατικής διαδικασίας 
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λήψης, το cfDNA ενδεχομένως να σχετίζεται στενότερα με το συνολικό φορτίο του 

όγκου επομένως να αποτελεί περισσότερο αξιόπιστο δείκτη παρακολούθησης της 

θεραπείας. Επίσης το κόστος ανάλυσης των ΚΚΚ είναι υψηλότερο, καθώς εκτός από 

τη γενωμική ανάλυση είτε με PCR είτε με αλληλούχιση, όπως στο cfDNA, απιτείται 

αρχικά ο εμπλουτισμός του δείγματος σε ΚΚΚ με τις τεχνικές που παρατέθηκαν 

παραπάνω. Αντιθέτως, τα ΚΚΚ προσφέρουν ορισμένα μοναδικά πλεονεκτήματα: 

1. Είναι ευκολότερη η ανάδειξη χρωμοσωμικών αναδιατάξεων ή γονιδιακής 

ενίσχυσης σε σχέση με το cfDNA. 

2. Επιτρέπουν την ανάλυση βάσει RNA ή πρωτεϊνών (protein based profiling), κάτι 

το οποίο εξ ορισμού δεν είναι εφικτό με το cfDNA. 

3. Επιτρέπουν τη διεξαγωγή in vivo αξιολόγησης της χημειοευαισθησίας του 

συγκεκριμένου νεοπλάσματος ή άλλων λειτουργικών διαδικασιών με τη 

δημιουργία patient derived xenografts τα οποία προέρχονται από ΚΚΚ ασθενούς 

με ΚΠΕ (156).  

4. Μπορούν αξιόπιστα να αναδείξουν τη χωρική και χρονική ετερογένεια του 

καρκίνου, μέσω της ανάδειξης διαφορετικών φαινοτυπικών και γενοτυπικών 

χαρακτηριστικών τόσο μεταξύ των ΚΚΚ όσο και μεταξύ των ΚΚΚ και του 

πρωτοπαθούς όγκου ή των απομακρυσμένων μεταστάσεων (157). 

Τελικά, ζητήματα σχετικά με τη προτυποποίηση και εναρμόνιση των διαδικασιών 

λήψης, ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων καθώς και κόστους θα 

καθορίσουν τη θέση των ΚΚΚ και του cfDNA στη κλινική πρακτική, με 

συγκεκριμένες ενδείξεις για τον κάθε δείκτη.  
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Πίνακας 4. Συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των κυκλοφορούντων 

καρκινικών κυττάρων και του κυκλοφορούντος DNA 

 

 Κυκλοφορούντα καρκινικά 

κύτταρα 

Κυκλοφορούν DNA 

Πλεονεκτήματα Η ποσοτικοποίηση των ΚΚΚ είναι 

προγνωστική σε πρώιμη και 

προχωρημένη νόσο 

Η ποσοτικοποίηση σχετίζεται στενά 

με το φορτίο του όγκου 

 Όλες οι μοριακές αλλαγές είναι 

ανιχνεύσιμες σε ΚΚΚ 

Η επόμενης γενειάς αλληλούχιση 

επιτρέπει την ανίχνευση μεγάλου 

αριθμού μοριακών αλλαγών 

 Η ανάλυση μονήρους ΚΚΚ 

αναδεικνύει την ετερογένεια του 

όγκου 

Ευκολότερη επεξεργασία σε σχέση 

με τα ΚΚΚ 

 Επιτρέπει την ανάλυση RNA και 

πρωτεϊνών 

Εναλλακτικό της βιοψίας του όγκου 

για τη μοριακή ταξινόμηση της 

νόσου 

 Επιτρέπει λειτουργικές δοκιμασίες 

βασιζόμενες σε xenografts 

 

Μειονεκτήματα Πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες 

για τον εμπλουτισμό και σύλληψη 

των ΚΚΚ χωρίς προτυποποίηση 

Μη προτυποποιημένες 

προαναλυτικές διαδικασίες 

 Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 

λόγω της χρήσης επιθηλιακών 

δεικτών για την ανίχνευση ΚΚΚ 

Υπερκλασματοποιημένα μόρια 

 Σπάνια κύτταρα, μη ανιχεύσιμα σε 

κάθε ασθενή 

Το cfDNA μπορεί να προέρχεται από 

φυσιολογικά κύτταρα (ψευδώς 

θετικά) 

 Υψηλό κόστος (αρχικός 

εμπλουτισμός και απομόνωση των 

ΚΚΚ, ακολουθεί RT-PCR ή 

αλληλούχιση) 

Δυσκολία στην ανίχνευση 

αναδιατάξεων και γονιδιακής 

ενίσχυσης 

  Ακατάλληλο για λειτουργικές 

δοκιμασίες 
 

ΚΚΚ: κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, cfDNA: cell free DNA, RT-PCR: real time polymerase chain reaction 

 

Από: Matikas A et al. Circulating Biomarkers in Non-Small-Cell Lung Cancer: Current Status and Future Challenges. 

Clin Lung Cancer. 2016 Jun 8. pii: S1525-7304(16)30137-1. 
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6. Ερευνητικό ερώτημα 

Όπως έχει αναφερθεί προηγούμενα, η παρουσία ανιχνεύσιμων KRAS και NRAS 

μεταλλάξεων είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που εξαρτάται από τη πίεση που ασκεί η 

θεραπεία με αντι-EGFR παράγοντες, με την ανάδυση ανθεκτικών κλώνων να 

συμβαίνει όταν αυτή χορηγείται. Επομένως, η εξέταση σειριακών δειγμάτων από 

ασθενείς με ΜΚΠΕ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών για τη 

πρόβλεψη της αντίστασης και της αναχαίτιση αυτής, ενδεχομένως τροποποιώντας τη 

χορηγούμενη θεραπεία. Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει η 

παρούσα διδακτορική διατριβή είναι τα ακόλουθα: 

1. Εάν είναι δυνατή η ανίχνευση των μεταλλάξεων στα γονίδια KRAS και BRAF στα 

KKK τα οποία ανιχνεύονται σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου 

τα οποία απομονώνονται με τη μέθοδο ISET 

2. Η προβλεπτική σημασία των μεταλλάξεων αυτών για την αποτελεσματικότητα 

της θεραπείας με αντι-EGFR παράγοντες, όταν αυτές ανιχνεύονται σε ασθενείς 

που δεν φέρουν μεταλλάξεις στον πρωτοπαθή όγκο 

3. Εάν αναδύονται ανιχνεύσιμες KRAS και BRAF μεταλλάξεις στα κυκλοφορούντα 

καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αντι-EGFR παράγοντες και 

ποιά η προβλεπτική και προγνωστική σημασία της ανίχνευσης των κλώνων αυτών 

4. Η μελέτη της κινητικής του πληθυσμού των κυκλοφορούντων καρκινικών 

κυττάρων που ανιχνεύονται με τη μέθοδο ISET κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
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Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

1. Ασθενείς 

Ασθενείς με μεταστατικό ΚΠΕ οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως άλλη 

θεραπεία για συστηματική νόσο ήταν κατάλληλοι για ένταξη στην παρούσα μελέτη. 

Τα κυριότερα κριτήρια ένταξης ήταν τα ακόλουθα: 

1. Ασθενείς άνω των 18 ετών με ιστολογικά επιβεβαιωμένο ΚΠΕ 

2. Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων με μία τουλάχιστον μετρήσιμη βλάβη 

κατά RECIST 1.1 ή μη μετρήσιμες βλάβες με εξαίρεση την παρουσία μόνον 

υγρικών συλλογών (πλευριτική συλλογή, ασκίτης). 

3. Γνωστή παρουσία ή μη μεταλλάξεων στα γονίδια KRAS, NRAS ή BRAF είτε σε 

αρχειακό υλικό είτε σε νέα βιοψία, από τον πρωτοπαθή όγκο ή από μεταστατική 

εστία. 

4. Ασθενής κατάλληλος για λήψη συνδυασμένης αντινεοπλασματικής θεραπείας η 

οποία να περιλαμβάνει βιολογικό παράγοντα, βάσει της κλινικής πρακτικής και 

των τρεχουσών κατευθυντήριων οδηγιών. 

5. Έγγραφη συγκατάθεση για ένταξη στη μελέτη. 

Κριτήρια αποκλεισμού αποτελούσαν τα ακόλουθα: 

1. Δεύτερο ενεργό νεόπλασμα πλην του ΚΠΕ 

2. Προηγούμενη λήψη συστηματικής θεραπείας για μεταστατικό ΚΠΕ. Τοπική 

θεραπεία, πχ ακτινοθεραπεία για επώδυνη οστική νόσο επιτρεπόταν αρκεί να μην 

αφορούσε τη μοναδική μεταστατική εστία. Σε περίπτωση λήψης 

συμπληρωματικής μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας, η ένταξη του ασθενούς 
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επιτρεπόταν αρκεί να είχε μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από 

την ολοκλήρωσή της.  

3. Ασταθείς εγκεφαλικές μεταστάσεις (συμπτωματικές ή σε εξέλιξη μετά από τοπική 

θεραπεία) ή λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση 

4. Εγκυμοσύνη ή γαλουχία σε περίπτωση γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. 

5. Αλλεργία ή άλλη αντένδειξη για τη λήψη αντι-EGFR αντισώματος σε περίπτωση 

RAS WT ασθενούς. 

 

2. Δειγματοληψία 

Η μη παρεμβατική αυτή μελέτη έλαβε θετική εισήγηση από το Επιστημονικό 

Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, απόφαση 

11/4/2014, αριθμός πρωτοκόλλου 4399. Μετά από προφορική και γραπτή ενημέρωση 

του ασθενούς και υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης, λαμβανόταν αιμοληψία την 

ημέρα της έναρξης της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής (αμέσως πριν την έναρξη 

αυτής). Η δεύτερη αιμοληψία γινόταν κατά τη στιγμή εκτίμησης της ανταπόκρισης 

στη θεραπεία με απεικονιστικό έλεγχο, συνήθως μετά την 4η ή 6η χορήγηση 

χημειοθεραπείας ανά 15 ημέρες. Τέλος, η τρίτη αιμοληψία γινόταν κατά τη στιγμή 

της τεκμηρίωσης εξέλιξης της νόσου στην 1η γραμμή της θεραπείας και πριν την 

έναρξη 2ης γραμμής. Για τη μελέτη αυτή, η κάθε αιμοληψία αφορούσε 10 mL αίματος 

σε σωληνάρια με EDTA (4 σωληνάρια γενικής αίματος με 2.5 mL έκαστο) και η 

επεξεργασία των δειγμάτων γινόταν εντός 2 ωρών από τη λήψη. 
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3. Απομόνωση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων με το σύστημα ISET 

 

 

Υλικά  

1. Σύστημα Isolation by Size of Tumor cells (ISET), Rarecells Diagnostics, USA 

(εικόνες 4 και 5) 
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2. Rarecells® Buffer reagent set 

3. Απεσταγμένο ύδωρ 

4. Rarecells® block (εικόνα 6). 

5. Διάλυμα φορμαλδεΰδης 37% 

6. Διάλυμα NaOH 30% 

7. Phosphate-buffered saline (PBS) διάλυμα 

8. Υποχλωριώδες νάτριο 1% 
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Πειραματική διαδικασία 

1. Διαλύεται διαδοχικά με 10 mL απεσταγμένο ύδωρ το Product A, B και C του 

Rarecells® Buffer reagent set, τα οποία αναμειγνύονται με 490 mL απεσταγμένου 

ύδατος (τελικός όγκος 500 mL).  

2. Το διάλυμα μοιράζεται σε πλαστικά σωληνάρια τύπου Falcon 50 mL, με 

τοποθέτηση 44,1 mL στο κάθε ένα. Τα σωληνάρια αυτά μπορούν ακολούθως να 

φυλαχτούν σε κατάψυξη -20 ο C 
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3. Πριν τη χρήση τους, αφήνονται δύο σωληνάρια να αποψυχθούν και προστίθενται 

0,9 mL φορμαλδεΰδης 37% και 8 μL NaOH 30% στο κάθε ένα. 

4. Μεταφορά 5 mL αίματος από το δείγμα του ασθενούς σε κάθε ένα από τα δύο 

σωληνάρια που περιέχουν το buffer solution (τελικός όγκος 50 mL) 

5. Ήπια ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου επί 10 λεπτά 

6. Τοποθέτηση του Rarecells® block στην κατάλληλη υποδοχή της Rarecells® 

Device 

7. Πλύσιμο του φίλτρου με διάλυμα PBS, 10 mL σε κάθε ένα από τα 5 μικρά 

διαμερίσματα του Rarecells® block και 50 mL στο μεγάλο διαμέρισμα 

8. Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Rarecells ® Device στα -10 kPa μέχρι να 

αδειάσει το Rarecells® block από το PBS 

9. Προσθήκη 50 mL από το αραιωμένο αίμα στο μεγάλο διαμέρισμα του Rarecells® 

block και από 10 mL σε κάθε ένα από τα 5 μικρά διαμερίσματα 

10. Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Rarecells® Device σε αρνητική πίεση -10 kPa 

μέχρι να αδειάσει το Rarecells® block από το αραιωμένο αίμα 

11. Επανειλημμένα πλύσιμο του Rarecells® block με PBS 

12. Αφαίρεση της μεμβράνης με τα 10 spot από το Rarecells® block, η οποία αφού 

στεγνώσει τοποθετείται σε κατάψυξη -20ο C 

13. Πλύσιμο της Rarecells® device με υποχλωριώδες νάτριο 1% και ακολούθως με 

PBS και απόρριψη του Rarecells® block που χρησιμοποιήθηκε σε δοχείο 

μολυσματικών 
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4. Καταμέτρηση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων 

Υλικά 

1. Μεμβράνες ISET 

2. Αντίσωμα αντι-CD45 (κλώνος 2B11+PD7/26, Agilent Technologies, California 

USA) 

3. EnVisionTM FLEX/Peroxidase Blocking Reagent (Agilent Technologies, 

California USA) 

4. EnVisionTM FLEX/HRP (Agilent Technologies, California USA) 

5. EnVisionTM FLEX/DAB+ χρωμογόνο (Agilent Technologies, California USA) 

6. Χρώση αιματοξυλίνης 

7. Fetal Calf Serum (FCS) 10% 

8. Απεσταγμένο ύδωρ, απιονισμένο ύδωρ 

9. Διάλυμα TBS 1X 

10. Γυάλινο πλακίδιο 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Αφαιρείται 1 spot από κάθε μεμβράνη ISET και τοποθετείται στο πλακίδιο 

2. Ενυδάτωση μεμβράνης με TBS 1X για λίγα δευτερόλεπτα 

3. Επώαση με FLEX/Peroxidase Blocking Reagent για 5 λεπτά στο σκοτάδι 

4. Ξέπλυμα με TBS 1X 

5. Προσθήκη διαλύματος TBS 1X – 10% FCS για αναστολή μη ειδικής δέσμευσης 

του αντισώματος 

6. Επώαση με 3 μL αντι-CD45 αντίσωματος αραιωμένου 1/100 σε TBS 1X – 10% 

FCS (τελικός όγκος 300 μL) για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 
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7. Ξέπλυμα μεμβράνης με TBS 1X 

8. Προσθήκη FLEX/HRP και επώαση 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

9. Ξέπλυμα μεμβράνης με TBS 1X 

10. Προσθήκη αραιωμένου FLEX/DAB+ διαλύματος και επώαση για 10 λεπτά 

11. Ξέπλυμα 3 φορές με απιονισμένο ύδωρ 

12. Προσθήκη χρωσης αιματοξυλίνης 

13. Ξέπλυμα μεμβράνης με αποσταγμένο ύδωρ 

14. Αφού στεγνώσει η μεμβράνη, μπορεί να εκτιμηθεί σε μικροσκόπιο φωτός με 

βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κυττάρων όπως αυτά έχουν 

προηγουμένως περιγραφεί (158). Αυτά περιλαμβάνουν μέγεθος άνω των 25 μm 

(σε σύγκριση με τους πόρους της μεμβράνης οι οποίοι έχουν διάμετρο 8 μm), 

υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία, ανώμαλη χρωματίνη και ανώμαλο σχήμα 

πυρήνα, παράλληλα με απουσία χρώσης για CD45. 

 

5. Απομόνωση του DNA από τις μεμβράνες του ISET 

Υλικά 

1. MasterPureTM Complete DNA and RNA Purification Kit, Epicentre, Madison, 

Wisconsin, USA 

2. Water for injection 

3. Proteinase K solution, Qiagen, Germany 

4. Eppendorf Thermomixer® Comfort thermoblock, Eppendorf, Germany 

5. Διάλυμα γλυκογόνου 20 mg/ml 

6. Διάλυμα ισοπροπανόλης  

7. Διάλυμα αιθανόλης 70% 
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8. Φυγόκεντρος 

9. Thermolyte Maxi Mix II vortex 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Αφαίρεση 5 spot από την ISET μεμβράνη και τοποθέτηση σε σωληνάριο 2 ml 

2. Προσθήκη στο σωληνάριο 300 μL water for injection 

3. Προσθήκη στο σωληνάριο 300 μL 2Χ Lysis Buffer από το MasterPureTM kit 

4. Προσθήκη στο σωληνάριο 10 μL Proteinase K solution, Qiagen 

5. Ανάδευση του σωληναρίου, Thermolyte Maxi Mix II 

6. Επώαση στους 65ο C με ανακίνηση 800 rpm για 4 ώρες, Eppendorf Thermomixer 

Comfort  

7. Στο μέσο της επώασης, προσθήκη άλλων 10 μL Proteinase K solution, Qiagen 

8. Παραμονή του σωληναρίου σε πάγο επί 20 λεπτά 

9. Προσθήκη MPC solution από το MasterPureTM kit στο σωληνάριο και παραμονή 

στον πάγο για άλλα 10 λεπτά 

10. Φυγοκέντρηση > 10.000 rpm επί 20 λεπτά 

11. Μεταφορά του περιεχομένου του σωληναρίου χωρίς τις μεμβράνες σε νέο 

σωληνάριο 1,5 mL 

12. Φυγοκέντρηση >10.000 rpm επί 20 λεπτά 

13. Προσθήκη του περιεχομένου σε νέο σωληνάριο 1.5 ml 

14. Προσθήκη Γλυκογόνου 1 μL στο νέο σωληνάριο 

15. Προσθήκη ισοπροπανόλης 500 μL στο νέο σωληνάριο 

16. Ανάδευση και τοποθέτηση σε -20ο C μέχρι την επόμενη ημέρα 

17. Φυγοκέντρηση >10.000 rpm επί 20 λεπτά 



57 
 

18. Αφαίρεση του υγρού περιεχομένου του σωληναρίου με παραμονή εντός του 

ιζήματος 

19. Προσθήκη 1 mL διαλύματος αιθανόλης 70% 

20. Φυγοκέντρηση >10.000 rpm επί 20 λεπτά 

21. Αφαίρεση του υγρού περιεχομένου του σωληναρίου με παραμονή του ιζήματος 

22. Προσθήκη 0.5 mL αιθανόλης 70% 

23. Φύλαξη σε -20ο C μέχρι την επόμενη χρήση (μέτρηση συγκέντρωσης δίκλωνου 

DNA, PCR) 

 

6. Μέτρηση συγκέντρωσης δίκλωνου DNA 

Υλικά 

1. Φλουορόμετρο Qubit fluorometer 2.0, Thermofisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, USA 

2. Molecular Probes® dsDNA HS assay kit, Thermofisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, USA 

3. Φυγόκεντρος 

4. Thermolyte Maxi Mix II vortex 

5. Water for injection 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Φυγοκέντρηση του σωληναρίου επί 30 λεπτά 

2. Αφαίρεση της αιθανόλης από τα σωληνάρια με παραμονή του ιζήματος 

3. Προσθήκη 13 μL ύδατος και τοποθέτηση σε πάγο μετά από ήπια ανακίνηση 
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4. Από τα 13 μL, αφαίρεση 2 μL τα οποία τοποθετούνται σε άλλο σωληνάριο των 

0.5 mL 

5. Στο σωληνάριο αυτό προστίθενται 198 μL διαλύματος buffer / χρωστικής 

αναλογίας 199:1 από το kit Molecular Probes ® dsDNA HS assay kit, 

Thermofisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA 

6. Ανάδευση του διαλύματος, Thermolyte Maxi Mix II 

7. Μέτρηση της συγκέντρωσης δίκλωνου DNA με το φλουορόμετρο Qubit 

fluorometer 2.0, Thermofisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA 

 

7. Προετοιμασία και εκτέλεση της quantitative polymerase chain reaction 

(qPCR) 

Η μεθοδολογία ανίχνευσης μεταλλάξεων KRAS με τη χρήση qPCR όπως αυτή 

αναπτύχθηκε στο εργαστήριο μεταφραστικής ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής 

Ηρακλείου έχει προηγουμένως περιγραφεί και δημοσιευτεί (141, 159). 

 

Υλικά 

1. ThermoFisher Scientific ViiA™ 7 Real-Time PCR System (σύστημα real-time 

PCR) 

2. ThermoFisher Scientific ViiA™ 7 λογισμικό, έκδοση 1.2.2 

3. Κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν (American Type Culture Collection, 

ATCC, Manassas, VA, USA) ως θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες: 

a. LS174T, Human colon adenocarcinoma, c.35G>A (p.G12D) 

b. HCT116, Human colon adenocarcinoma, c.38G>A (p.G13D) 

c. HUP-T3, Human pancreatic adenocarcinoma, c.34G>C (p.G12R) 
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d. KYSE410, Human oesophageal squamous cell carcinoma, c.34G>T 

(p.G12C) 

e. A549, Human alveolar adenocarcinoma, c.34G>A (p.G12S) 

f. SW403, Human colon adenocarcinoma, c.35G>T (p.G12V) 

g. RPMI8226, Human myeloma, c.35G>C (p.G12A) 

h. HCC827, Human lung adenocarcinoma, KRAS wild type.  

Κάθε κυτταρική σειρά χρησιμοποιήθηκε τόσο αυτούσια, όσο και σε αραίωση 1:100 

προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργία του ΡΝΑ. 

4. 2X TaqMan genotyping master mix, Applied Biosystems, USA 

5. Peptide nucleic acid (PNA) PCR clamp [H2N-CCTACGCCACCAGCTCC-CO-

N2H (Eurogentec S.A., Seraing, Belgium)], όπως έχει προηγουμένως σχεδιαστεί 

και περιγραφεί (159). 

6. TaqMan-MGB allelic discrimination assays (custom TaqMan® SNP Genotyping 

Assays, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) για κάθε μία από τις 

μεταλλάξεις KRAS exon 2, με primers και probes που έχουν προηγουμένως 

σχεδιαστεί και περιγραφεί (159).  

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Η κάθε αντίδραση γίνεται σε όγκο 10 μL. Κάθε θέση επομένως του plate των 384 

θέσεων (wells) περιέχει: 

a. 2 μL DNA 

b. 2X Master Mix 5 μL 

c. PNA 10 μM 0.2 μL 

d. Primer 0.1 μL 



60 
 

e. Probe 10 μM 0.15 μL 

f. Water for injection 2.55 μL 

Καθώς οι αντιδράσεις για την KRAS G12D μετάλλαξη και KRAS WT γίνονται 

στην ίδια θέση, οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις για το G12D/WT έχουν ως εξής: 

a. 2 μL DNA 

b. 2X Master Mix 5 μL 

c. PNA  10 μM 0.2 μL 

d. Primer 0.2 μL 

e. Probe 10 μM 0.3 μL 

f. Water for injection 2.3 μL 

2. Σε σωληνάρια 1.5 mL ετοιμάζονται τα μείγματα που θα χρησιμοποιηθούν στις 

αντιδράσεις, ένα για κάθε μία μετάλλαξη KRAS (το WT στο ίδιο σωληνάριο με 

το G12D όπως εξηγήθηκε παραπάνω). Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αντίδραση 

γίνεται εις τριπλούν (triplicate) για κάθε κλινικό δείγμα και ότι σε κάθε plate 

δουλεύονται 8 κλινικά δείγματα, καθώς και ότι κάθε κυτταρική σειρά (καθαρή, 

αραίωση 1:100 και WT) δουλεύεται εις διπλούν (duplicate), οι παραπάνω όγκοι 

του κάθε συστατικού του μείγματος πολλαπλασιάζονται ως εξής: 

 

[ 8 (κλινικά δείγματα) Χ 3 (εις τριπλούν αντίδραση) ] + [ 3 (κυτταρικές 

σειρές) Χ 2 (εις διπλούν αντίδραση) ] = 30  

Αφήνοντας και ένα περιθώριο να χάνεται μείγμα λόγω της μεταφοράς μεταξύ των 

σωληναρίων, των strip και του plate, ο κάθε όγκος που φαίνεται παραπάνω 

πολλαπλασιάζεται Χ36 ως εξής: 

a. PNA 7.2 μL 

b. 2X Master Mix 180 μL 
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c. Primer 3.6 μL 

d. Probe 5.4 μL 

e. Water for injection 92 μL 

Οι όγκοι αυτοί αφορούν ένα σωληνάριο (πχ G13D). Η ίδια διαδικασία 

επαναλαμβάνεται, 1 σωληνάριο με τους κατάλληλους primers και probes για κάθε μία 

μετάλλαξη. 

3. Μεταφορά από κάθε ένα σωληνάριο του μείγματος σε strip 8 θέσεων. 

4. Από τα 13 μL του ύδατος με το DNA κάθε δειγματοληψίας, μεταφέρονται 6 μL 

από κάθε σωληνάριο αραιωμένα σε 44 μL ύδατος (τελικός όγκος 50 μL) σε 1 

θέση strip 8 θέσεων, επομένως σε κάθε strip υπάρχουν 8 κλινικά δείγματα 

5. Χρησιμοποιώντας πολυπιπέτα 10 μL 8 θέσεων μεταφέρονται αρχικά από τα strips 

το μείγμα των probes/primers/PNA στο plate των 384 θέσεων, 8 μL σε κάθε θέση 

σε 3 διαδοχικές θέσεις για την κάθε μετάλλαξη, όπως φαίνεται στην εικόνα 7. 

6. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας διαφορετική πολυπιπέτα 8 θέσεων, τοποθετούνται 

2 μL DNA σε κάθε θέση του plate από το strip που περιέχει το DNA. 

7. Στο πρόγραμμα ViiA Software 7 version 1.2.2 γίνεται ο σχεδιασμός του plate για 

την qPCR. Οι ρυθμίσεις είναι Block: 384, Experiment: Standard, Reagents: 

Taqman, Properties: Standard. 

8. Εν σειρά τοποθετούνται οι ασθενείς και οι ανιχνευτές οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν, όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Τα reporter fluorophores για το 

WT είναι VIC και για τα μεταλλαγμένα KRAS αλλήλια είναι FAM.  

9. Οι συνθήκες της αντίδρασης έχουν ως εξής (εικόνα 8):  

a. Αρχικό στάδιο 2 λεπτά στους 50 οC 

b. Denaturation 10 λεπτά στους 95 οC 
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c. 50 κύκλοι στους 95 οC για 20 δευτερόλεπτα (1ο βήμα) και στους 62 οC για 

1,5 λεπτό (2ο βήμα) 

10. Έναρξη της qPCR. Κάθε αντίδραση γίνεται παρουσία θετικού μάρτυρα 

(κυτταρικές σειρές θετικές για την παρουσία κάθε μίας σημειακής μετάλλαξης 

KRAS τόσο καθαρή όσο και σε αραίωση 1:100 για τον έλεγχο του ΡΝΑ) αλλά και 

αρνητικού μάρτυρα (κυτταρική σειρά KRAS WT και non-template control όπου 

υπάρχει μόνο το μείγμα και όχι DNA) προκειμένου να ελεγχθούν τυχόντα ψευδώς 

θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. 
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8. Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Η αναλυτική αξιοπιστία (analytical validity), ευαισθησία και ειδικότητα της PNA-

based qPCR μεθοδολογίας έχει προηγουμένως περιγραφεί αναλυτικά (141, 159). 

Κάθε δείγμα εκτελέστηκε εις τριπλούν (triplicate). Ένα δείγμα θεωρείτο θετικό αν 

τουλάχιστον 1 εκ του triplicate ήταν θετικό, με ταυτόχρονη παρουσία τόσο αρνητικού 

(non-template control και wild type κυτταρική σειρά) όσο και θετικού (κυτταρικές 

σειρές με τις KRAS μεταλλάξεις στο εξώνιο 2) οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω, σε 

συμφωνία με τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία (160). 

 

9. Στατιστική ανάλυση 

Λόγω της φύσης της μελέτης ως απόδειξη αρχής δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί εξ 

αρχής το απαιτούμενο δείγμα ασθενών. Συνεχείς μεταβλητές συνοψίχονται με τη 

χρήση περιγραφικής στατιστικής (n, μέση τιμή, σταθερή απόκλθση, εύρος, διάμεση 

τιμή). Το διάστημα έως την επιδείνωση της νόσου (PFS) ορίστηκε ως το διάστημα 

από τη πρώτη χορήγηση χημειοθεραπείας έως την ακτινολογική διαπίστωση 

επιδείνωσης της νόσου ή θάνατο για οποιοδήποτε λόγο. Η συνολική επιβίωση (OS) 

ορίστηκε ως το διάστημα από τη πρώτη χορήγηση χημειοθεραπείας έως το θάνατο 

για οποιοδήποτε λόγο ή το τελευταίο follow-up του ασθενούς. Ποιοτικά 

χαρακτηριστικά συγκρίθηκαν με τη χρήση του Fisher’s exact test. Διαφορές σε 

συνεχείς μεταβλητές εκτιμήθηκαν με το μη παραμετρικό Sign test για δύο διάμεσους 

και το Wilcoxon signed-rank test για τη σύγκριση μέσων τιμών. Η εκτίμηση της 

επιβίωσης έγινε με τη μέθοδο Kaplan Meier. Το όριο στατιστικής σημαντικότητας 

ετέθη στο 5%. Οι στατιστικές αναλύσεις διενεργήθηκαν με το λογισμικό SPSS 

System V. 19 Software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  
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Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

Τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών που εντάχθηκαν στη 

παρούσα μελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Εντάχθηκαν συνολικά 28 ασθενείς, 

16 άντρες και 12 γυναίκες. Η διάμεση ηλικία ήταν 65,5 έτη (εύρος, 39-85 ετών). Οι 

περισσότεροι ασθενείς (n=15) είχαν απομακρυσμένες μεταστάσεις ήδη κατά τη 

στιγμή της διάγνωσης, ενώ οι υπόλοιποι διαγνώστηκαν αρχικά με εντοπισμένη ή 

τοπικά προχωρημένη νόσο και μετά από ριζική τοπική θεραπεία, υποτροπίασαν σε 

απομακρυσμένες θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία για 

εντοπισμένο καρκίνο ορθού έλαβαν 6 ασθενείς και συμπληρωματική μετεγχειρητική 

χημειοθεραπεία 3 ασθενείς. Συνολικά, υπεβλήθησαν σε εκτομή της πρωτοπαθούς 

εστίας, είτε στα πλαίσια ριζικής θεραπείας εντοπισμένης νόσου είτε για 

παρηγορητικούς λόγους εξαιτίας τοπικών επιπλοκών της νόσου, 19 ασθενείς.  

Κατά τη στιγμή της έναρξης της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής, 14 ασθενείς 

παρουσίαζαν μόνο ηπατικές μεταστάσεις, 5 μόνο περιτοναϊκές, 2 μόνο πνευμονικές 

και 2 μόνο απομακρυσμένες οστικές εντοπίσεις, εξαιρώντας επομένως περιπτώσεις 

με κατά συνέχεια ιστού στα πλαίσια τοπικής υποτροπής της νόσου. Οι υπόλοιποι 5 

ασθενείς παρουσίαζαν πολλαπλές εντοπίσεις της νόσου: ηπατικές και πνευμονικές 

(n=2), ηπατικές και περιτοναϊκές (n=1), πνευμονικές και οστικές (n=1) και 

πνευμονικές και εγκεφαλικές (n=1) μεταστάσεις.  

 

 



66 
 

Πίνακας 5. Κλινικά και δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

 Ν=28 % 

Ηλικία 

  Διάμεση (ελάχιστη-μέγιστη) 

65,5 (39 – 85) 

Φύλο   

  Άρρεν 16 57,1% 

  Θήλυ 12 42,8% 

Στάδιο κατά την αρχική διάγνωση   

  ΙΙ 3 10,7% 

  ΙΙΙ 10 35,7% 

  IV 15 53,5% 

Εντοπίσεις της νόσου   

  Ήπαρ 14 50% 

  Πνεύμονες 2 7,1% 

  Οστά 2 7,1% 

  Περιτόναιο 5 17,8% 

  Πολλαπλές 5 17,8% 

Άλλες θεραπείες   

  Εκτομή πρωτοπαθούς εστίας 19 67,8% 

  Εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία 6 21,4% 

  Μετεγχειρητική χημειοθεραπεία 3 10,7% 

  Παρηγορητική ακτινοθεραπεία 2 7,1% 

  Μεταστασεκτομή 2 7,1% 

Μεταλλάξεις πρωτοπαθούς όγκου   

  KRAS/NRAS wild type 15 53,5% 

  KRAS G12D 6 21,4% 

  KRAS G12V 2 7,1% 

  KRAS A146T 1 3,5% 

  NRAS G12A 1 3,5% 

  BRAF V600E 3 10,7% 

 

Από το σύνολο των 28 ασθενών, στους 15 δεν εντοπίστηκε κάποια μετάλλαξη στον 

πρωτοπαθή όγκο στα γονίδια KRAS, NRAS και BRAF (wild type ασθενείς), 8 έφεραν 

μετάλλαξη στο εξώνιο 2, κωδικόνιο 12 του KRAS γονιδίου (6 τη σημειακή μετάλλαξη 

c.35G>A p.G12D και 2 τη c.35G>Τ p.G12V), 1 έφερε μετάλλαξη στο εξώνιο 4 του 
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KRAS γονιδίου (c.436G>A p.A146T), 1 στο γονίδιο NRAS (c.35G>C p.G12A) και 3 

στο γονίδιο BRAF (V600E). 

 

2. Χορηγηθείσα θεραπεία, ανταπόκριση και επιβίωση 

 Όλοι οι ασθενείς έλαβαν έστω έναν κύκλο συνδυασμένης χημειοθεραπείας πρώτης 

γραμμής, τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της οποίας συνοψίζονται στον 

πίνακα 6 και στις εικόνες 9 και 10. Συνολικά, 16 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με βάση 

το FOLFIRI και 12 με βάση το FOLFOX. Οι 24 από τους 28 ασθενείς έλαβαν 

επιπρόσθετα και βιολογικό παράγοντα, με τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έλαβαν να 

έχουν KRAS ή BRAF μεταλλαγμένους όγκους και παράλληλα αντενδείξεις για τη 

λήψη αντιαγγειογενετικών παραγόντων, πχ συρίγγια ή αιμορραγία από το ορθό. 

Απ’τους 24 αυτούς ασθενείς, οι 10 έλαβαν αντι-EGFR παράγοντα (όλοι 

panitumumab) και οι 14 αντιαγγειογενετικό παράγοντα, οι 9 bevacizumab και 5 

aflibercept (το τελευταίο στα πλαίσια τυχαιοποιημένων μελετών οι οποίες 

αξιολογούσαν την αποτελεσματικότητα του aflibercept κατά τη θεραπεία πρώτης 

γραμμής στον ΜΚΠΕ). Παράλληλα, 2 ασθενείς έλαβαν παρηγορητική 

ακτινοθεραπεία, ο ένας λόγω επώδυνης οστικής νόσου και ο άλλος για αντιμετώπιση 

εγκεφαλικών μεταστάσεων, ενώ άλλοι 2 υπεβλήθησαν σε μεταστασεκτομή ηπατικής 

νόσου με στόχο την ίαση.  
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Πίνακα 6. Χορηγηθείσα θεραπεία και αποτελέσματα αυτής 

 

 Ν=28  % 

Χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής   

  FOLFIRI 16 57,1% 

  FOLFOX 12 42,8% 

Βιολογικός παράγοντας   

  Bevacizumab 9 32,1% 

  Aflibercept 5 17,8% 

  Panitumumab 10 35,7% 

  Δεν έλαβαν 5 17,8% 

Καλύτερη ανταπόκριση   

  Πλήρης ανταπόκριση  (CR) 0 0% 

  Μερική ανταπόκριση  (PR) 15 53,6% 

  Σταθεροποίηση νόσου  (SD) 10 35,7% 

  Επιδείνωση νόσου (PD) 3 10,7% 

 

Κανένας ασθενής δεν πέτυχε πλήρη ανταπόκριση της νόσου. 15 από τους 28 ασθενείς 

(53,6%) πέτυχαν μερική ανταπόκριση, 10/28 (35,7%) είχαν σταθεροποίηση της 

νόσου ως καλύτερη ανταπόκριση και 3/28 (10,7%) είχαν επιδείνωση νόσου, 

αντιστοιχώντας σε ποσοστό ελέγχου της νόσου (disease control rate) 89,2%. Από 

τους ασθενείς που έλαβαν panitumumab, 5 πέτυχαν μερική ανταπόκριση (60%), 3 

είχαν σταθερή νόσο (30%) και 2 είχαν επιδείνωση της νόσου (20%), και οι δύο αυτοί 

ασθενείς είχαν BRAF μεταλλαγμένη νόσο. Από τους ασθενείς που έλαβαν 

αντιαγγειογενετικό παράγοντα, 10 ανταποκρίθηκαν μερικώς (71,4%) και 4 είχαν 

σταθερή νόσο (28,5%). Οι υπόλοιποι ασθενείς δεν έλαβαν βιολογικό παράγοντα στα 

πλαίσια της θεραπείας τους: 1 είχε μερική ανταπόκριση, 2 σταθεροποίηση νόσου και 

1 εξέλιξη νόσου (BRAF μεταλλαγμένος πρωτοπαθής όγκος). Αναλόγως με το 

μοριακό προφίλ του πρωτοπαθούς όγκου, οι ανταποκρίσεις είχαν ως εξής: μερική 

ανταπόκριση πέτυχαν 9 ασθενείς με WT πρωτοπαθή όγκο (60%) και 6 (40%) είχαν 
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σταθεροποίηση νόσου. Από αυτούς που έφεραν KRAS ή NRAS μετάλλαξη στον 

πρωτοπαθή όγκο, 6 πέτυχαν μερική ανταπόκριση (60%) και 4 σταθεροποίηση της 

νόσου (40%). Τέλος, και οι τρεις ασθενείς με BRAF μετάλλαξη στον πρωτοπαθή 

όγκο παρουσίασαν εξέλιξη νόσου κατά τη στιγμή της πρώτης εκτίμησης της 

ανταπόκρισης.  

Μετά από διάμεση παρακολούθηση διάρκειας 19.2 μήνες (εύρος 3.9 – 32.7 μήνες), 7 

ασθενείς δεν είχαν υποτροπιάσει υπό 1η γραμμής θεραπεία (25%) και 21 είχαν 

υποτροπιάσει (75%). Το διάμεσο PFS στο σύνολο των ασθενών ήταν 11.7 μήνες 

(εύρος 3.3 – 24.2 μήνες, 95% Confidence Interval [CI] 9.7 – 13.7 μήνες). Κατά τη 

στιγμή συλλογής των δεδομένων, 9 ασθενείς (32,1%) είχαν καταλήξει, 18 ήταν εν 

ζωή (64,3%) και 1 ασθενής είχε χαθεί από τη παρακολούθηση. Η διάμεση OS στο 

σύνολο των ασθενών δεν μπορούσε ακόμα να εκτιμηθεί (not estimated) (εύρος 3.9 – 

32.7 μήνες). Η πιθανότητα επιβίωσης στο 1 έτος μετά την έναρξη της θεραπείας ήταν 

80.2%. Η εικόνα 9 δείχνει τις καμπύλες Kaplan-Meier για PFS και OS στο σύνολο 

του πληθυσμού.  

Στο υποσύνολο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη παρούσα διατριβή, δηλαδή στους 

ασθενείς χωρίς μετάλλαξη στον πρωτοπαθή όγκο (στους οποίους έγινε και η 

προσπάθεια ανεύρεσης μετάλλαξης στα ΚΚΚ), η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 

ήταν 22.7 μήνες (εύρος 6.8 – 32.7 μήνες). Κατά τη παρακολούθηση, 10 από τους 15 

ασθενείς υποτροπίασαν, ενώ 5 κατέληξαν και 10 παρέμειναν εν ζωή. Το PFS ήταν 

11.7 μήνες (εύρος 3.9 – 24.2 μήνες, 95% CI 8.6 – 14.9 μήνες). Η OS δεν μπορούσε να 

υπολογιστεί (not estimated) (εύρος 6.8 – 32.7 μήνες). Η πιθανότητα επιβίωσης στο 1 

έτος ήταν 92.9%. Η εικόνα 10 δείχνει τις καμπύλες Kaplan-Meier για PFS και OS 

στους WT ασθενείς. 
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3. Μέτρηση του αριθμού των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και 

συσχέτιση με την κλινική πορεία των ασθενών 

Από τους 28 ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη, ελήφθησαν 57 δείγματα για 

καταμέτρηση ΚΚΚ. Σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκε τουλάχιστον 1 ΚΚΚ / 1 ml 

αίματος. Η διάμεση τιμή ΚΚΚ ανά δείγμα ήταν 6 (εύρος, 1 – 32) και η μέση τιμή 

ήταν 8.22 ΚΚΚ / 1 ml. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της καταμέτρησης του συνολικού αριθμού των ΚΚΚ και των αθροίσεων 2 ή 

περισσοτέρων ΚΚΚ στις μεμβράνες ISET από τους ασθενείς της μελέτης. Στον 

πίνακα 8 παρουσιάζονται οι διάμεσες και οι μέσες τιμές ΚΚΚ ανά αιμοληψία 

(αρχική, εκτίμηση ανταπόκρισης, εξέλιξη νόσου) καθώς και η σύγκριση των τιμών 

αυτών μεταξύ των αιμοληψιών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται στον πίνακα 9 ο 

οποίος αφορά τις αθροίσεις 2 ή περισσοτέρων ΚΚΚ.  

 

Πίνακας 7. Καταμέτρηση αριθμού κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και αθροίσεων κατ’ασθενή και 

αιμοληψία και κλινική έκβαση των ασθενών 

 

Κωδικός 

Ασθενούς 

ΚΚΚ, 

1η 

λήψη 

ΚΚΚ, 

2η 

λήψη 

ΚΚΚ, 

3η 

λήψη 

Αθροίσεις, 

1η λήψη 

Αθροίσεις, 

2η λήψη 

Αθροίσεις, 

3η λήψη 

Ανταπόκριση PFS (μήνες) OS (μήνες) 

1201 - - 4 - - 1 PR 8.8 32.7 

1241 - - 1 - - 0 PR 13.5 21.0 

1303 - - 3 - - 1 SD 3.9 17.2 

1354 10 23 - 2 5 - PR 22.7 22.7 

1386 - - 4 - - - SD 4.8 17.0 

1397 - - 23 - - 6 PR 10/.5 21.1 

1402 7 2 - 1 0 - PR 24.2 24.2 

1405 6 - 14 0 - 2 PR 11.4 23.3 

1411 5 26 4 0 1 0 SD 13.2 23.9 

1412 6 16 - 1 4 - SD 6.1 16.3 
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Πίνακας 8. Διάμεση τιμή, μέση τιμή, εύρος και συνήθης απόκλιση αριθμού κυκλοφορούντων 

καρκινικών κυττάρων και σύγκριση μεταξύ κάθε αιμοληψίας 
 

 1η λήψη (n=23) 2η λήψη (n=17) 3η λήψη (n=17) p 

(1 vs 2) 

 

p 

(1 vs 3) 

p 

(2 vs 3) 

Διάμεσος 5 10 4 *0.332 

 

**0.057 

 

*1.000 

 

**0.607 

*0.227 

 

**0.109 

 

 

Εύρος 1 - 29 1 – 32 1 - 23 

Μέσος όρος 6.39 12.59 6.35 

Απόκλιση 6.013 9.878 5.667 

1η αιμοληψία: αμέσως πριν την έναρξη 1ης γραμμής θεραπεία, 2η αιμοληψία: κατά την εκτίμηση ανταπόκρισης, 3η 

αιμοληψία: κατά την εξέλιξη της νόσου 

*   Sign test για 2 διάμεσους 

** Wilcoxon signed-rank test για τη σύγκριση μέσων τιμών 
 

 

 

1415 5 32 1 0 2 0 SD 19.0 20.9 

1418 3 10 - 0 1 - SD 11.9 11.9 

1419 3 6 7 0 0 1 SD 6.2 9.7 

1420 10 - 8 1 - 2 PD 4.4 8.0 

1421 3 5 - 0 1 - PR 9.9 16.6 

1435 6 - 3 1 - 0 PD 3.6 19.2 

1437 3 23 2 0 3 0 PR 5.1 9.2 

1439 29 26 4 2 1 0 PR 17.0 17.0 

1440 1 2 - 0 0 - PR 11.7 16.2 

1441 1 7 4 0 1 1 PR 14.5 14.5 

1442 7 5 11 0 0 2 PR 14.7 14.7 

1443 4 1 - 1 0 - PR 11.4 11.4 

1444 9 7 - 0 0 - PR 9.6 9.6 

1445 3 - 11 0 - 0 PD 3.3 3.9 

1446 15 10 - 0 5 - SD 10.6 10.6 

1447 8 13 - 1 2 - SD 7.1 7.1 

1448 1 - - 0 - - SD 11.9 11.9 

1460 2 - 4 0 - 1 

 

PR 5.7 6.8 

KKK: κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, 1η αιμοληψία: αμέσως πριν την έναρξη 1ης γραμμής θεραπεία, 2η αιμοληψία: κατά 

την εκτίμηση ανταπόκρισης, 3η αιμοληψία: κατά την εξέλιξη της νόσου 

PFS: progression free survival, OS: overall survival, PR: partial response, SD: stable disease, PD: progressive disease 

Στα κενά κελιά δεν αντιστοιχεί δείγμα για μέτρηση ΚΚΚ 
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Πίνακας 9. Διάμεση τιμή, μέση τιμή, εύρος και συνήθης απόκλιση αθροίσεων κυκλοφορούντων 

καρκινικών κυττάρων και σύγκριση μεταξύ κάθε αιμοληψίας 
 

 1η λήψη (n=23) 2η λήψη (n=17) 3η λήψη (n=17) p 

(1 vs 2) 

 

p 

(1 vs 3) 

p 

(2 vs 3) 

Διάμεσος 0 1 1 *0.039 

 

**0.015 

 

*0.289 

 

**0.344 

*0.687 

 

**0.531 

 

 

Εύρος 0 – 2 0 - 5 0 – 6 

Μέσος όρος 0.43 1.63 1.06 

Απόκλιση 0.662 1.746 1.526 

1η αιμοληψία: αμέσως πριν την έναρξη 1ης γραμμής θεραπεία, 2η αιμοληψία: κατά την εκτίμηση ανταπόκρισης, 3η 

αιμοληψία: κατά την εξέλιξη της νόσου 

*   Sign test για 2 διάμεσους 

** Wilcoxon signed-rank test για τη σύγκριση μέσων τιμών 
 

 

Παρατηρείται στους παραπάνω πίνακες ότι ο τόσο ο αριθμός των συνολικών ΚΚΚ 

όσο και των αθροίσεων των κυττάρων (διάμεση και μέση τιμή) έχουν αυξητική τάση 

από τη 1η (baseline) στη 2η αιμοληψία, ενώ στη συνέχεια ο αριθμός τους πέφτει ξανά. 

Οι διαφορές κατά τη σύγκριση των τιμών μεταξύ των αιμοληψιών δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές, με εξαίρεση την αύξηση του διάμεσου και του μέσου αριθμού 

αθροίσεων μεταξύ της 1ης και της 2ης αιμοληψίας, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να 

οφείλεται τόσο στον μικρό σχετικά αριθμό δειγμάτων όσο και στο φαινόμενο της 

απελευθέρωσης καρκινικών κυττάρων από τον όγκο υπό την επίδραση της 

συστηματικής θεραπείας, όπως εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος κατά 

τη συζήτηση των αποτελεσμάτων.  

Από το σύνολο των 15 ασθενών ανεξαρτήτως κατάστασης μετάλλαξης του 

πρωτοπαθούς όγκου οι οποίοι πέτυχαν αντικειμενική ανταπόκριση της νόσου, στους 

12 υπήρχε κατάλληλο δείγμα για καταμέτρηση ΚΚΚ αμέσως πριν την έναρξη της 

θεραπείας και στους 10 συνολικά υπήρχαν σειριακά δείγματα 1ης και 2ης αιμοληψίας. 

Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τους ασθενείς που δεν πέτυχαν αντικειμενική ανταπόκριση 

με βάση απεικονιστικά κριτήρια (σταθερή νόσος) ήταν 7 ασθενείς με σειριακά 

δείγματα 1ης και 2ης αιμοληψίας.  Ο μικρός αριθμός των ασθενών δεν επιτρέπει την 
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εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Εντούτοις, οι ακόλουθες παρατηρήσεις 

καταδεικνύουν τη τάση ο αριθμός των ΚΚΚ να παρακολουθεί με τη κινητική του 

όγκου και την απεικονιστική πορεία του ασθενούς: 

1. Από τους 10 ανταποκριθέντες ασθενείς με σειριακά δείγματα στις 2 πρώτες 

αιμοληψίες οι 5 είχαν ελάττωση του αριθμού των ΚΚΚ κατά τη στιγμή της 

ανταπόκρισης και οι 5 είχαν αύξηση. Αντιθέτως, από τους 7 ασθενείς με σταθερή 

νόσο, ο 1 είχε ελάττωση του αριθμού των κυττάρων και οι 6 είχαν αύξηση.  

2. Κατά τη στιγμή της προόδου της νόσου, 2 ασθενείς που είχαν πετύχει 

ανταπόκριση στο ενδιάμεσο είχαν ελάττωση του αριθμού των ΚΚΚ ενώ 4 είχαν 

αύξηση του αριθμού τους.  

3. Μεταξύ των 12 ασθενών που πέτυχαν αντικειμενική ανταπόκριση της νόσου και 

είχαν αρχική αιμοληψία ως baseline, οι 5 είχαν σταθερή ελάττωση του αριθμού 

των κυττάρων, ενώ 2 ακόμη είχαν συνολικά ελάττωση με μία παροδική αύξηση 

στο ενδιάμεσο. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις καταδεικνύουν ότι η κινητική των ΚΚΚ όπως αυτή 

υπολογίζεται με τη χρήση του συστήματος ISET ακολουθεί τη προβλεπόμενη από τη 

βιβλιογραφία πορεία, με παροδικές αυξήσεις μετά την έκθεση στη θεραπεία αλλά και 

παρακολούθηση της απεικονιστικής πορείας του ασθενούς. Στις εικόνες 11 και 12 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις 2 ασθενών.  

Βασιζόμενοι σε προηγουμένως δημοσιευμένη εργασία από μία ομάδα στη Βραζιλία 

(161), έγινε επίσης διαχωρισμός των δειγμάτων με βάση τη διάμεση τιμή ΚΚΚ κάθε 

αιμοληψίας. Συγκεκριμένα, όταν ο αριθμός ΚΚΚ σε ένα δείγμα ήταν μεγαλύτερος 

της διάμεσης τιμής της συγκεκριμένης αιμοληψίας από όλους τους ασθενείς, τότε το 

δείγμα χαρακτηριζόταν ως θετικό ενώ αν ο αριθμός αυτός ήταν μικρότερος τότε το 
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δείγμα χαρακτηριζόταν ως αρνητικό. Ο πίνακας 10 περιγράφει τα δεδομένα αυτά στο 

σύνολο των ασθενών.  

Πίνακας 10. Χαρακτηρισμός δειγμάτων ως θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το αν υπερβαίνει ο 

αριθμός των ΚΚΚ του δείγματος ή όχι τον διάμεσο της αιμοληψίας 
 

 1η λήψη (n=23) 2η λήψη (n=17) 3η λήψη (n=17)  

Διάμεσος 5 10 4 

Αρνητικά 12 9 11 

Θετικά 11 8 6 

 
1η αιμοληψία: αμέσως πριν την έναρξη 1ης γραμμής θεραπεία, 2η αιμοληψία: κατά την εκτίμηση ανταπόκρισης, 3η 

αιμοληψία: κατά την εξέλιξη της νόσου 

 

 

Μεταξύ των ασθενών που είχαν αντικειμενική ανταπόκριση της νόσου και 

ταυτόχρονα παρατηρήθηκε μεταβολή στη κατάσταση του δείγματος, στους 7 το 

δείγμα από θετικό έγινε αρνητικό ενώ στους 3 έγινε θετικό από αρνητικό. Τα 

αντίστοιχα νούμερα για τους μη ανταποκριθέντες ασθενείς ήταν 2 δείγματα από 

θετικά έγιναν αρνητικά και 5 από αρνητικά έγιναν θετικά. Αντιστρόφως, στο σύνολο 

των δειγμάτων που αρνητικοποιήθηκαν, το 77.8% άνηκε σε ασθενείς που πέτυχαν PR 

ενώ στο σύνολο των δειγμάτων που θετικοποιήθηκαν, το 62.5% άνηκε σε ασθενείς 

που δεν πέτυχαν PR. Τα αποτελέσματα αυτά, αν και μη στατιστικά σημαντικά 

(Fisher’s exact test P=0.153), αναδεικνύουν μία τάση η κινητική των ΚΚΚ να 

παρακολουθεί την απεικονιστική πορεία της νόσου και συνηγορούν με τα 

προαναφερθέντα αποτελέσματα.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος του παρόντος, η παρουσία ΚΚΚ έχει 

συσχετιστεί με συντομότερο διάστημα μέχρι την επιβίωση της νόσου και βραχύτερη 

επιβίωση. Στη παρούσα εργασία, όλοι οι ασθενείς είχαν τουλάχιστον 1 κύτταρο στα 

δείγματα προ της έναρξης της θεραπείας επομένως τέτοια σύγκριση δεν είναι εφικτό 
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να γίνει. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό θετικό/αρνητικό δείγμα που αναπτύχθηκε 

παραπάνω, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο στο PFS (14.7 

έναντι 11.7 μήνες, P=0.198) όσο και στη συνολική επιβίωση (P=0.093) μεταξύ 

ασθενών με θετικό και αρνητικό δείγμα baseline, αντίστοιχα. Στο υποσύνολο των 

RAS  WT ασθενών, η παρουσία θετικού δείγματος προ της έναρξης της θεραπείας 

συσχετίστηκε με μακρότερο PFS (P=0.037) αλλά όχι με πιο παρατεταμένη επιβίωση 

(P=0.238), αν και ο μικρός αριθμός των ασθενών υποδηλώνει ότι πρόκειται για 

μάλλον τυχαίο γεγονός.  

Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε στη παρούσα εργασία ότι η κινητική των ΚΚΚ είχε 

τάση, μη στατιστικά σημαντική, να παρακολουθεί την απεικονιστική εικόνα των 

ασθενών. Συνεπικουρώντας στη παρατήρηση αυτή, παρουσιάζονται στις εικόνες 11 

και 12 οι περιπτώσεις 2 ασθενών στους οποίους φάνηκε ότι η κινητική των ΚΚΚ 

παρακολουθούσε πιστά την απεικονιστική τους πορεία, χωρίς το αντίστοιχο να 

μπορεί να ειπωθεί σχετικά με τη μέτρηση του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου. 

Περαιτέρω συζήτηση για τα αποτελέσματα αυτά γίνεται στην επόμενη ενότητα της 

διατριβής.  
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4. Ανίχνευση μεταλλάξεων στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα 

Η βασική υπόθεση που εξετάζει η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι αν η πίεση 

φυσικής επιλογής που ασκεί η συστηματική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάδυση ανιχνεύσιμων στα ΚΚΚ μεταλλάξεων στο KRAS γονίδιο σε ασθενείς με WT 

πρωτοπαθή όγκο. Η υπόθεση αυτή φάνηκε να επιβεβαιώνεται. Ξεκινώντας από την 

υπο-ομάδα των ασθενών με WT πρωτοπαθή όγκο, στους 6/15 ασθενείς δεν 

διαπιστώθηκε μετάλλαξη σε κανένα δείγμα ΚΚΚ ενώ οι 9/15 (60%) είχαν 

τουλάχιστον 1 θετικό δείγμα, 11/28 (39.2%) σε επίπεδο δειγμάτων. Κατά την αρχική 

αιμοληψία, 3/11 ασθενείς (27%) βρέθηκε να έχουν μετάλλαξη KRAS στο εξώνιο 2 

ενώ κατά την εξέλιξη της νόσου, 3/8 δείγματα ήταν θετικά για τη παρουσία 

μετάλλαξης (37.5%). Από τους 3 αυτούς ασθενείς, σε κανέναν δεν είχε ανιχνευθεί 

αντίστοιχη μετάλλαξη σε προηγούμενη αιμοληψία και 2 εξ αυτών είχαν λάβει 

θεραπεία με αντι-EGFR παράγοντα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός 

αυτός αντίστασης στη θεραπεία μπορεί να ανιχνευτεί στα ΚΚΚ που απομονώνονται 

με τη μέθοδο ISET. Οι συχνότερα εντοπιζόμενες μεταλλάξεις ήταν οι G13D (n=3) 

και G12C (n=3), ακολουθούμενες από τις G12D (n=2) και G12R (n=2). Σε ένα 

δείγμα εντοπίστηκε η G12A μετάλλαξη. 

Μεταξύ των RAS mutated ασθενών, 2 ασθενείς έφεραν μεταλλάξεις στον πρωτοπαθή 

όγκο για τις οποίες δεν έγινε προσπάθεια ανίχνευσης στα ΚΚΚ. Πρόκειται για τον 

ασθενή με κωδικό 1415 ο οποίος έφερε μετάλλαξη στο γονίδιο NRAS και για τον 

ασθενή με κωδικό 1447 ο οποίος έφερε μετάλλαξη KRAS εξώνιο 4 (Α146Τ). Ως 

αναμενόταν, δεν ανευρέθη μετάλλαξη KRAS στο εξώνιο 2 στα δείγματα ΚΚΚ των 

ασθενών αυτών. Σχετικά με τους υπόλοιπους ασθενείς οι οποίοι έφεραν μετάλλαξη 

στο εξώνιο 2 του πρωτοπαθούς όγκου, από το σύνολο των 8 ασθενών σε 2 δεν 

ανευρέθη καμία μετάλλαξη σε ΚΚΚ οποιουδήποτε δείγματός τους. Από τους 
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υπόλοιπους έξι ασθενείς, σε 4 ανευρέθηκε baseline μετάλλαξη (3 περιπτώσεις G13D, 

1 G12V), ενώ από τα συνολικά 5 δείγματα κατά την διαπίστωση εξέλιξης της νόσου 

σε 2 δεν ανευρέθηκε καμία μετάλλαξη. Συνολικά, στα 21 δείγματα ΚΚΚ από 

ασθενείς με RAS mutated πρωτοπαθείς, διαπιστώθηκε η μετάλλαξη G13D σε 6 

δείγματα και από 1 φορά οι G12V και G12C. Να σημειωθεί ότι σε δύο ασθενείς, ένα 

με πρωτοπαθή όγκο G12D η περίπτωση του οποίου αναλύεται κατωτέρω και ένα με 

G12V η μετάλλαξη G13D διαπιστώθηκε σε σειριακά δείγματα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του ασθενούς με κωδικό 1412. Στον 

πρωτοπαθή όγκο ο ασθενής έφερε τη μετάλλαξη G12D. Η μετάλλαξη αυτή δεν 

ανευρέθη στα ΚΚΚ, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε η 

μετάλλαξη G13D σε 2 διαφορετικά δείγματα ΚΚΚ (baseline και 1ης εκτίμησης) 

χρησιμοποιώντας τόσο τη τεχνική qPCR που περιγράφτηκε στα πλαίσια της 

διδακτορικής διατριβής όσο και με τη χρήση αλληλούχισης κατά Sanger. Η 

επιβεβαίωση του ευρήματος αυτού με 2 διαφορετικές τεχνικές ενισχύει την υπόθεση 

ότι τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δεν οφείλονται σε artifacts αλλά 

πρόκειται πιθανότατα για αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της 

πολυκλωνικότητας και πολυπλοκότητας της νόσου.  

Λόγω της διαφορετικής βιολογίας των BRAF mutated ασθενών, στους οποίους δεν 

παρατηρούνται KRAS μεταλλαγμένοι κλώνοι επομένως προσπάθεια ανίχνευσής τους 

δεν θα είχε νόημα, έγινε προσπάθεια χρησιμοποιώντας αλληλούχιση γονιδιώματος 

κατά Sanger να διαπιστωθεί η παρουσία της BRAF μετάλλαξης στα ΚΚΚ. Συνολικά 

ήταν διαθέσιμα 6 δείγματα από 3 ασθενείς με τη BRAF V600E μετάλλαξη, αιμοληψία 

βάσης και κατά την 1η απεικονιστική εκτίμηση της νόσου, η οποία και στους 3 

ασθενείς αποκάλυψε εξέλιξη της νόσου – γεγονός ενδεικτικό της ιδιαίτερα επιθετικής 

πορείας. Σε κανέναν από τους 3 ασθενείς δεν διαπιστώθηκε η BRAF V600E σε ΚΚΚ. 
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Όμως, στον ασθενή με κωδικό 1435 διαπιστώθηκε στο δείγμα εξέλιξης της νόσου η 

μετάλλαξη STK11 F354L η οποία επίσης ανευρέθηκε στον πρωτοπαθή όγκο του 

ασθενούς, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη παρουσία ΚΚΚ στο δείγμα. 

Υποθέσεις που μπορεί να εξηγήσουν τη μη ανεύρεση μεταλλάξεων γίνονται στο 

επόμενο τμήμα του παρόντος.  

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της μοριακής ανάλυσης 

των δειγμάτων ΚΚΚ των ασθενών που εντάχθηκαν στη μελέτη.  

 

Πίνακας 11. Αποτελέσματα μοριακής ανάλυσης στον πρωτοπαθή όγκο και στα 

κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα των ασθενών 

 

Κωδικός 

Ασθενούς 

Πρωτοπαθής 

Όγκος 

1η Αιμοληψία 2η Αιμοληψία 3η Αιμοληψία 

1201 WT - - WT 

1241 G12V - - WT 

1303 WT - - G12R 

1354 WT WT G12C - 

1386 WT - - WT 

1397 WT - - G12C 

1402 WT WT WT - 

1405 NRAS WT - WT 

1411 WT G13D G12D WT 

1412 G12D G13D G13D - 

1415 G12D WT G12C WT 

1418 G12D WT G13D - 

1419 WT WT WT G12D 

1420* BRAF WT - WT 
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1421 WT WT G12A - 

1435* BRAF WT - WT 

1437 G12V G13D G13D WT 

1439 G12D G13D WT WT 

1440 WT WT WT - 

1441 WT G12C G12R WT 

1442 G12D G12V WT WT 

1443 WT WT G13D - 

1444 G12D WT WT - 

1445* BRAF WT - WT 

1446 WT G13D WT - 

1447 A146T WT WT - 

1448 WT WT - - 

1460 WT WT - WT 

1η αιμοληψία: αμέσως πριν την έναρξη 1ης γραμμής θεραπεία, 2η αιμοληψία: κατά την εκτίμηση 

ανταπόκρισης, 3η αιμοληψία: κατά την εξέλιξη της νόσου 

* Ο έλεγχος στους BRAF mutated ασθενείς έγινε με αλληλούχιση κατά Sanger 

 

Τέλος, έγινε προσπάθεια συσχέτισης της ανεύρεσης μεταλλάξεων με την έκβαση των 

ασθενών. Η διαπίστωση οποιασδήποτε μετάλλαξης στο baseline δείγμα των ΚΚΚ δεν 

φάνηκε να προβλέπει διαφορετικό PFS (14.5 έναντι 11.7 μήνες, P=0.788) ή OS 

(P=0.392) για ανίχνευση ή μη μετάλλαξης αντίστοιχα, στο σύνολο του πληθυσμού. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, στην υπο-ομάδα των WT ασθενών, η ανεύρεση μετάλλαξης 

στα ΚΚΚ δεν ήταν προβλεπτική για το PFS (13.2 έναντι 11.7 μήνες, P=0.950) ή OS 

(P=0.383) για ανίχνευση ή μη μετάλλαξης αντίστοιχα, πιθανότατα λόγω του μικρού 

αριθμού ασθενών σε αυτή την υπο-ομάδα.  
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Γ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

1. Καταμέτρηση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και συσχέτιση του 

απόλυτου αριθμού και της κινητικής τους με τη κλινική έκβαση 

Μέχρι σήμερα, η βασική μέθοδος εκτίμησης της πορείας ενός ασθενούς με ΜΚΠΕ 

είναι η διαγνωστική απεικόνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τα κριτήρια 

RECIST (162). Παρόλα αυτά, η επίτευξη αντικειμενικής ανταπόκρισης στη θεραπεία 

έχει δειχθεί στη περίπτωση του ΜΚΠΕ ότι δεν σχετίζεται με τη συνολική επιβίωση 

(163). Αντιθέτως, η μη επιδείνωση της νόσου μετά από συγκεκριμένο διάστημα 

θεραπείας ή το PFS φαίνεται να προβλέπουν καλύτερα την OS στους ασθενείς αυτούς 

(164, 165). Μία πιο πρόσφατη μέθοδος πρόβλεψης του οφέλους από τη θεραπεία 

αποτελεί το βάθος της ανταπόκρισης (depth of response), καθώς ταχύτερη και 

μεγαλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία φαίνεται ότι προβλέπει μακρότερη επιβίωση 

(166). Τα παραπάνω υπογραμμίζουν την ανάγκη ανάπτυξης νεότερων, εύκολα 

αναπαραγώγιμων μεθόδων παρακολούθησης και εκτίμησης της πρόγνωσης των 

ασθενών με ΜΚΠΕ, μη βασιζόμενων στη διαγνωστική απεικόνιση.  

Το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (carcinoembryonic antigen, CEA) είναι μία 

γλυκοπρωτεϊνη επιφανείας η οποία περιεγράφηκε για πρώτη φορά το 1963 (167). 

Έκτοτε έχει δειχθεί επανειλημμένως η προγνωστική σημασία των επιπέδων του CEA 

τόσο στον πρώιμο όσο και στον προχωρημένο ΚΠΕ (168, 169), με αποτέλεσμα η 

χρήση του CEA ως βιοδείκτης να συνιστάται σε κατευθυντήριες οδηγίες (170). 

Επιπλέον, η παρακολούθηση των επιπέδων του CEA είναι απλή λόγω της ελάχιστα 

επεμβατικής (αιμοληψία) και φτηνής διαδικασίας εξέτασης. Έχει αποδειχθεί ότι η 

κινητική των επιπέδων του CEA ακολουθεί τη κλινική και απεικονιστική πορεία των 

ασθενών με ΜΚΠΕ που υποβάλλονται σε συνδυασμένη χημειοθεραπεία αλλά και σε 
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θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες (171-173), με τη ταχύτητα πτώσης του CEA να 

είναι εξίσου προγνωστική με τη πρώιμη απεικονιστική ανταπόκριση (early tumor 

shrinkage) σε μία αναδρομική ανάλυση της μελέτης FIRE-3 (173). Παρά όμως τα 

σχετικά πλεονεκτήματα της σειριακής μέτρησης του CEA (ευρεία διαθεσιμότητα της 

εξέτασης, ελάχιστα επεμβατική, χαμηλό κόστος, μεγάλος όγκος δεδομένων, δεκαετίες 

εμπειρίας από τη χρήση του), ένα καθοριστικό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι 

μέχρι και 40% των ασθενών μπορεί να έχουν φυσιολογικά επίπεδα CEA, ενώ επίσης 

μία παράδοξη αύξηση του CEA μπορεί να συμβεί κατά τις πρώτες 4-6 εβδομάδες 

θεραπείας, ιδιαίτερα μετά από χορήγηση οξαλιπλατίνας (174). Επομένως, παρά τον 

ουσιαστικό ρόλο που έχει η μέτρηση των επιπέδων CEA κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας ασθενών με ΜΚΠΕ, νεότεροι προβλεπτικοί και προγνωστικοί βιοδείκτες 

είναι απαραίτητοι.  

Όπως τονίστηκε στο θεωρητικό μέρος του παρόντος, η μέτρηση του αριθμού των 

ΚΚΚ σε συγκεκριμένο όγκο αίματος έχει προγνωστική αλλά και προβλεπτική 

σημασία στον ΜΚΠΕ, καθώς μεγαλύτερος αριθμός ΚΚΚ σχετίζεται με αντίσταση 

στη θεραπεία και μικρότερη επιβίωση (135, 175, 176). Η ανίχνευση και μέτρηση των 

ΚΚΚ στις εργασίες αυτές έγινε με το σύστημα CellSearch® που όπως ειπώθηκε 

νωρίτερα, έχει λάβει έγκριση για χρήση από τον FDA. Ο αριθμός των ΚΚΚ που 

ανιχνεύεται με τη μέθοδο αυτή έχει επίσης δειχθεί ότι παρακολουθεί τη κινητική του 

CEA υπό την επίδραση τη θεραπεία, ενώ μπορεί επίσης να ανιχνεύονται ΚΚΚ και σε 

ασθενείς με CEA εντός φυσιολογικών ορίων (137), αποτελώντας έτσι έναν πιθανό 

συμπληρωματικό ή και ανταγωνιστικό με το CEA βιοδείκτη στους ασθενείς αυτούς. 

Προκειμένου να ελαττωθεί η πιθανότητα για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στην 

ανίχνευση και καταμέτρηση των ΚΚΚ, 2 μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν: είτε 

η βελτίωση του συστήματος CellSearch® με τη προσθήκη ανεξάρτητου βήματος 



84 
 

ανίχνευσης ΚΚΚ όπως το AdnaTest® το οποίο μελετά τη γονιδιακή έκφραση EpCAM 

θετικών κυττάρων (177), είτε με τη χρήση άλλων μεθόδων οι οποίες δεν στηρίζονται 

στη θετική επιλογή με βάση τα αντιγόνα επιφανείας, όπως είναι το σύστημα ISET, το 

οποίο έχει δειχθεί ότι οδηγεί σε ανίχνευση μεγαλύτερου αριθμού ΚΚΚ σε σχέση με 

το CellSearch®, τουλάχιστον σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα, μαστού και προστάτη 

(114).   

Στη παρούσα μελέτη φάνηκε ότι η κινητική των ΚΚΚ μετά από απομόνωση με τη 

μέθοδο ISET δεν ακολουθούσε τη πορεία των ασθενών με ΜΚΠΕ όπως αυτή 

εκτιμήθηκε με τις απεικονιστικές μεθόδους, ούτε είχε προγνωστική αξία ο απόλυτος 

αριθμός των ΚΚΚ κατά τη στιγμή της έναρξης της θεραπείας. Τα αποτελέσματα αυτά 

έρχονται σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα άλλης ομάδας σε μία εργασία (143) 

αλλά όχι σε επόμενη (161), όπου η σειριακή καταμέτρηση των ΚΚΚ και ο 

χαρακτηρισμός ενός δείγματος ως «θετικό» ή «αρνητικό» ανάλογα με το αν ο 

αριθμός των ΚΚΚ υπερέβαινε τον διάμεσο όλων των δειγμάτων φάνηκε να 

προβλέπει το PFS ασθενών που υποβάλλονταν σε θεραπεία για προχωρημένη νόσο, 

μετά τη πρώτη γραμμή.  Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορεί να έχουν 

αρκετές ερμηνείες: 

1. Ο σχετικά μικρός αριθμός ασθενών που εντάχθηκαν μπορεί να μην ήταν αρκετός 

ώστε μία συσχέτιση να αποκτήσει στατιστική σημαντικότητα κατά την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων. 

2. Η καταμέτρηση των ΚΚΚ στη μέθοδο ISET είναι κατά βάση υποκειμενική, 

βασιζόμενη στα κυτταρομορφολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά εκτιμώνται από 

κυτταρολόγο ή παθολογοανατόμο. Σαφώς σε σχέση με αυτοματοποιημένα 

συστήματα όπως το CellSearch® μπορεί να υπάρχει υπερεκτίμηση του αριθμού 

των ΚΚΚ λόγω της παρουσίας διεγερμένων προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
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στο περιφερικό αίμα ασθενών με μεταστατικά νεοπλάσματα που υποβάλλονται σε 

χημειοθεραπεία, ιδίως όταν έχουν λάβει αιμοποιητικούς αυξητικούς παράγοντες 

(granulocyte colony stimulating factor, GCSF) (178). Τα κύτταρα αυτά λόγω του 

μεγάλου μεγέθους τους δεν διέρχονται από τους πόρους της μεμβράνης ISET και 

το ανώμαλο πολλές φορές σχήμα τους μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη 

εκτίμηση. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ανοσοκυτταροχημικές χρώσεις τόσο για τη θετική όσο και για 

την αρνητική επιλογή κυττάρων. Όμως, μέχρι σήμερα κανένας συνδυασμός 

δεικτών δεν έχει προταθεί στη βιβλιογραφία ως ο βέλτιστος για την επιλογή ΚΚΚ 

στον ΚΠΕ, επομένως η κυτταρομορφολογική ανάλυση με ή χωρίς τη χρήση του 

αντιγόνου επιφανείας CD45 για την αρνητική επιλογή αιμοποιητικών κυττάρων 

εξακολουθεί να είναι η προτεινόμενη μέθοδος ανίχνευσης ΚΚΚ στο 

εμπλουτισμένο δείγμα της μεμβράνης ISET, όπως άλλωστε και έγινε κατά τη 

παρούσα μελέτη.  

3. Είναι πιθανό τα κύτταρα τα οποία ανιχνεύονται με τη μέθοδο ISET να αποτελούν 

αληθή ΚΚΚ που όμως δεν έχουν όλα το ίδιο μεταστατικό δυναμικό και επομένως 

την ίδια κλινική σημασία. Καθώς τα κύτταρα που καταμετρώνται με το 

CellSearch® έχουν σαφή προγνωστική αξία, ενδεχομένως να είναι αυτά που 

οδηγούν την εξέλιξη και περαιτέρω διασπορά της νόσου ή την αντίσταση αυτής 

στη θεραπεία. Αντιθέτως, το ISET μπορεί να ανιχνεύει έναν ευρύτερο πληθυσμό 

κυττάρων (114), ιδιαίτερα ετερογενή ως προς τα φαινοτυπικά και γονοτυπικά του 

χαρακτηριστικά και με ποικίλη κλινική σημασία. Το γεγονός ότι όλα τα ΚΚΚ 

στον ΜΚΠΕ δεν έχουν την ίδια κλινική σημασία έχει προηγουμένως δειχθεί 

(179), με υποπληθυσμούς αποπτωτικών ΚΚΚ ή θραυσμάτων από ΚΚΚ να 
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παρατηρούνται στο αίμα ασθενών με ΚΠΕ, όμως τα παραπάνω αποτελούν 

υποθέσεις οι οποίες μένει να αποδειχθούν.  

4. Σε συνέχεια της παραπάνω παρατήρησης, είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι το 

φαινόμενο της κινητοποίησης των καρκινικών κυττάρων από τον όγκο ιδιαίτερα 

μετά από χειρουργική εκτομή της πρωτοπαθούς βλάβης είναι ένα φαινόμενο που 

έχει προηγουμένως περιγραφεί στον ΚΠΕ (180), όμως η συσχέτιση του 

φαινομένου αυτού με τη διασπορά ΚΚΚ, την ανάπτυξη κλινικά σημαντικών 

μεταστάσεων και, τελικά, τη πρόγνωση του ασθενούς είναι διφορούμενη και 

πτωχά κατανοητή (181). Κατ’ αντιστοιχία, ένα παρόμοιο φαινόμενο παροδικής 

αύξησης του αριθμού των ΚΚΚ σε ασθενείς με μεταστατικούς συμπαγείς όγκους 

οι οποίοι υποβάλλονται σε συστηματική χημειοθεραπεία έχει προηγουμένως 

περιγραφεί, χωρίς να φαίνεται ότι περιέχει κάποια προγνωστική σημασία (181). Η 

παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση με το μεγάλο αριθμό εργασιών στις 

οποίες γίνεται αναφορά στο γενικό μέρος του παρόντος, όπου έχει καταδειχθεί η 

προγνωστική σημασία της κινητικής των επιθηλιακού τύπου ΚΚΚ. Η ποιοτική 

αυτή διαφορά στον ανιχνευόμενο πληθυσμό ενδεχομένως να αποτελεί και την 

εξήγηση στην παραπάνω παρατήρηση.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

σχετικά με τα ΚΚΚ στο ΜΚΠΕ, δεν ενθαρρύνουν τη χρήση της μεθόδου ISET για 

προγνωστικούς και προβλεπτικούς λόγους στους ασθενείς αυτούς, μέχρις ότου η 

διεξαγωγή μεγαλύτερων μελετών ενδεχομένως να δώσει μια πιο πειστική απάντηση 

στο παραπάνω ερώτημα. Αντιθέτως, λόγω του μεγάλου αριθμού των πιθανών ΚΚΚ 

που απομονώνονται, η μέθοδος προσφέρεται για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό και 

τη μελέτη της σημαντικής ετερογένειας του ΚΠΕ με τη χρήση απλών μεθόδων 

ανοσοκυτταροχημείας στη μεμβράνη.  
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2. Διαπίστωση KRAS μεταλλάξεων στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και 

συσχέτιση με τον πρωτοπαθή όγκο 

Η τρέχουσα μελέτη αποτελεί κατά βάση μία απόδειξη αρχής (proof of principle) 

σχετικά με τη δυνατότητα γενοτυπικής ανάλυσης των ΚΚΚ που απομονώνονται με το 

σύστημα ISET, επιπρόσθετα της φαινοτυπικής ανάλυσης για την οποία προσφέρεται 

ο ευρύς και ποικιλόμορφος κυτταρικός πληθυσμός που απομονώνεται με το σύστημα 

αυτό. Τρία είναι τα κύρια συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα αυτή: 

1. Μεταλλάξεις στο KRAS γονίδιο, εξώνιο 2 είναι δυνατόν να ανιχνευθούν με τη 

προηγουμένως περιγραφείσα μεθοδολογία. Η ανίχνευση αυτή αφορούσε τόσο 

WT όσο και μεταλλαγμένους πρωτοπαθείς όγκους και επιτεύχθηκε σε όλες τις 

φάσεις της θεραπεία πρώτης γραμμής (προ της έναρξης, κατά την ανταπόκριση 

αλλά και κατά την εξέλιξη της νόσου), αλλά και σε σειριακά δείγματα.  

2. Η συμφωνία μεταξύ του WT πρωτοπαθούς όγκου και τη μη ανεύρεση 

μεταλλάξεων στα ΚΚΚ είναι ικανοποιητική (8/11 ασθενείς, όπως ειπώθηκε 

νωρίτερα στην ενότητα των αποτελεσμάτων) αμέσως πριν την έναρξη της 

θεραπείας, επομένως πριν αυτή επηρεάσει τη πολυκλωνική αυτή νόσο.  

3. Η συμφωνία μεταξύ KRAS μεταλλάξεων στον πρωτοπαθή όγκο και στα ΚΚΚ 

είναι χαμηλότερη, σε σημείο που συγκεκριμένη σημειακή μετάλλαξη ανιχνεύσιμη 

στον πρωτοπαθή όγκο να μην έγινε δυνατό να ανιχνευθεί στα ΚΚΚ. Ο βαθμός 

συμφωνίας για τη παρουσία μετάλλαξης KRAS στο σύνολο των δειγμάτων ήταν 

50% και συγκεκριμένα για το κωδικόνιο 12 ήταν στο 25% των ασθενών. Σε 

επίπεδο δειγμάτων, 10/19 δείγματα ΚΚΚ που ελήφθησαν από ασθενείς με 

μεταλλαγμένο πρωτοπαθή όγκο στο εξώνιο 2 δεν είχαν ανιχνεύσιμη μετάλλαξη, 

ενώ στα υπόλοιπα ανιχνεύτηκε, χωρίς πάντως να εντοπιστεί η ίδια σημειακή 

μετάλλαξη με τον πρωτοπαθή όγκο. Όπως αναλύεται και παρακάτω στη τρέχουσα 
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ενότητα, το γεγονός αυτό έχει πολλές πιθανές ερμηνείες: ενδεχομένως η 

μεθοδολογία αυτή να μην μπορεί να ανιχνεύσει τις μεταλλάξεις, η ασυμφωνία να 

οφείλεται στη διαφορετική τεχνική με την οποία έγιναν τα δείγματα των ΚΚΚ με 

τον πρωτοπαθή όγκο ή, τέλος, η εικόνα αυτή να είναι αντιπροσωπευτική της 

αληθινής μοριακής ετερογένειας του πληθυσμού των ΚΚΚ.  

Η μοναδική μελέτη που αξιολόγησε τη δυνατότητα ανίχνευσης των KRAS 

μεταλλάξεων στα ΚΚΚ σε ασθενείς με ΜΚΠΕ, η οποία δημοσιεύτηκε ενάμιση έτος 

μετά την έναρξη της παρούσας διδακτορικής διατριβής, έφτασε σε παρόμοια 

συμπεράσματα καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν τη παρουσία KRAS μεταλλάξεων 

στο 33% των δειγμάτων συνολικά και στο 71% των ασθενών οι οποίοι έφεραν 

μεταλλάξεις στον πρωτοπαθή όγκο (143). Σε σχέση όμως με αυτή τη μελέτη, η 

παρούσα έχει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα: 

1. Η ένταξη των ασθενών γινόταν βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων ένταξης και 

προοπτικά. 

2. Η δειγματοληψία ήταν σειριακή και σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία ώστε να 

συσχετίζεται η ανίχνευση των μεταλλάξεων με τη κλινική έκβαση του ασθενούς 

και κυρίως η ανάδυσή τους με τη κλινική ανάπτυξη αντίστασης στη θεραπεία. 

3. Ο αριθμός των δειγμάτων ΚΚΚ που εξετάστηκαν ήταν μεγαλύτερος (τριπλάσιος). 

4. Αναφέρονται στη παρούσα μελέτη οι συγκεκριμένες σημειακές μεταλλάξεις και 

όχι μόνο το κωδικόνιο στο οποίο παρατηρούνται με αποτέλεσμα να 

καταδεικνύεται με περισσότερη λεπτομέρεια η ετερογένεια μεταξύ πρωτοπαθούς 

όγκου και ΚΚΚ. Το γεγονός ότι στη μόνη άλλη δημοσιευμένη εργασία δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα τα δεδομένα σχετικά με τη συγκεκριμένη σημειακή 

μετάλλαξη καθιστά αδύνατη τη συγκριτική αξιολόγηση των επί μέρους τεχνικών.  
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5. Βασίστηκε σε προηγουμένως δημοσιευμένη τεχνική qPCR με γνωστή ευαισθησία 

και ειδικότητα για την ανίχνευση KRAS μεταλλάξεων. 

Η ανίχνευση KRAS μεταλλάξεων σε ΚΚΚ έχει επιχειρηθεί χρησιμοποιώντας και 

άλλες τεχνικές εμπλουτισμού και απομόνωσης των ΚΚΚ, όμως σε καμία μελέτη από 

αυτές δεν επιχειρήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διάφορων μεθόδων 

τόσο απομόνωσης των ΚΚΚ όσο και ανίχνευσης των μεταλλάξεων. Η ετερογένεια 

αυτή στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους μεταξύ των διαφόρων εργασιών 

αναδεικνύεται και στα αποτελέσματα της συμφωνίας (concordance) των 

μεταλλάξεων μεταξύ του πρωτοπαθούς όγκου και των ΚΚΚ, το οποίο κυμαίνεται 

ευρέως από λιγότερο από 50% έως 95%, ενώ ακόμα και ο ορισμός της συμφωνίας 

ποικίλλει από μελέτη σε μελέτη (παρουσία ή μη μετάλλαξης στο KRAS, παρουσία ή 

μη της ίδιας σημειακής μετάλλαξης μεταξύ πρωτοπαθούς όγκου και ΚΚΚ) (139, 140, 

143, 182). Το φαινόμενο αυτό της ασυμφωνίας το οποίο παρατηρήθηκε και στη 

παρούσα μελέτη έχει τις εξής πιθανές αιτίες: 

1. Η ευαισθησία των χρησιμοποιούμενων μεθόδων για την ανίχνευση των 

μεταλλάξεων να μην είναι επαρκής ώστε να τις εντοπίσει στα σπάνια ΚΚΚ μέσα 

σε ένα έντονο παρασκήνιο λευκών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Προκειμένου να ξεπεραστεί το 

εμπόδιο αυτό, μία πιθανή λύση θα ήταν η αφαίρεση μονήρους ΚΚΚ, η ενίσχυση 

του γενωμικού του υλικού και στη συνέχεια η αλληλούχιση κατά Sanger ή με 

τεχνικές νέας γενιάς. Πράγματι, η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 

στη περίπτωση του ΚΠΕ σε ΚΚΚ που είχαν συλληφθεί με τη μέθοδο Cellsearch® 

(142). Δυστυχώς, επανειλημμένες απόπειρες στη παρούσα μελέτη σε κλινικά 

δείγματα ISET δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Αρχικά αφαιρέθηκαν με τη χρήση 

μικροδιατομέα κύτταρα τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως  ΚΚΚ με βάση τα 
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μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Ακολούθησε ενίσχυση του γενωμικού υλικού 

και αλληλούχιση κατά Sanger, όμως δεν κατέστη εφικτή η ανίχνευση της KRAS 

μετάλλαξης που παρατηρούνταν στον πρωτοπαθή όγκο. Αν και το γεγονός αυτό 

μπορεί να οφείλεται στον ετερογενή πληθυσμό των ΚΚΚ που στις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις ήταν KRAS WT, είναι επίσης πιθανό η ευαισθησία της μεθόδου να 

μην ήταν επαρκής ή τα συγκεκριμένα κύτταρα να μην ήταν ΚΚΚ. Αντιθέτως, σε 

καρκινικά κύτταρα από κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα 

spiking και ανιχνεύτηκαν με τη μέθοδο ISET ήταν δυνατή η ανίχνευση των 

KRAS μεταλλάξεων (Βουτσινά Α, προσωπική επικοινωνία). Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε πράγματι ανιχνεύει τις 

KRAS μεταλλάξεις, επομένως τα αποτελέσματα να οφείλονται πιθανότατα στην 

πολυκλωνικότητα της νόσου και την σπανιότητα των ΚΚΚ. 

2. Τα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνητικών ομάδων να αντικατοπτρίζουν με 

πιστότητα τη πραγματικότητα και την έκταση της ετερογένειας του ΚΠΕ. Η 

πολυκλωνική φύση των ανθρώπινων συμπαγών όγκων έχει καταδειχτεί 

επανειλημμένα με κυριότερο παράδειγμα τον καρκίνο του μαστού όπου ο βαθμός 

της διαφορετικότητας μεταξύ του πρωτοπαθούς όγκου και των απομακρυσμένων 

μεταστάσεων είναι τέτοιος ώστε να συνιστάται βιοψία από μεταστατικές βλάβες 

προκειμένου να καθοριστεί η θεραπευτική στρατηγική (183, 184). Στη περίπτωση 

του ΚΠΕ, ο βαθμός συμφωνίας στην ανίχνευση KRAS μεταλλάξεων μεταξύ του 

πρωτοπαθούς όγκου και της μετάστασης είναι υψηλός, καθώς οι μεταλλάξεις 

αυτές αποτελούν πρώιμο γεγονός κατά την εξέλιξη από αδένωμα σε καρκίνωμα 

(15). Παρόλα αυτά, όπως έχει ήδη ειπωθεί, υπό τη πίεση της συστηματικής 

θεραπείας, η ετερογένεια μεταξύ κυκλοφορούντων βιοδεικτών και πρωτοπαθούς 

όγκου αυξάνει (72). Είναι επίσης άξιο λόγου το γεγονός ότι στη περίπτωση του 
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ΚΠΕ, τα ΚΚΚ φέρουν χαρακτηριστικά πλησιέστερα στις ηπατικές μεταστάσεις 

παρά στον πρωτοπαθή όγκο (157). Δύο μη αλληλοαποκλειόμενα και πιθανώς 

συμπληρωματικά μοντέλα επιχειρούν να δώσουν εξήγηση στο φαινόμενο αυτό: 

κατ’ αρχάς, η παρουσία κλώνων χαμηλής συχνότητας (low level variants) ήδη 

προ την έναρξη θεραπείας ακολουθείται από τη σημαντική έκπτυξη των κλώνων 

αυτών και στη τελική τους επικράτηση κατά τη στιγμή της κλινικής εξέλιξης της 

νόσου υπό θεραπεία, όπως έχει δειχτεί από τους Diaz και συνεργάτες (185). Το 

δεύτερο μοντέλο της παράλληλης εξέλιξης (parallel progression model) 

υποστηρίζει ότι η διασπορά των καρκινικών κυττάρων γίνεται πρώιμα (early 

dissemination), ήδη από τη φάση της κλινικά εντοπισμένης νόσου. Οι 

απομακρυσμένες εστίες παραμένουν σε λήθαργο (dormancy) και σε πολλές 

περιπτώσεις δεν θα γίνουν ποτέ κλινικά σημαντικές. Όμως σε ορισμένους 

ασθενείς, μέσω της εξέλιξης και των αλλαγών πολλών μονοπατιών που 

σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό, την αγγειογένεση και την ικανότητα 

διαφυγής από την ανοσοεπιτήρηση, τα κύτταρα αυτά θα δώσουν γένεση σε 

μεταστάσεις, με διαφορετικά τελικά χαρακτηριστικά από τον πρωτοπαθή όγκο 

(102).  

Επομένως, η ασυμφωνία στο προφίλ των μεταλλάξεων στον πρωτοπαθή όγκο και στα 

ΚΚΚ στη παρούσα μελέτη μπορεί είτε να είναι το αποτέλεσμα της περιπλοκότητας 

της εξέλιξης ενός όγκου είτε της ατέλειας στις τεχνικές ανίχνευσης είτε αποτέλεσμα 

και των δύο αυτών παραγόντων. Χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα ένα πρότυπο 

(reference standard) για την ανίχνευση μεταλλάξεων σε ΚΚΚ απέναντι στο οποίο 

κάθε νέα μέθοδος μπορεί να συγκριθεί, δεν είναι σαφές σε τι ποσοστό συμμετέχει ο 

κάθε ένας παράγοντας.  



92 
 

Αντίστοιχα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σε ό,τι αφορά την ασυμφωνία 

μεταξύ κυκλοφορούντων βιοδεικτών και πρωτοπαθούς όγκου είναι και αποτελέσματα 

που προκύπτουν από την ανάλυση του ctDNA ασθενών με ΜΚΠΕ όπως αυτά 

δημοσιεύτηκαν σε πρόσφατες εργασίες. Σε μία μελέτη από τη Γαλλία, 42 ασθενείς με 

ΜΚΠΕ χωρίστηκαν σε 2 ίσες κοόρτεις: στην 1η οι ασθενείς έλαβαν 

FOLFOX/dasatinib και στη δεύτερη επιπλέον και cetuximab. Από τους 21 ασθενείς 

με KRAS μεταλλάξεις της πρώτης κοόρτης, οι 20 έφεραν μετάλλαξη και στο cfDNA. 

Όμως, 21% είχαν διαφορετική σημειακή μετάλλαξη, 50% είχαν πολλαπλές και 73% 

των ασθενών διαφορετική μετάλλαξη μετά από τη θεραπεία (186). Σε άλλη μελέτη 

από την ίδια ομάδα, ο βαθμός συμφωνίας για τις KRAS exon 2 μεταλλάξεις μεταξύ 

πρωτοπαθούς όγκου και ctDNA ήταν 37% για τους μεταλλαγμένους όγκους και 42% 

για τους WT, με την ασυμφωνία να είναι μεγαλύτερη σε όγκους του ορθού, σε 

εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου πριν την αιμοληψία και σε ανάλυση μεταλλάξεων σε 

αρχειακό ιστό. Συνολικά, το 45% των περιπτώσεων έφερε πολλαπλές μεταλλάξεις 

στο ctDNA.  

 

3. Ανάδυση KRAS μεταλλάξεων υπό τη πίεση της θεραπείας  

Ένα από τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν 

αν είναι δυνατή η ανίχνευση νεοεμφανιζόμενων μεταλλάξεων KRAS στα ΚΚΚ σε 

ασθενείς με WT πρωτοπαθή όγκο οι οποίοι λαμβάνουν συστηματική θεραπεία που 

περιέχει βιολογικό παράγοντα και ιδιαίτερα αντι-EGFR μονοκλωνικό αντίσωμα. 

Αυτό κατέστη εφικτό σε 3 ασθενείς κατά τη στιγμή διαπίστωσης εξέλιξης της νόσου, 

εκ των οποίων οι 2 ελάμβαναν panitumumab και ο 1 aflibercept σε συνδυασμό με 

χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τη σημαντική 

ετερογένεια της αναδυόμενης υπό θεραπεία αντίστασης στον ΜΚΠΕ, στην οποία ναι 
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μεν η ανάδυση KRAS μεταλλάξεων είναι σημαντικός, αλλά όχι ο μόνος μηχανισμός 

(187). Έτσι και στη μελέτη αυτή, σε άλλους ασθενείς με WT πρωτοπαθή όγκο οι 

οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη νόσου υπό αντι-EGFR θεραπεία, δεν ήταν δυνατό να 

ανιχνευτούν αναδυόμενες μεταλλάξεις. Όμως, η διαπίστωση της παρουσίας των 

μεταλλάξεων αυτών ενδεχομένως να αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του συνόλου 

των αλληλοεπικαλυπτόμενων και πολλές φορές συνεργικών μηχανισμών που 

οδηγούν στη κλινική πρόοδο της νόσου, επομένως η ανίχνευση αυτών ίσως να μην 

συλλαμβάνει τη πραγματική πολυπλοκότητα του φαινομένου της αντίστασης και 

εξέλιξης της νόσου. Συνεπικουρώντας στη παρατήρηση αυτή, δεν θα πρέπει να 

διαφεύγει της προσοχής ότι ταυτόχρονα με τα μονοκλωνικά αντισώματα χορηγούνται 

και κυτταροτοξικά φάρμακα, τα οποία ενδεχομένως να θανατώνουν υποκλινικούς 

ανθεκτικούς κλώνους «εν τω γεννάσθαι». Το γεγονός αυτό καθιστά περισσότερο 

περίπλοκη τη μελέτη της αντίστασης στο κλινικό σενάριο του ΜΚΠΕ σε σχέση με 

νεοπλάσματα που εξαρτώνται από οδηγούς μεταλλάξεις και αναπτύσσουν 

προβλέψιμους μηχανισμούς αντίστασης όταν οι ασθενείς λαμβάνουν στοχεύουσα 

θεραπεία, όπως ο μη-μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα που φέρει EGFR 

μετάλλαξη ή τη διαμετάθεση EMLK4-ALK (188, 189).  

Από την άλλη, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή ενός μόνο αυθαίρετα επιλεγμένου 

χρονικού σημείου στο οποίο γίνεται η αιμοληψία για τη καταμέτρηση και απομόνωση 

των ΚΚΚ δεν αντικατοπτρίζει τη σταδιακή εξέλιξη των νεοπλασμάτων, η οποία 

επιταχύνεται από τη πίεση φυσικής επιλογής που ασκεί η συστηματική θεραπεία 

(190). Η στιγμή της εξέλιξης της νόσου όπως αυτή διαπιστώνεται με απεικονιστικές 

μεθόδους επελέγη ως ένα κλινικά σημαντικό χρονικό σημείο, όμως αποτελεί μόνο το 

τελικό αποτέλεσμα μιας προηγηθείσας περίπλοκης αλληλουχίας γεγονότων, η οποία 

δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Στο γενετικό επίπεδο, οι διαφορές μεταξύ των 
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απομακρυσμένων μεταστάσεων και του πρωτοπαθούς όγκου έχουν μελετηθεί σε 

βάθος σε μελέτες αλληλούχισης του γονιδιώματος σε βιοψίες από μεταστατικές 

εστίες (Ullah et al, υποβληθέν προς δημοσίευση). Για τη μελέτη όμως της πορείας της 

νόσου μέχρι τη κλινική επιδείνωση και μέχρι τη διαπίστωση του νέου, πολλές φορές 

εντελώς διαφορετικού προφίλ μεταλλάξεων, ο γενοτυπικός έλεγχος των ΚΚΚ 

προσφέρεται σαν μία άριστη λύση. Για παράδειγμα, στη παρούσα μελέτη, σε 9 από 

τους 15 ασθενείς με WT πρωτοπαθή όγκο διαπιστώθηκαν σε κάποιο σημείο της 

πορείας τους μεταλλάξεις στα ΚΚΚ, ενώ σε επίπεδο δειγμάτων, σε 11 από τα 28 

δείγματα ΚΚΚ στην ίδια ομάδα ασθενών ανιχνεύτηκαν KRAS μεταλλάξεις, 

υπογραμμίζοντας τόσο τη δυναμική φύση όσο και την ετερογένεια της 

νεοπλασματικής νόσου γενικά και του ΜΚΠΕ ειδικότερα όταν ασκείται πίεση 

φυσικής επιλογής. Πρόσφατες εργασίες που χρησιμοποίησαν ctDNA ως βιοδείκτη 

συνηγορούν στα παραπάνω συμπεράσματα: στην προαναφερθείσα μελέτη από την 

ομάδα της Γαλλίας, 11/21 ασθενείς της κοόρτης 2 που έλαβαν cetuximab είχαν KRAS 

mutant πρωτοπαθή όγκο, με το ποσοστό συμφωνίας ιστού/ctDNA να φτάνει το 38%. 

Μετά από τη θεραπεία με τον αντι-EGFR παράγοντα, στο 40% παρατηρήθηκαν νέες 

μεταλλάξεις, ενώ στο 77% των ασθενών που έγινε rechallenge με το cetuximab 

διαπιστώθηκαν μεταλλάξεις KRAS στο ctDNA, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία το 

δόκιμο της κλινικής αυτής πρακτικής (186). Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα 

έτερης πρόσφατα δημοσιευθείσας εργασίας όπου καταδείχτηκε σημαντικού βαθμού 

ασυμφωνία στη διαπίστωση μεταλλάξεων στο ctDNA πριν και μετά τη θεραπεία με 

αντι-EGFR παράγοντες (187). Έτσι, πρόδηλο είναι το συμπέρασμα ότι η βιολογία του 

ΜΚΠΕ, υπό τη πίεση φυσικής επιλογής που ασκεί η θεραπεία, εξελίσσεται 

σημαντικά και δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η συμφωνία της ανάλυσης 
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μεταλλάξεων από κυκλοφορούντες βιοδείκτες τόσο με τον πρωτοπαθή όγκο όσο και 

με τα προ της θεραπείας δείγματα.  

 

4. Αδυναμίες της παρούσας μελέτης, μελλοντικές προοπτικές και συμπέρασμα 

Οι αδυναμίες της παρούσας μελέτης έχουν ήδη αναπτυχθεί τμηματικά στα υπόλοιπα 

κεφάλαια της συζήτησης. Συγκεντρωτικά και συνοπτικά, αυτές είναι: 

1. Ο μικρός αριθμός ασθενών, επομένως τα αποτελέσματα να αποτελούν απόδειξη 

αρχής (proof of principle) η οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε κατοπινές 

μελέτες και όχι ως βάση για την αλλαγή της πρακτικής.  

2. Η υποκειμενική φύση της αρίθμησης των ΚΚΚ από τον παθολογοανατόμο με τη 

χρώση αιματοξυλίνης, η οποία μπορεί να μην αντικατοπτρίζει τη πραγματικότητα. 

Καθώς δεν έχει προταθεί συγκεκριμένος συνδυασμός δεικτών στη βιβλιογραφία 

με τη μέγιστη ειδικότητα και ευαισθησία για τον χαρακτηρισμό των ΚΚΚ στον 

ΚΠΕ, η κυτταρομορφολογική ανάλυση παραμένει η διαδικασία εκλογής. Στα 

πλαίσια της ενίσχυσης της αναπαραγωγιμότητας των αποτελεσμάτων, 

πραγματοποιήθηκε αρνητική επιλογή κυττάρων με τη βοήθεια της χρώσης για 

CD45, όπως προτείνεται και από τον κατασκευαστή του ISET συστήματος.  

3. Λόγω οικονομικών δυσκολιών και του περιορισμένου γενετικού υλικού σε κάθε 

δείγμα, δεν ήταν δυνατή η ανάλυση της παρουσίας μεταλλάξεων KRAS εξώνια 3 

και 4 και NRAS στα ΚΚΚ. Αν και δημοσιευμένα δεδομένα σε cfDNA σε 

ασθενείς ανθεκτικούς σε αντι-EGFR θεραπεία δείχνουν ότι η επίπτωση αυτών 

των μεταλλάξεων είναι χαμηλή, είναι πάντως σε κάθε περίπτωση υπαρκτή (73). 

Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πλήρης ο γενετικός χαρακτηρισμός των 

ΚΚΚ. Εδώ πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη χρήση ενός εμπορικού kit 
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(Easy® KRAS, Diatech Pharmacogenetics, Italy) δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση 

μετάλλαξης KRAS στο εξώνιο 3 σε κανένα από τα διαθέσιμα δείγματα (Βουτσινά 

Α, προσωπική επικοινωνία). Αν και τα αποτελέσματα αυτά παρήχθησαν με τη 

χρήση διαφορετικής εργαστηριακής μεθόδου, επομένως δεν αποτελούν τμήμα της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής, δείχνουν ότι οι περισσότερες πληροφορίες 

μπορούν να προέλθουν από την ανάλυση του εξωνίου 2.  

4. Ως συνέχεια του παραπάνω, η φύση της μεθόδου της qPCR δεν επιτρέπει τον 

ολοκληρωμένο γενετικό χαρακτηρισμό των ΚΚΚ. Η μέθοδος αυτή επιλέχτηκε 

επειδή είναι ευαίσθητη, απλή στην εκτέλεση, αναπαραγώγιμη και έχει 

προηγουμένως δημοσιευτεί από την ομάδα του εργαστηρίου μεταφραστικής 

ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής Ηρακλείου. Όμως, με την qPCR διαπιστώνεται η 

παρουσία ή μη συγκεκριμένων σημειακών μεταλλάξεων, σε αντίθεση με την 

αλληλούχιση κατά Sanger ή νέας γενιάς οι οποίες αναδεικνύουν ολόκληρο το 

γενετικό προφίλ των ΚΚΚ.  

5. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η προσπάθεια να αναλυθούν μονήρη ή ομάδες 

ΚΚΚ δεν ήταν επιτυχής με αποτέλεσμα να γίνει απομόνωση του DNA από 

ολόκληρο το spot. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει θόρυβος από τα KRAS 

WT αιμοποιητικά κύτταρα που παρέμεναν στο φίλτρο, ενώ επίσης με τη μέθοδο 

αυτή δεν μπορεί να καταδειχθεί η ετερογένεια μεταξύ των ΚΚΚ. 

 Το επόμενο λογικό βήμα από αυτή τη μελέτη είναι η ανάλυση του προφίλ 

μεταλλάξεων στο cfDNA από τους ασθενείς στους οποίους έχει ληφθεί τέτοιο δείγμα 

και η απευθείας αντιπαράθεση με τα αποτελέσματα από τα ΚΚΚ. Από τη μέχρι τώρα 

δημοσιευμένη βιβλιογραφία και με τον περιορισμό ότι τα δεδομένα που συγκρίνουν 

τις μεθόδους είναι έμμεσα, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι κυκλοφορούντες 

βιοδείκτες στον ΚΠΕ είναι συμπληρωματικοί, με τον αριθμό των ΚΚΚ για 



97 
 

προγνωστικούς λόγους να δίδεται από το Cellsearch®, ο φαινοτυπικός χαρακτηρισμός 

αλλά και ο γονοτυπικός αν ξεπεραστούν τα προβλήματα με τη single-cell ανάλυση να 

γίνεται στις μεμβράνες του ISET και η ανάλυση του cfDNA στο πλάσμα να δίνει 

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του προφίλ των μεταλλάξεων στον ασθενή με 

ΜΚΠΕ.  

Συμπερασματικά, ο μοριακός χαρακτηρισμός των ΚΚΚ που απομονώνονται με το 

σύστημα ISET είναι εφικτός και μπορεί να δώσει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες 

σχετικά με τη γενετική ετερογένεια της νόσου και την ανάδυση αντίστασης στην 

αντι-EGFR θεραπεία πριν αυτή να γίνει κλινικά αντιληπτή. Η προτυποποίηση των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων είναι απαραίτητο βήμα πριν αυτές αξιολογηθούν σε 

μεγαλύτερης κλίμακας κλινικές μελέτες. 
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Περίληψη 

 

1. Εισαγωγή 

Περίπου 40-50% των περιπτώσεων καρκίνου παχέος εντέρου (ΚΠΕ) παρουσιάζουν 

μεταλλάξεις στο γονίδιο KRAS και 5-10% στο γονίδιο BRAF. Η παρουσία ή μη των 

μεταλλάξεων έχει σημασία: μόνο οι RAS άγριου τύπου (wild type, WT) ασθενείς 

ωφελούνται από αντι-EGFR θεραπεία. Εντούτοις, η ανάδυση αντίστασης κατά τη 

θεραπεία με τα αντισώματα αυτά είναι αναπόφευκτη εξαιτίας μιας ποικιλίας 

μηχανισμών, όπως είναι οι νεοεμφανιζόμενες KRAS μεταλλάξεις. Έτσι, η κατάλληλη 

επιλογή ασθενών και η έγκαιρη τροποποίηση της θεραπείας ανάλογα με τους 

μηχανισμούς αντίστασης θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τη θεραπεία των ασθενών. 

Η μέτρηση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (ΚΚΚ) έχει σημαντική 

προγνωστική ισχύ σε ασθενείς με μεταστατικό ΚΠΕ (ΜΚΠΕ), ενώ η γονοτυπική τους 

ανάλυση παρουσιάζει προβλεπτική ισχύ για τη λήψη αντι-EGFR παραγόντων. Το 

σύστημα ISET (Rarecells, France) βασίζεται στην απομόνωση βάσει του μεγέθους 

των κυττάρων και έχει δειχθεί ότι απομονώνει ευρύ πληθυσμό ΚΚΚ από ασθενείς με 

ΜΚΠΕ. Στόχος της διατριβής ήταν ο γονοτυπικός χαρακτηρισμός των ΚΚΚ που 

απομονώνονται με το σύστημα ISET.  

 

2. Ασθενείς και μέθοδοι 

Επρόκειτο για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης με στόχο την καταμέτρηση και 

μοριακό χαρακτηρισμό των ΚΚΚ που απομονώνονται από ασθενείς με ΜΚΠΕ και η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην Παθολογική – Ογκολογική κλινική του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένο 

ΜΚΠΕ και μη προηγούμενη λήψη θεραπείας για μεταστατική νόσο εντάσσονταν 
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κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης. Δείγματα 10 ml αίματος λαμβάνονταν αμέσως πριν 

την έναρξη θεραπείας, κατά την στιγμή της ακτινολογικής εκτίμησης της νόσου και 

κατά τη διαπίστωση εξέλιξης της νόσου και η επεξεργασία με το σύστημα ISET 

γινόταν εντός 2 ωρών. Μία θέση (spot) από τη μεμβράνη του ISET χρησιμοποιήθηκε 

για την καταμέτρηση των ΚΚΚ με βάση κυτταρομορφολογικά κριτήρια, 

χρησιμοποιώντας διπλή ανοσοϊστοχημική χρώση με αντι-CD45 αντίσωμα για την 

αρνητική επιλογή αιμοποιητικών κυττάρων και χρώση αιματοξυλίνης – ηωσίνης. Η 

απομόνωση του DNA γινόταν από 5 spot της μεμβράνης ISET κάθε δείγματος. Στο 

απομονωθέν γενετικό υλικό ακολούθησε ποσοτική αντίδραση αλυσωτής 

πολυμεράσης (qPCR) για την ανίχνευση των μεταλλάξεων KRAS εξώνιο 2.  

 

3. Αποτελέσματα 

Συνολικά εντάχθηκαν 28 ασθενείς, 15 ήταν WT, 8 είχαν μετάλλαξη στο εξώνιο 2 του 

KRAS (6 τη μετάλλαξη G12D και 2 τη G12V), 1 στο εξώνιο 4 (Α146Τ), 1 στο γονίδιο 

NRAS και 3 στο γονίδιο BRAF. Ελήφθησαν 57 δείγματα ΚΚΚ και σε όλα 

ανιχνεύθηκε τουλάχιστον 1 ΚΚΚ / 1 ml αίματος, με διάμεση τιμή ΚΚΚ=6 (εύρος, 1 – 

32) και μέση τιμή 8.22 ΚΚΚ / 1 ml. Tόσο ο αριθμός των συνολικών ΚΚΚ όσο και 

των αθροίσεων 2 ή περισσοτέρων κυττάρων (διάμεση και μέση τιμή) έχουν αυξητική 

τάση από την 1η (baseline) στη 2η αιμοληψία, ενώ στη συνέχεια ο αριθμός τους 

πέφτει ξανά. Μόνο η αύξηση των αθροίσεων ήταν στατιστικά σημαντική. Μεταξύ 

των ασθενών με WT πρωτοπαθή όγκο, οι 9/15 (60%) είχαν τουλάχιστον 1 θετικό για 

μετάλλαξη δείγμα, 11/28 (39.2%) σε επίπεδο δειγμάτων. Κατά την αρχική αιμοληψία, 

3/11 ασθενείς (27%) βρέθηκε να έχουν μετάλλαξη KRAS στο εξώνιο 2 ενώ κατά την 

εξέλιξη της νόσου, 3/8 δείγματα ήταν θετικά για την παρουσία μετάλλαξης (37.5%). 
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Από τους 3 αυτούς ασθενείς, σε κανέναν δεν είχε ανιχνευθεί αντίστοιχη μετάλλαξη 

σε προηγούμενη αιμοληψία και 2 εξ αυτών είχαν λάβει θεραπεία με αντι-EGFR 

παράγοντα. Οι συχνότερα εντοπιζόμενες μεταλλάξεις ήταν οι G13D και G12C (n=3). 

Από τα 21 δείγματα ΚΚΚ από ασθενείς με RAS mutated πρωτοπαθείς, διαπιστώθηκε 

η μετάλλαξη G13D σε 6 δείγματα και από 1 φορά οι G12V και G12C. Τέλος, ήταν 

διαθέσιμα 6 δείγματα από 3 ασθενείς με τη BRAF V600E μετάλλαξη. Σε κανένα δεν 

διαπιστώθηκε η μετάλλαξη με τη χρήση αλληλούχισης κατά Sanger. Όμως, σε έναν 

ασθενή διαπιστώθηκε στο δείγμα εξέλιξης της νόσου η μετάλλαξη STK11 F354L η 

οποία επίσης ανευρέθηκε στον πρωτοπαθή όγκο του ασθενούς. Η ανίχνευση 

μετάλλαξης στο baseline δείγμα δεν προέβλεπε την έκβαση των ασθενών.  

 

4. Συζήτηση 

Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι η κινητική των ΚΚΚ μετά από απομόνωση με τη 

μέθοδο ISET δεν ακολουθούσε την πορεία των ασθενών με ΜΚΠΕ όπως αυτή 

εκτιμήθηκε με τις απεικονιστικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε 

συμφωνία και με τα αποτελέσματα άλλης ομάδας. Πιθανές ερμηνείες αποτελούν ο 

μικρός αριθμός των ασθενών που εντάχθηκαν στη μελέτη, η υποκειμενική φύση του 

χαρακτηρισμού των ΚΚΚ βάσει μορφολογικών κριτηρίων, η αμφίβολη σημασία του 

ευρέος πληθυσμού ΚΚΚ που απομονώνεται με το ISET και, τέλος, το φαινόμενο της 

κινητοποίησης των ΚΚΚ από τους όγκους λόγω της χορηγούμενης θεραπείας. Η 

τρέχουσα μελέτη αποτελεί κατά βάση μία απόδειξη αρχής σχετικά με τη δυνατότητα 

γονοτυπικής ανάλυσης των ΚΚΚ που απομονώνονται με το σύστημα ISET. Η 

ανίχνευση μεταλλάξεων αφορούσε τόσο WT όσο και μεταλλαγμένους πρωτοπαθείς 

όγκους και επιτεύχθηκε σε όλες τις φάσεις της θεραπεία πρώτης γραμμής. Σημειακή 
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μετάλλαξη ανιχνεύσιμη στον πρωτοπαθή όγκο δεν έγινε δυνατό να ανιχνευθεί στα 

ΚΚΚ. Tο γεγονός αυτό έχει πολλές πιθανές ερμηνείες: μεθοδολογικά θέματα, η 

ασυμφωνία να οφείλεται στην διαφορετική τεχνική με την οποία έγιναν τα δείγματα 

των ΚΚΚ με τον πρωτοπαθή όγκο ή, τέλος, η εικόνα αυτή να είναι αντιπροσωπευτική 

της αληθινής μοριακής ετερογένειας. Παρά τις αδυναμίες της μελέτης, ο μοριακός 

χαρακτηρισμός των ΚΚΚ που απομονώνονται με το σύστημα ISET είναι εφικτός και 

μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη γενετική ετερογένεια της νόσου και την 

ανάδυση αντίστασης στην αντι-EGFR θεραπεία πριν αυτή να γίνει κλινικά αντιληπτή. 

Η προτυποποίηση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων είναι απαραίτητο βήμα πριν 

αυτές αξιολογηθούν σε μεγαλύτερης κλίμακας κλινικές μελέτες. 

  



128 
 

Summary 

 

Detection of RAS family and BRAF mutations in circulating tumor 

cells in patients with metastatic colorectal cancer, with or without 

mutations at the primary tumor, who undergo treatment with 

biologic agents 

 

1. Introduction 

Approximately 40-50% of patients with colorectal cancer (CRC) harbor KRAS 

mutations and another 5-10% harbor BRAF mutations. The presence of these 

mutations is predictive for absence of benefit to anti-EGFR agents. Nevertheless, the 

emergence of resistance is inevitable due to multiple factors, such as the acquisition of 

KRAS mutations. As a result, proper patient selection and early therapy adaptation 

could lead to the optimization of patient management. Circulating tumor cell (CTC) 

enumeration is prognostic in metastatic CRC (mCRC), while their genotypic analysis 

carries predictive information. ISET (Rarecells, France) selects CTCs based on their 

size and it has been shown to capture diverse cellular populations in mCRC. The aim 

of this study was the genotypic analysis of CTCs captured by ISET.  

 

2. Patients and methods 

This prospective observational study, aiming to enumerate and characterize at the 

genomic level CTCs captured by ISET from patients with mCRC, was conducted at 

the Medical Oncology department, University Hospital of Heraklion. Following 

consent, CTC isolation using the ISET system was performed from prospectively 

collected blood samples obtained from patients with RAS and BRAF WT mCRC prior 
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to first-line therapy initiation, at first imaging assessment and on disease progression. 

CTCs were enumerated based on previously published morphological criteria, using 

hematoxylin & eosin and CD45 double stain on a single membrane spot. DNA was 

extracted from 5 spots and KRAS exon 2 mutations were detected using a custom 

quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) assay. 

 

3. Results 

In total, 28 patients were enrolled, 15 wild type (WT), 8 with a KRAS exon 2 mutation 

(6 harbored the G12D and 2 the G12V mutation), 1 with an exon 4 mutation (A146T), 

1 NRAS and 3 with a BRAF mutation. 57 samples were collected; in all the samples, at 

least 1 CTC / 1 ml was identified, with a median of 6 CTCs / 1 ml (range, 1 – 32) and 

a mean of 8,22 CTCs / 1 ml. Both the number of CTCs and the number of clusters of 

2 or more CTCs increased from baseline to response evaluation and then decreased; 

only differences in CTC clusters were statistically significant. Among the WT 

patients, 9/15 (60%) had at least one positive for a mutation sample (in total, 11/28 – 

39.2% of samples). 3/11 (27%) patients had a positive baseline sample, while 3/8 

(37.5%) samples at progression harbored a mutation. Out of these 3 patients, no 

previous mutations had been detected and 2 of them had been treated with an anti-

EGFR agent. The most frequently detected mutations were G13D and G12C (n=3). 

Out of the 21 samples from patients with RAS mutated tumors, the G13D mutation 

was detected 6 times and G12V and G12C once. Finally, out of the 6 samples from 3 

patients with a BRAF mutation, no such mutation could be detected in CTCs using 

Sanger sequencing. However, in one patient the STK11 F354L was detected in both 
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CTCs and the primary tumor. The detection of mutations at baseline was not found to 

be prognostic for patient outcomes.  

 

4. Discussion 

In this study, the kinetics of CTCs isolated with ISET did not follow the disease 

trajectory as assessed by imaging. These results are in accordance with a published 

study from another group. Possible reasons are the low number of enrolled patients, 

the subjective nature of CTC characterization, the uncertain relative importance of the 

CTC populations that are captured by ISET and the phenomenon of CTC mobilization 

under the effect of systemic chemotherapy. This study serves as a proof-of-principle 

regarding the possibility for the genomic characterization of CTCs captured by ISET. 

The detection of mutations concerned patients with both WT and mutated primary 

tumors and was achieved in all the phases of first line therapy. The same point 

mutation identified in the primary tumor could not be identified in the patient’s CTC 

sample. Possible reasons could be methodology-related, due to the different methods 

used to detect mutations in the primary tumors and the CTCs or, lastly, this could be 

an accurate representation of the true molecular heterogeneity of the disease. Despite 

this study’s weaknesses, the genomic characterization of CTCs captured by ISET is 

feasible and could provide information regarding the heterogeneity and the emergent 

resistance while under treatment with an anti-EGFR agent before it is clinically 

detected. The standardization of the methodology is necessary before it is evaluated in 

larger scale clinical trials.  
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Abstract
INTRODUCTION: The presence of KRAS mutations in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) predicts
poor response to agents targeting the EGFR. Even in patients with RAS wild type (WT) tumors, resistance
eventually develops due to multiple mechanisms, including the expansion of previously undetected KRAS mutated
clones. In this feasibility study, we aimed to detect KRAS exon 2 mutations in serial samples of circulating tumor
cells (CTCs) of RAS WT patients with mCRC captured by the Isolation by Size of Epithelial Tumor cells (ISET)
system. METHODS: CTC isolation using the ISET system was performed from prospectively collected blood
samples obtained from patients with RAS and BRAF WT mCRC prior to first-line therapy initiation, at first imaging
assessment and on disease progression. CTCs were enumerated using hematoxylin & eosin and CD45 double
stain on a single membrane spot. DNA was extracted from 5 spots and KRAS exon 2 mutations were detected
using a custom quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) assay. RESULTS: Fifteen patients were enrolled
and 28 blood samples were analyzed. In 9 (60%) patients, at least one sample was positive for the presence of a
KRAS exon 2 mutation. In 11 out of 28 samples (39.2%) with detectable CTCs a KRAS mutation was detected; the
corresponding percentages for baseline and on progression samples were 27% and 37.5%, respectively. The
most commonly detected mutations were G13D and G12C (n = 3). The presence of KRAS mutated CTCs at
baseline was not prognostic for either PFS (P = .950) or OS (P = .383). CTC kinetics did not follow tumor
response patterns. CONCLUSION: The results demonstrate that using a qPCR-based assay, KRAS exon 2
mutations could be detected in CTCs captured by the ISET system from patients with RAS WT primary tumors.
However, the clinical relevance of these CTCs remains to be determined in future studies.
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Introduction

The elucidation of the underlying biology of colorectal cancer (CRC)
has resulted in significant advances regarding the development of
novel agents and, consequently, to the clinically meaningful
prolongation of the overall survival (OS) of patients with metastatic
disease (mCRC). Approximately 35% to 40% of patients with CRC
harbor baseline somatic mutations at the V-Ki-ras2 Kirsten rat
sarcoma viral oncogene homolog (KRAS) gene exon 2 codon 12, 6%
at exon 2 codon 13 and, less commonly, at exons 3 and 4 [1]. In
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addition, 5% to 10% of the patients harbor mutations at the
neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog (NRAS) and
another 5% to10% at the B-Raf proto-oncogene (BRAF) [2]. The
presence of these mutations has important implications, since it
affects treatment options in mCRC: RAS wild type (WT) patients
derive benefit from anti-EGFR monoclonal antibodies such as
cetuximab (CTX) and panitumumab (PAM) [3,4], in contrast with
RAS mutated ones. Nevertheless, the emergence of resistance during
the disease trajectory under the pressure of anti-EGFR treatment is
inevitable [5]. Although multiple and diverse mechanisms have been
implicated in the development of acquired resistance [6], the
activation of the Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) pathway
is almost universal, mainly through newly emerging KRAS mutations
which may differ in their relative prevalence compared to baseline
mutations [7,8].

It is clear that the appropriate selection of patients most likely to
respond to anti-EGFR treatment and the timely adjustment of the
therapeutic interventions could spare patients from unnecessary
toxicity and possibly improve clinical outcomes. Serial biopsies are a
useful, albeit cumbersome, tool with the possibility of serious adverse
events due to their invasive nature [9]. Thus, the detection and
analysis of circulating biomarkers such as circulating tumor cells
(CTCs) is a viable alternative, which may accurately capture the
spatial and temporal heterogeneity of the disease due to the ease of
performing serial testing. Specifically, the enumeration of CTCs has
been shown to be prognostic in both early and advanced CRC
[10,11] and the genotypic analysis of CTCs has been shown to
predict benefit from anti-EGFR treatment [12]. Moreover, the
phenotypic and molecular characterization of CTCs can demonstrate
the heterogeneity and polyclonality of CRC [13].

Currently, an abundance of methodologies for the detection of
CTCs are available [14] but only one has received regulatory approval
for use in CRC (CellSearch®, Menarini, Italy); the CellSearch
platform can detect CTCs based on the expression of both the
Epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) and cytokeratins [10]. An
inherent disadvantage of this approach is that CTCs undergoing
epithelial-to-mesenchymal (EMT) transition, a subpopulation of cells
with metastatic potential which are characterized by a
down-regulation of epithelial marker expression such as EpCAM
and cytokeratins, will not be detected (false negatives) [15]. In
contrast, CTC enrichment methodologies based on the physical
properties of CTCs such as their size, could improve detection yields.
The recently developed Isolation by Size of Epithelial Tumor cells
(ISET, Rarecells, France) system has been shown to improve the
CTCs' detection rate compared to CellSearch assay in several tumor
types [16–18]. As a result, we aimed to explore the feasibility of
detecting KRASmutations in CTCs isolated by the ISET system from
mCRC RAS WT patients and to evaluate the evolving genetic
heterogeneity of these cells, compared to both the primary tumor and
the effects of treatment.

Patients and Methods

Study Design
This prospective observational study aimed to evaluate the

enumeration and molecular characterization of CTCs in mCRC
patients isolated by the ISET system and was conducted at the
Medical Oncology Department of the University Hospital of
Heraklion and the Laboratory of Translational Oncology of the
University of Crete. The protocol was approved by the institutional
review board (University Hospital of Heraklion Ethics and Scientific
Committee, date of decision 11/4/2014, registration number 4399).
The study was conducted in compliance with Good Clinical Practice
Declaration of Helsinki. Written informed consent was required from
all patients prior to enrollment.

Patients
Patients aged N18 years old with histologically confirmed mCRC

were eligible for this study. Key eligibility criteria included the
presence of at least one measurable lesion according to the Response
Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 1.1 and the known
absence of KRAS, NRAS and BRAF mutations either in the primary
tumor or a metastatic lesion, as assessed using Sanger sequencing.
Patients had to be eligible for combination treatment which included
a monoclonal antibody, according to local clinical practice and
contemporary guidelines. Exclusion criteria included a second active
malignancy, prior administration of systemic treatment for metastatic
disease and unstable central nervous system disease. Prior adjuvant
chemotherapy was allowed if more than 6 months had elapsed since
its completion.

Sample Collection, CTC Enrichment and Enumeration
Samples (10 ml blood in EDTA tubes) were collected immediately

prior to the initiation of first line treatment, at the time of the
radiologic assessment of response to treatment (either after 4 or after 6
cycles, depending on the treating physician's choice) and at the time
of documentation of disease progression but before the initiation of
second-line treatment. Samples were processed within 2 hours after
their collection according to the manufacturer's instructions. One
spot of the ISET membrane (1 ml of blood) was used for CTC
enumeration following immunocytochemical (ICC) staining with (i)
an anti-CD45 (clone 2B11 + PD7/26, Agilent Technologies,
California USA) antibody for exclusion of hematopoietic cells and
(ii) hematoxylin and eosin (HE) staining using standard protocols
[16]. All ICH and HE stained samples were evaluated for the
identification and enumeration of CTCs according to standard
morphological criteria [19] by two observers (E.L, M.T).

DNA Extraction and Quantification
Five ISET membrane spots were placed in a 2 ml tube, where they

were subjected to Proteinase K digestion at 65 °C for 4 hours. DNA
extraction was performed using the MasterPure™Complete DNA and
RNA Purification Kit (Epicenter, Madison, Wisconsin, USA)
following the manufacturer's instructions. DNA was quantified
using the Qubit fluorometer 2.0 (Thermofisher Scientific, Waltham,
Massachusetts, USA) and the samples were stored at -20οC until their
use.

Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)
The polypeptide nucleic acid (PNA) based qPCR assay that was

used for the detection of KRAS mutations and its analytical validity,
sensitivity and specificity have been previously described [20,21]. The
following tumor cell lines, positive for each KRAS point mutation,
were obtained from the American Type Culture Collection (ATCC,
Manassas, VA, USA) and used in control experiments: LS174T
(Human colon adenocarcinoma): c.35G N A (p.G12D); HCT116
(Human colon adenocarcinoma): c.38G N A (p.G13D); HUP-T3
(Human pancreatic adenocarcinoma): c.34G N C (p.G12R);
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KYSE410 (Human esophageal squamous cell carcinoma): c.34G N T
(p.G12C); A549 (Human alveolar adenocarcinoma: c.34G N A
(p.G12S); SW403 (Human colon adenocarcinoma): c.35G N T
(p.G12 V) and RPMI8226 (Human myeloma): c.35G N C
(p.G12A)] or wild type for KRAS (HCC827, Human lung
adenocarcinoma) at 1:1 and 1:100 concentrations. [20,21]. In each
run, positive and negative controls were included as well as
non-template controls. All samples were run in triplicates and a
sample was considered as positive if there was at least one positive
signal, consistent with previously published studies [22].

Statistical Analysis
Because of the exploratory nature of the study it was not possible to

define a sample size estimation. The primary end-point of the study
was to evaluate whether CTCs harboring KRAS mutations could be
detected during the treatment of mCRC KRAS WT patients.
Summary tables (descriptive statistics and/or frequency tables) were
provided for all baseline variables and efficacy variables, as
appropriate. Continuous variables were summarized with descriptive
statistics (n, mean, standard deviation, range, and median).
Progression-free survival (PFS) was defined as the time elapsed
between the date of the first chemotherapy administration and either
the date of clinical or radiological progression or death from any
cause. Overall survival (OS) was measured from the date of the first
chemotherapy administration until the date of death from any cause
or the date of last follow-up. Qualitative factors were compared by
Fisher's exact test. Differences in terms of continuous variables, when
comparing related samples, were assessed by the non-parametric Sign
test for two medians and Wilcoxon signed-rank test for comparing
means. PFS and OS for all patients were estimated using the Kaplan–
Meier analysis and the comparisons were computed with the log-rank
test. All statistical tests were two-sided, and P b .05 was considered
statistically significant.

Results

Patient Characteristics
The clinical and demographic characteristics of patients enrolled in

this study are summarized in Table 1. In total, 15 patients were
Table 1. Patients' Clinical and Demographic Characteristics

Ν = 15 %

Age
Median (range) 63,0 (48–83)

Sex
Male 7 46.6%
Female 8 53.3%

Stage at diagnosis
ΙΙ 2 13.3%
ΙΙΙ 6 40%
IV 7 46.6%

Disease sites
Liver 9 60%
Lung 2 13.3%
Bones 1 6.6%
Multiple 3 20%

Other treatments received
Resection of primary tumor 11 73.3%
Neoadjuvant chemoradiotherapy 4 26.6%
Adjuvant chemotherapy 3 20%
Palliative radiotherapy 1 6.6%
Metastasectomy 2 13.3%
enrolled, 7 males and 8 females; the median age was 63 years old
(range, 48 to 83). Seven patients were diagnosed with de novo
metastatic disease, while of the eight remaining patients seven had
received prior systemic chemotherapy, either as adjuvant treatment or
as a part of neoadjuvant chemoradiation for rectal cancer. At the time
of enrollment, nine patients had liver-only disease and the remaining
had lung-only (n = 2 patients), bone-only (n = 1 patient) or multiple
sites of disease (n = 3 patients).

Administered Treatment and Outcomes
All patients received combination chemotherapy, either

irinotecan-based (FOLFIRI, n = 9 patients) or oxaliplatin-based
(FOLFOX, n = 6 patients) according to their physician's choice.
Eight of the enrolled patients received an anti-EGFR monoclonal
antibody (panitumumab) as part of their first-line treatment. The
remaining seven patients received either bevacizumab (n = 4 patients)
in the context of standard treatment or aflibercept (n = 3patients) as
part of a non-randomized phase II trial evaluating the efficacy of
aflibercept/FOLFIRI combination in the first-line setting. At the time
of the first response evaluation by imaging studies, which was
simultaneously performed with the second sample draw, no patients
had experienced disease progression. Nine patients achieved a partial
response and six disease stabilization, for an overall response rate of
60%. After a median follow-up of 22.7 months (range, 6.8 to 32.7
month), 5 patients (33.3%) had relapsed and the median PFS was
11.7 months (95% Confidence Interval [CI] 8.6 to 14.9 months)
(Supplementary Figure S1). Ten patients were alive and five had died,
for a 1-year survival rate of 92.9%. At the time of data cut-off, the
median OS could not be estimated (range, 6.8 to 32.7 months).

Quantitative Assessment of CTCs
At least one CTC was isolated in all 28 of the evaluated samples,

with a median of 4 CTCs / 1 ml of blood (range, 1 to 26). Clusters of
at least 2 CTCs were identified in 14 samples, with a median of 1
cluster / 1 ml of blood (range, 1 to 6). There were no statistically
significant differences regarding the number of CTCs between the 3
samples of each patient (Table 2). Although the number of patients
was too low for any association between CTC kinetics and the
observed tumor response, it should be noted that among the six
responding patients with a baseline sample and an available CTC
sample at the time of evaluation, two presented a CTC reduction and
four a CTC increase in numbers. In addition, among the four patients
with a blood sample at baseline and at the time of disease progression,
the number of CTCs increased in three of them. Similarly, the
evaluation of the kinetics of CTC clusters could not reveal any
significant differences (Table 3).

Detection of KRAS Exon 2 Mutations in CTCs
The results regarding the detection of KRAS exon 2 mutations in

CTCs are summarized in Table 4. In 6 out of 15 patients (40%) no
mutations were detected in any sample, while in the remaining
Table 2.Median Values and Range of Circulating Tumor Cells and Comparisons between Samples

A (n = 11) B (n = 9) C (n = 8) P (A vs. B) P (A vs. C) P (B vs. C)

Median 3 6 4 0.508 0.625 1.000
Range 1 - 15 1–26 3–23

A, baseline; B, at first radiology evaluation; C, at disease progression.
Sign test for two medians.



Table 3. Median Values and Range of Number of Clusters of Two or More Circulating Tumor
Cells and Comparisons between Samples

A (n = 11) B (n = 9) C (n = 8) P (A vs. B) P (A vs. C) P (B vs. C)

Median 0 1 1 0.219 0.125 0.750
Range 0 – 2 0–5 0–6

A, baseline; B, at first radiology evaluation; C, at disease progression.
Sign test for two medians.
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patients (n = 9 patients; 60%) a mutation was detected in at least one
sample. In total, in 11 (39.2%) out of the 28 samples with detectable
CTCs, a KRAS exon 2 mutation was detected in these cells. At
baseline, 3 out of 11 evaluable samples with CTCs were found to
harbor a KRAS exon 2 mutation (27%); similarly, on disease
progression the respective percentage was 37.5% (3 out of 8 evaluable
samples). In all three of those patients, no mutations had been
detected in previous samples (Table 4). The most commonly detected
mutations were G13D (n = 3 samples) and G12C (n = 3 samples),
followed by G12D (n = 2 samples) and G12R (n = 2 samples); the
G12A mutation was detected in only one sample. The presence of
KRAS mutated CTCs at baseline was neither predictive for response
to treatment nor prognostic for PFS (P = .950) or OS (P = .383).

Discussion
The development of reproducible biomarkers that can be used to
reliably monitor treatment efficacy in mCRC is a largely unmet need.
Despite that radiological imaging is widely used, the attainment of an
objective response to systemic chemotherapy has not been shown to
correlate with survival outcomes [23]. Carcinoembryonic antigen
(CEA) is the most commonly used circulating tumor marker and has
been shown to be prognostic in mCRC [24]. Nevertheless, up to 40%
of patients have CEA levels within normal range, thereby limiting its
relevance for the entire patient population. As a result, liquid biopsy
modalities, mainly CTCs and circulating tumor DNA (ctDNA) are
being explored in a variety of clinical settings in CRC [25,26]. In this
respect, the relative advantages of the ISET system, which captures a
more diverse cell population and allows for the enumeration,
genotypic and phenotypic characterization of CTCs, led us to
explore its utility. In this proof-of-principle feasibility study, we
aimed to demonstrate whether the detection of KRAS exon 2
mutations in CTCs isolated by the ISET system from patients with
Table 4. Mutational Status of Patients' Circulating Tumor Cells

Patient Number Primary Tumor Status Time Point A Time Point B Time Point C

1 WT - - WT
2 WT - - G12R
3 WT WT G12C -
4 WT - - WT
5 WT - - G12C
6 WT WT WT -
7 WT G13D G12D WT
8 WT WT WT G12D
9 WT WT G12A -
10 WT WT WT -
11 WT G12C G12R WT
12 WT WT G13D -
13 WT G13D WT -
14 WT WT - -
15 WT WT - WT

WT, wild type; Time point A, baseline; Time point B, at first radiology assessment; Time point C,
at disease progression.
RAS WT primary tumors undergoing first-line treatment with
chemotherapy and a monoclonal antibody was possible, since there is
a paucity of data regarding genotyping CTCs captured by the ISET
system. This is in keeping with our previously published study where
we used the same qPCR methodology in EpCAM positive cells
isolated by the CellSearch® system [21].

Currently, only the mutational status of the primary tumor cells is
taken into account when treating mCRC [27]. Recently, the location
of the primary tumor, presumed to be a surrogate for differences in
the underlying biology, was also shown to differentiate patients most
likely to benefit from anti-EGFR agents [28]. In addition, the
emergence of resistance under the pressure of anti-EGFR therapy is
unavoidable due to a complex interplay of multiple, often overlapping
mechanisms, with newly detected KRAS mutations being the most
common mechanism of resistance [29]. In accordance with these
findings are the results of the current study which demonstrated that
60% of the patients with RAS WT primary tumors had detectable
CTCs, isolated by ISET, which harbored KRAS exon 2 mutations at
baseline, during treatment or at the time of disease progression. An
interesting observation of the current study was the fact that in three
patients, KRAS mutations were first detected only at the time of
disease progression suggesting that this could be the resistance
mechanism at play. In addition, although KRAS mutations were
detected multiple times in serial samples of two patients, it was not
the same mutation in each case, possibly indicating the heterogeneity
of the CTC population. The small number of samples however
hinders the ability to extract solid conclusions.

The detection of KRAS exon 2 mutated CTCs in patients with
WT primary tumors corroborate the results of others, despite the use
of different CTC capture techniques [30]. This observation further
supports the hypothesis that clinically overt resistance in RAS WT
mCRC frequently occurs due to the expansion of pre-existing RAS
mutant subclones and, thus, it could represent a predetermined and
anticipated event [31]. However, it is not known whether this
phenomenon confers absolute or relative clinical resistance, which
could be potentially mitigated or even reversed by intermittently
withdrawing the selective pressure of anti-EGFR treatment [32]. If
validated in a larger randomized trial, this hypothesis could have
important therapeutic implications by pre-emptively adapting the
administered therapy in order to circumvent or delay the emergence
of resistance.

Previous studies have demonstrated that monitoring CTC counts
isolated by an antibody-based assay is clinically relevant [33,34]. In
our study, the total number of CTCs in the various phases of the
disease course was not found to be predictive of clinical outcomes,
while their kinetics also did not exhibit a statistically significant
concordance with the results of anatomical imaging. Although this
could be attributed to the small number of studied patients, we
cannot exclude a true lack of correlation since the kinetics of CTC
numbers that are captured by ISET are not well described in the
literature. Indeed, two studies published by the same group showed
conflicting results [13,35]. The lack of association of CTCs as
assessed using cytomorphological criteria with the disease course is in
contrast with the literature regarding the antigen-based assay and may
be explained by a number of reasons, such as the small number of
patients included in studies reporting on the ISET system that could
have masked any association or the possibility of false positives due to
the subjective nature of the enumeration process. Importantly, the
ISET system has been shown to isolate a broader cell population
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compared to the CellSearch® [17], as well as cells with possibly
variable biologic aggressiveness and metastatic potential [36].
Intriguingly, a transient increase in CTC counts after the
administration of systemic treatment has been recognized to occur
in solid malignancies; this phenomenon seems to be caused by the
mobilization of cancer cells from the tumor due to the cytotoxic
effects of treatment and there is evidence that this phenomenon lacks
any prognostic significance [37]. Therefore, the enumeration of the
entire CTC population might not be biologically and clinically
relevant and specific subpopulations ought to be recognized based on
their comprehensive phenotypic and genotypic characterization.
This was a prospectively designed, proof-of-principle feasibility

study, with pre-specified aims and with serial sampling in order to
facilitate the detection of newly acquired mutations. Our study suffers
from some obvious limitations, namely the low number of patients
that were enrolled and the high drop-out rate, the inherently
subjective nature of the CTC enumeration and the fact that only
KRAS exon 2 mutations were tested for, leaving unaddressed the
possibility that even more presumably KRAS WT CTC samples
could potentially harbor RAS mutations. However, despite the above
limitations our study clearly showed that it is feasible to use liquid
biopsies to monitor the presence of KRAS mutations in WT mCRC
patients undergoing first-line treatment, and therefore supports its use
for mutational analysis. The emergence of reproducible ctDNA-based
assays used for the diagnosis and treatment monitoring of mCRC
offers yet another option [38]. The specific indications, such as
treatment monitoring of patients with mCRC [39] or screening for
presymptomatic disease [40], and optimal use of these complemen-
tary modalities remain to be evaluated in large scale comparative
studies.
In conclusion, the detection of KRAS exon 2 mutations in CTCs

isolated by the ISET system from patients with RAS WT mCRC
treated with first-line chemotherapy and monoclonal antibodies is
feasible and may provide novel insights on the resistance dynamics as
depicted by the CTC subpopulations.
Supplementary data to this article can be found online at http://dx.

doi.org/10.1016/j.tranon.2017.06.005.
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