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Ευχαριστώ την οικογένειά µου για την πολύτιµη συµπαράσταση και υποµονή
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και δυνατότητα να εµπλουτίσω τις γνώσεις µου και να αισθανθώ πιο ολοκληρωµένη
επιστηµονικά.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
της

ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαµη, µητέρα 2 παιδιών.
Ηµερ. Γέννησης : 24-9-1954
Τόπος Γέννησης : Αθήνα
Τόπος ∆ιαµονής : Χανιά Κρήτης.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

1972 Απολυτήριο 1ου Λυκείου Ανω Ηλιούπολης Αθηνών.
1979 Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστηµίου Μπολώνιας Ιταλίας.
1985 Τίτλος Ειδικότητας στην Γενική Χειρουργική.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Άµισθη Βοηθός στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκοµείου
«Αγία Όλγα».
1980 Αγροτικός Ιατρός στις Γωνιές Μαλεβυζίου, Νοµού
Ηρακλείου.
1981–1985 Ειδικευόµενη βοηθός Γενικής Χειρουργικής στο
Τζάνειο Νοσοκοµείο. ∆/ντής : Κανδηλώρος Γ., Αυλάµης Γ.
1986 Γεν. Χειρουργός στο Ι.Κ.Α. Ηλιούπολης.
1987 Επιµελήτρια Β’ στο Γ.Ν.Ν.Χ. (Γενικό Νοµαρχιακό
Νοσοκοµείο Χανίων). ∆/ντής : Αλιφιέρης Ε.
1997 – σήµερα Επιµελήτρια Α’ στο Γ.Ν.Ν.Χ. ∆/ντής Αλιφιέρης Ε.
1998 Επιστηµονική συνεργάτης στην Κλινική Χειρ/κής
Ογκολογίας ΠΕΠΑΓΝΗ. ∆/ντής ∆.∆. Τσιφτσής.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

•

Συνέδριο Παχυσαρκίας, Χανιά – Απρίλιος 2001.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΟΥ

Συµµετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευόµενων Χειρ/κής και Γεν.
Ιατρικής στη Χειρ/κή Κλινική του Γ.Ν.Ν.Χανίων.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

1. Επιστηµονική Εκδήλωση µε θέµα «Παθήσεις Πεπτικού
Σωλήνα – Ήπατος», 20 – 21 Απριλίου 1996.
2. Regional Cancer Treatment , 4 – 5 Οκτωβρίου 2002.
3. 6ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρ/κής
Ογκολογίας, 5 - 6 Μαϊου 2000.
4. Επιστηµονική Οµιλία – ∆ιάλεξη στο Γ.Ν.Ν.Χανίων µε θέµα
«Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή», 19 Ιουνίου 2002.
5. «Κλειστές και ανοικτές κακώσεις θώρακος», Ηράκλειο
Κρήτης, 3 Απριλίου 1999.
6. 10 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο , 9-12 Νοεµβρίου 2000.
7. 7ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας,
Νοέµβριος 1999.
8. 16ο ∆ιαπανεπιστηµιακό Ιατρικό Συµπόσιο Παθολογικής
Ογκολογίας Κλινικής Πανεπιστηµίου Κρήτης, 21-22-23
Ιουνίου 2002.
9. Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας,
Νοέµβριος 1997.
10. 5ο Πανελλαδικό Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής
Χειρουργικής, Αθήνα 24-26 Μαϊου 2001.
11. Ιατρική Εταιρεία Χανίων, «∆υσκολίες στη καθηµερινή
ιατρική πράξη» , 24 Νοεµβρίου 2001 .
12. ∆ιηµερίδα µε θέµα «Νοσηλευτική Προσέγγιση στα
σύγχρονα προβλήµατα υγείας», Χανιά 5-6 Απριλίου 2002.
13. Advances and controversies in surgical oncology, Ηράκλειο
6-7 Οκτωβρίου 2000.
14. Eτήσιο Συµπόσιο «Η Χειρουργική Ογκολογία σήµερα»,
Ηράκλειο 4-5 Οκτωβρίου 2002.
15. 8ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας,
Νοέµβριος 2001.
16. 9ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας,
Νοέµβριος 2002.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
•

Αγγλική

•

Ιταλική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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1. «Αυτόµατη ρήξη φλεβός του ηπατοδωδεκαδακτυλικού
συνδέσµου», Αλιφιέρης, Ε., Μαρικάκης Φ., Αντωνίου Χ. ,
Οικονόµου Κ., Μουλουδάκη Ε., Κορφιάτη Κ., Γρηγοράκη
Κ., 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Νοέµβριος 1989,
Ρέθυµνο.
2. «Χειρουργική αντιµετώπιση πολυεστιακής ανάπτυξης
µαλπιγκιακού καρκινώµατος επί εδάφους εκτεταµένης
ακτινοµυκητιασικής βλάβης γλουτών», Αλιφιέρης Ε.,
Μαρικάκης Φ., Μουστάρδας Μ., Αντωνίου Χ., Οικονόµου
Κ., Αθανασάκης Η., Βλαζάκης Στ., Ζολινδάκη Αγγ. , 6ο
Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Νοέµβριος 1991, Ρέθυµνο.
3. «Ανταπόκριση Ασθενούς µε ελκώδη κολίτιδα στην σε
θεραπευτικές δόσεις χορήγηση Ηπαρίνης χαµηλού µοριακού
βάρους», Αθανασάκης Η., Αντωνίου Χ., Αλιφιέρης Ε.,
Μαρικάκης Φ., Μουστάρδας Μ, Οικονόµου Κ., Βλαζάκης
Στ., Μαµαλουκάκης Σπ. ,
4. «Ασυνήθης περίπτωση που αφορά πολλαπλούς
εγκολεασµούς ταυτόχρονα σε παιδιά», Οικονόµου Κ,
Μαµαλουκάκης Σπ., Αλιφιέρης Ε., Μαρικάκης Φ.,
Μουστάρδας Μ., Αντωνίου Χ., Αθανασάκης Ηλ., Βλαζάκης
Σπ.,
5. «Ανάπτυξη καρκινώµατος εκ πλακωδών επιθηλίων σε
ασθενή µε χρόνια συριγγοποιηθείσα κύστη κόκκυγος» ,
Αλιφιέρς Ε., Αθανασάκης Ηλ., Μαρικάκης Φ., Μουστάρδας
Μ., Αντωνίου Χ., Οικονόµου Κ., Βλαζάκης Στ.,
Μαµαλουκάκης Σπ.
6. Χειρουργική αντιµετώπιση του δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισµού σε αιµοκαθαρόµενους νεφροπαθείς.
Η εµπειρία ενός επαρχιακού Νοσοκοµείου» , Αλιφιέρης Ε.
Τζανάκης Ι., Οικονόµου Κ., Καγιά Σ., Αντωνίου Χ.,
Σπαντιδάκης Β., Σταθάκη Μ., Βαλυράκη Κ., Μαρικάκης Φ.,
Καλλιβρετάκης Ν. , ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο
Χειρουργικής , 18-22 Νοεµβρίου 2000, Αθήνα.
7. «Ανάγκη προσαρµογής της Χειρουργικής εκπαίδευσης στις
νέες τεχνολογίες. Η περίπτωση των συρραπτικών
µηχανηµάτων», Σσανιδάς Η., Καφετζάκης Α., Βαλασιάδους
Κ , Αντωνίου Χ., Ασκοξυλάκης Ι., Βλαχασωτάκης Ν.,
Τσιφτσής ∆., ∆ηµοσίευση στη Ελληνική Χειρουργική Τόµος
71, 1999.
8. «Cell Preliferation and DNA fragmentation (Apoptosis) on
FNABs of Breast Invasive Ductal carcinomas and their
relationships to clinicopathological variables and prognosis»,
Kalogeraki A.M., Antoniou G.Ch, Askoxylakis J.P.,
Darivianaki B.M. Stathopoulos E.N., Delipes G.S. and
Tsiftsis D.D. , Department of surgical Oncology and
Pathology Cytopathology, Mediacal School University of
Crete, Greece.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος του µαστού είναι ένα νόσηµα που παρουσιάζει σταθερά αυξητική
τάση και αποτελεί µία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου για τις γυναίκες – η
συχνότερη σε ηλικίες από 40-45 ετών- στον ∆υτικό κόσµο.
Με 180.000 αναµενόµενα νέα κρούσµατα και σχεδόν 50.000 θανάτους το
χρόνο στις Η.Π.Α. αποτελεί πραγµατική επιδηµία.
Τα φαινοµενικά σταθερά ποσοστά θανάτων σε σχέση µε την αυξανόµενη
συχνότητα οφείλονται κατά πολύ στην πρωιµότερη διάγνωση.
Ουσιαστική πρόοδος αναµένεται στον τοµέα της πρόληψης, της πρώιµης
διάγνωσης και του καθορισµού των προγνωστικών παραγόντων. Αυτό θα επιτευχθεί
κυρίως µε την έρευνα στη γενετική και στο ανθρώπινο γονιδίωµα, τοµείς που
αποτελούν και τα επίκεντρα της σύγχρονης έρευνας.
Τα κακοήθη νεοπλάσµατα του µαστού παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια
στην βιολογική τους συµπεριφορά. Ασθενείς µε κακοήθη νεοπλάσµατα ιδίου σταδίου
και παρόµοιας ιστολογικής εικόνας είναι δυνατόν να παρουσιάσουν διαφορετική
κλινική πορεία.
Το ευρύ φάσµα της βιολογικής συµπεριφοράς των κακοήθων νεοπλασµάτων
του µαστού οδήγησε στην ανεύρεση κλινικοπαθολογοανατοµικών προγνωστικών
δεικτών, προκειµένου να προσδιορισθεί η κλινική πορεία των ασθενών και ως εκ
τούτου η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.
Οι δείκτες αυτοί είναι οι κλασικοί προγνωστικοί δείκτες π.χ. ιστολογικός
τύπος, βαθµός κακοήθειας, στάδιο της νόσου, και οι νεότεροι που συνεχίζουν να
µελετώνται, όπως οι δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασµού, απόπτωσης, ογκογονίδια
και ογκοκατασταλτικά γονίδια.
Ο δείκτης πολλαπλασιασµού δείχνει την αυξητική δραστηριότητα των
νεοπλασµάτων. Για να τον εκτιµήσουµε, χρησιµοποιήσαµε την ανοσοϊστοχηµική
µέθοδο µε το µονοκλωνικό αντίσωµα (MoAb) Κi 67 (M1B1).
Η απόπτωση (ή προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος) ρυθµίζεται από
πλήθος ενδογενών ή εξωγενών παραγόντων. Υπάρχουν ογκογονίδια που επάγουν ή
αναστέλλουν την απόπτωση. Για να µελετήσουµε την απόπτωση,χρησιµοποιήσαµε
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την µέθοδο TUNEL (τεχνική in situ σήµανσης των αποπτωτικών κυττάρων) µε την
µέθοδο της αλκαλικής φωσφατάσης.
Ο ρυθµός ανάπτυξης ενός ιστού ή όγκου καθορίζεται από την ισορροπία
µεταξύ κυτταρικού πολλαπλασιασµού και κυτταρικού θανάτου.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουµε τη σχέση κυτταρικού
πολλαπλασιασµού και προγρ. κυτταρικού θανάτου (-απόπτωσης), στον πορογενή
διηθητικό καρκίνο του µαστού σε κυτταρολογικά παρασκευάσµατα µε τη βοήθεια της
ανοσοιστοχηµείας και τη συσχέτισή τους µε τους κλασσικούς προγνωστικούς δείκτες,
όσον αφορά στην πρόγνωση και θεραπεία.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΗ - ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Με 1.000.000 νέες περιπτώσεις στον κοσµο κάθε χρόνο, ο καρκίνος του
µαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις
γυναίκες.

Worldwide incidence of cancers in women (1980)

Site of cancer
No of cases (1000s)
% of total
Breast
572
18
Cervix
466
15
Colon and rectum
286
9
Stomach
261
8
Endometrium
149
5
Lung
147
5
Ovary

11
138
4
Mouth and pharynx
121
4
Oesophagus
108
4
Lymphoma
98
3

Αποτελεί το 18% όλων των γυναικείων καρκίνων.34
Το 1996 η συχνότητα του καρκίνου του µαστού, στις Η.Π.Α. ήταν 185.000
νέες περιπτώσεις και οι θάνατοι ανέρχονταν στις 44.500. Η θνητότητα κυµαίνεται
από 25-35 θανάτους ανά 100.000 στην ∆. Ευρώπη, Η.Π.Α. και Καναδά, ενώ στην
Ιαπωνία, Μεξικό και Βενεζουέλα µέχρι 2-5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. 35-37
Στην Ελλάδα το 1978 καταγράφηκαν 1755 περιπτώσεις καρκίνου του µαστού
µε 15-17 θανάτους ανά 100.000 πληθυσµού1.
Σήµερα υπολογίζεται πως µια στις εννέα Ελληνίδες θα αναπτύξει καρκίνο του
µαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της.
∆υστυχώς η συχνότητα της νόσου αυξάνει παγκοσµίως. Κατά ένα µέρος αυτή
η αύξηση µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των παραγόντων κινδύνου και κατά ένα
άλλο µέρος στην αύξηση του µέσου όρου ζωής και στην ευρεία χρήση της
µαστογραφίας που έχει αποτέλεσµα την καλύτερη και πρωιµότερη διάγνωση2.
Η πρωιµότερη διάγνωση µε τη σειρά της οδηγεί στη µείωση της θνητότητας
των τελευταίων ετών από καρκίνο του µαστού3. Υπάρχει σταθερή αύξηση στην
επίπτωση της νόσου όσο αυξάνει η ηλικία4. Ανάλυση της µεθοδολογίας υπολογισµού
του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του µαστού στον γενικό πληθυσµό έχει περιγραφεί
από τον Fear και συνεργάτες του35-37.

12
Για παράδειγµα

γυναίκα 40 ετών έχει 3,91% πιθανότητα να αναπτύξει

καρκίνο του µαστού µέχρι την ηλικία των 60 ετών, ενώ έχει 7,13% πιθανότητα µέχρι
την ηλικία των 70 ετών.34
Παρ’ ότι η θνητότητα από καρκίνο του µαστού εµφανίζει προσφάτως τάση
µείωσης την τελευταία 20ετία είχε αυξηθεί κατά 40% στις βιοµηχανικές χώρες.
Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελεί η Ιαπωνία, όπου η θνητότητα παρέµεινε
σταθερή σε χαµηλά επίπεδα, παρόλο που είναι κατ’ εξοχήν βιοµηχανική χώρα. ∆εν
συµβαίνει όµως το ίδιο µε τις Ιαπωνέζες που ζουν στις ΗΠΑ ή στη Χαβάη, οι οποίες
έχουν µεγαλύτερη θνησιµότητα απ’ ότι οι Ιαπωνέζες που ζουν στην Ιαπωνία. Εδώ
φαίνεται η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη του καρκίνου
του µαστού.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ηλικία
Η πιθανότητα εµφάνισης του καρκίνου του µαστού στη γυναίκα αυξάνει
σταθερά µε την αύξηση της ηλικίας της και σ’ ένα ποσοστό γυναικών ο καρκίνος
εκδηλώνεται στην µετεµµηνοπαυσιακή περίοδο της ζωής τους. Παρατηρείται δε µια
έντονη ανοδική αύξηση της νόσου στις ηλικίες µεταξύ 30-50 ετών,

αλλά στο

διάστηµα ηλικιών 50-55 ετών η καµπύλη παρουσιάζει επιπέδωση (πλατώ), για να
αρχίσει πάλι η αύξηση της επίπτωσης µέχρι ακόµα της ηλικίας των 75 ετών. 38,51.
Γεωγραφική κατανοµή
Η διαφορά µεταξύ Απω Ανατολής και ∆υτικών χωρών έχει ελαττωθεί αλλά
είναι ακόµη περίπου πενταπλάσια.
Μελέτες µεταναστών από την Ιαπωνία στην Χαβάη δείχνουν ότι η συχνότης
του καρκίνου του µαστού στους µετανάστες εξισώνεται µε την συχνότητα της
φιλοξενούµενης χώρας στην 1η και 2η γενιά, δείχνοντας ότι περιβαλλοντικοί
παράγοντες είναι µεγαλύτερης σπουδαιότητας από τους γενετικούς παράγοντες.
Ηλικία εµµηναρχής και εµµηνόπαυσης.
Οι γυναίκες που αρχίζουν νωρίς την έµµηνο ρύση(µε πρώιµη εµµηναρχή), ή
που έχουν καθυστερηµένη εµµηνόπαυση, µετά την ηλικία των 55, έχουν διπλάσια
πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του µαστού συγκριτικά µε τις γυναίκες που
µπαίνουν στην εµµηνόπαυση πριν από την ηλικία των 45 ετών. Από την άλλη µεριά
γυναίκες που έχουν υποστεί από αµφοτερόπλευρη ωοθηκεκτοµή πριν την ηλικία των
35 ετών έχουν µόνο 40% κίνδυνο να πάθουν καρκίνο του µαστού συγκριτικά µε τις
γυναίκες που έχουν φυσιολογική εµµηνόπαυση.
Οικογενειακό ιστορικό
Η ύπαρξη ιστορικού καρκίνου του µαστού στην οικογένεια αυξάνει τις
πιθανότητες εµφάνισης της νόσου στα µέλη της. Οι κοινοί γενετικοί και
περιβαλλοντικοί παράγοντες των µελών της οικογενείας φαίνεται ότι συνδέονται µε
την εµφάνιση της πάθησης. Οι µεν πρώτοι µεταβιβάζονται κληρονοµικά,
µεταφέροντας απ’ ευθείας ειδική «γενετική βλάβη», οι δε δεύτεροι βασίζονται σε
παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά ένα ποσοστό 10-15% του καρκίνου του
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µαστού είναι σχετικό µε το οικογενειακό ιστορικό. Ένα µικρό ποσοστό δε
µεταβιβάζεται µε γονίδια κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα. Όπως και πολλές άλλες
παθήσεις κληρονοµικού χαρακτήρα, έτσι και οι γενετικοί τύποι του καρκίνου του
µαστού εµφανίζονται σε µικρότερη ηλικία, είναι αµφοτερόπλευροι και παρουσιάζουν
υψηλή διεισδυτικότητα.3
Η εµφάνιση καρκίνου του µαστού στη γυναίκα, σε νεαρή ηλικία θεωρείται
αποτέλεσµα µάλλον γενετικής προδιάθεσης. Αντίθετα γυναίκες άνω των 50 ετών, µε
τα κρατούντα σήµερα, δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία.16
Ορισµένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η πρόγνωση του καρκίνου στις γυναίκες
µε θετικό οικογενειακό ιστορικό είναι κακή. Πάντως υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι δεν
αποδέχονται την άποψη αυτή, σε τέτοιο βαθµό που να ισχυρίζονται ότι, οι γυναίκες
αυτές όχι µόνο δεν έχουν κακή πρόγνωση, αλλά ενδεχοµένως και καλύτερη.
Πίνακας 5.

Σχετικός κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου του µαστού σε σχέση µε το
οικογενειακό ιστορικό (κατά Bain και συν.).

Παράγοντες

∆είκτης σχετικού κινδύνου

Ένας 1ου βαθµού συγγενής
µε καρκίνο µαστού

1,5-2,0

∆ύο 1ου βαθµού συγγενείς
µε καρκίνο µαστού

5.0

1ου βαθµού µετεµµηνοπαυσιακή
συγγ. µε αµφοτερόπλευρο καρκ. µαστού

~10.0

1ου βαθµού προεµµηνοπαυσιακή
συγγ. µε αµφοτερόπλευρο καρκ. µαστού

~20.0

Γενετικοί παράγοντες
Κατά την αξιολόγηση της εξέλιξης του καρκίνου του µαστού µε οικογενειακό
ιστορικό, σηµειώνεται ότι η µεταβίβαση µε επικρατούντα χαρακτήρα αποτελεί µόνο
ένα µικρό µέρος της οικογενούς εµφάνισης του καρκίνου του µαστού. Ο γενετικός
αυτός τύπος του καρκίνου του µαστού ανέρχεται σε ποσοστό 7-8% (Πίνακας 6). Η
εµφάνιση του καρκίνου του µαστού σε µερικές οικογένειες ενδεχοµένως έχει σχέση
και µε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το γενετικό υλικό, που µετέχει στην εµφάνιση
του καρκίνου του µαστού, αναγνωρίζεται ως α) γονίδια του καρκίνου του µαστού και
β) γονίδια εξέλιξης του καρκίνου του µαστού (Πίνακες 7 και 8). Τα παραπάνω
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γνωστά µέχρι σήµερα γονίδια οδηγούν στην αναγνώριση συνδρόµων και άρα στην
ταυτοποίηση του γενετικού υλικού. Ως σύνδροµα

αναγνωρίζονται τα

BRCA1,

BRCA2 και των Li-Fraumeni (Πίνακας 9). Τα παραπάνω µπορεί να προσφέρουν: α)
Στην εκτίµηση του κινδύνου νόσησης των µελών αυτών των οικογενειών, ώστε να
οδηγηθούν σε ανάλογους χειρισµούς αντιµετώπισης. β) Στη µελέτη γενετικών
αλλαγών, που ευθύνονται για την παθογένεια ορισµένων καρκίνων. γ) Στη µελέτη
οικογενειών µε κληρονοµούµενη προδιάθεση εµφάνισης καρκίνου του µαστού, ώστε
να αποτελούν σπουδαία πηγή αναγνώρισης ειδικών γονιδιακών αλλαγών, που
συµβάλλουν στην εµφάνιση της νόσου.10
Πίνακας 6.

Οικογενής ή κληρονοµικός καρκίνος (κατά Ford και συν.).

Παράµετροι

Επιπτώσεις

Νεαρά ηλικία

Το 80% των φορέων, νοσούν <60 ετών

Αµφοτερόπλευρη εντόπιση

Το 10% µετά 7/ετία
Το 37% µετά 20/ετία
Το 85% µέχρι της ηλικίας των 70 ετών
1ος, 2x-3x, αύξηση επίπτωσης

Βαθµός συγγένειας
Πίνακας 7.

Απαρίθµηση γνωστών γονιδίων καρκίνου του µαστού.

Γονίδιο

Πάθηση

p53

Σύνδροµο Li-Fraumeni

BRCA1

Οικογενής καρκίνος µαστού – ωοθηκών

BRCA2

Οικογενής καρκίνος µαστού γυν. - ανδρών

Το 1995, αποµονώθηκε ειδικό γονίδιο, το BRCA1. Το γονίδιο αυτό
αποτελείται από 5592 νουκλεοτίδια και καταλαµβάνει περίπου 100.000 βάσεις
γονιδιακού DNA. Αποτελείται από 22 εξώνια κωδικοποιώντας έτσι µία πρωτεΐνη
1863 αµινοξέων µε έκφραση στο µαστό και στις ωοθήκες. Η αναπτυξιακή εικόνα
(profile) της έκφρασης του BRCA1 σε ποντίκια δείχνει ότι συµµετέχει στη
διαδικασία αύξησης και διαφοροποίησης σε πολλούς ιστούς µε προεξάρχοντα αυτόν
του µαστού και της ωοθήκης.18
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Πίνακας 8.

Απαρίθµηση γνωστών γονιδίων, τα οποία αφορούν στην εξέλιξη

του καρκίνου του µαστού.
Γονίδιο

Τάξη

Λειτουργία

erb B2

Ογκογονίδιο

Υποδοχέας αυξητικών παραγόντων

myc

Ογκογονίδιο

Ρύθµιση κυτταρικού κύκλου και θαν.

Cyclin D

Ογκογονίδιο

Ρύθµιση G1 κυττάρων / κυττ. κύκλο

Rd-1

Ογκοκατασταλτικό

Ρύθµιση G1 κυττάρων / κυττ. κύκλο

p53

Ογκοκατασταλτικό

Ρύθµιση διόρθωσης DNA

Πίνακας 9.

Κληρονοµούµενα σύνδροµα (αφορούν καρκίνου µαστού – κατά
διαφόρους συγγραφείς).

Li-Fraumeni: (+ σαρκώµατα, όγκοι εγκ., λευχαιµία κ.λ.π.)
•

Μεταλλάξεις στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53

•

Σε γυναίκες µε σύνδροµο:
77% επίπτωση σε µικρή ηλικία
25% µε αµφοτερόπλευρη εντόπιση

Του γονιδίου BRCA1: Στο χρωµόσωµα 17q12-q21
(οι άνδρες φέρουν και µεταδίδουν το BRCA1)
•

Ανάπτυξη Ca µαστού – ωοθ., µέχρι των 50 ετών, στο 60%

•

Κατά τη διάρκεια της ζωής, στο 85%

Του γονιδίου BRCA2: Στο χρωµόσωµα 13q12-13
•

Ανάπτυξη Ca µαστού – ωοθ., στο 90% των φορέων

Το BRCA1 αυξάνει κατά πολύ την προδιάθεση του καρκίνου του µαστού και
των ωοθηκών. Η διαπίστωση αυτή προξένησε µεγάλο ενδιαφέρον στους ογκολόγους,
στη µελέτη των ασθενών µε καρκίνο, που είναι σχετικός µε το οικογενειακό
ιστορικό.21 Το γονίδιο αυτό ευθύνεται σε µεγάλο ποσοστό για την κληρονοµική
µεταβίβαση του καρκίνου και εντοπίζεται στο 17ο χρωµόσωµα, θέση q12-q21.26 Η
µετάλλαξη (mutation) του γονιδίου µεταβιβάζεται µε τον αυτόσωµο επικρατούντα
χαρακτήρα. Μία στις 200 γυναίκες φέρει το γονίδιο αυτό. Εάν ληφθεί υπόψη όλο το
φάσµα όλων των ηλικιών κάτω των 40 ετών, το γονίδιο αυτό έχει σχέση µε το 25%
των καρκίνων του µαστού. Οι φέρουσες το αλληλόµορφο µεταλλαγµένο γονίδιο
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BRCA1 θα αναπτύξουν κατά 92% καρκίνο του µαστού, σ’ όλο το φάσµα των ηλικιών
(Πίνακας 10).
Πίνακας 10. ∆ύο βασικά στοιχεία BRCA1 και της εµφάνισης καρκίνου του
µαστού

µε

τη

συµµετοχή

περιβαλλοντικών

και

άλλων

παραγόντων.
Οι περισσότερες γυναίκες γεννιούνται:
• Με δύο αλληλόµορφα BRCA1
↓
κίνδυνος ανάπτυξης Ca µαστού 12% µε την επίδραση περιβαλλοντικών, τροφικών,
ορµονικών κ.λ.π. παραγόντων
• 1:200 γυναίκες γεννιέται µε µεταλλαγµένο αλληλόµορφο γονίδιο
στην περιοχή BRCA1
↓
ανάπτυξη Ca µαστού 92%
Σε ασθενείς που φέρουν το γονίδιο BRCA1 το ποσοστό εµφάνισης καρκίνου
του µαστού ή της ωοθήκης ανέρχεται στο 60% µέχρι του 50ου έτους της ηλικίας, ενώ
έως το 70ο έτος το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 85%. Η ύπαρξη των παραγόντων
αυτών αυξάνει και πέραν του διπλάσιου τον κίνδυνο στη γυναίκα της οποίας η
µητέρα ή η αδελφή έχουν εµφανίσει καρκίνο του µαστού. Η δραµατική αυτή
οικογενειακή επίπτωση αφήνει εκτός του 50% των ατόµων, τα οποία δεν φέρουν το
γονίδιο και υπόκεινται στην εµφάνιση του σποραδικού καρκίνου, που αφορά στο
σύνολο του πληθυσµού και που µέχρι του 70ου έτους είναι 7%. Ως εκ τούτου στις
οικογένειες αυτές, η µελέτη της µετάλλαξης (mutation) του γονιδίου είναι σηµαντική.
Με τη µελέτη διαπιστώνονται τα άτοµα, που δεν φέρουν το γονίδιο. ∆υστυχώς, για
σήµερα τουλάχιστον, η ευρεία µελέτη και η γενετική ανάλυση εφαρµόζεται πάντα µε
προβλεπτικές δοκιµασίες (predictive tests), µόνο σε οικογένειες µε δραµατική
επίπτωση.10
Ποια σηµασία έχει η αποµόνωση του BRCA1 ή ποια έννοια έχει για τις
γυναίκες υψηλού κινδύνου; Γιατί η αποµόνωση του BRCA1 έχει µεγάλη σηµασία;
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά ενδεχοµένως το έναυσµα
για περαιτέρω έρευνα. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι οι ερευνητές οφείλουν
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να µελετήσουν το κατασταλτικό αυτό γονίδιο, το οποίο θα µπορέσει να βοηθήσει
στην αποτροπή του τόσο συχνού καρκίνου στις γυναίκες. Σήµερα υπάρχει η
δυνατότητα να αποκαλυφθούν οι µεταλλάξεις του γονιδίου BRCA1, το οποίο
µεταβιβάζεται κληρονοµικά.33
Στο τέλος της έρευνας, πιστεύεται ότι θα προσδιορισθεί καλά ο τρόπος
λειτουργίας αυτού του γονιδίου, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των γνώσεων,
αναφορικά µε τη διάγνωση, τη θεραπεία και την προφύλαξη από τον καρκίνο του
µαστού.
Τα τελευταία χρόνια στο χρωµόσωµα 13, θέση q12 q13 εντοπίσθηκε ένα
δεύτερο γονίδιο, που έχει σχέση µε την προδιάθεση του καρκίνου του µαστού και το
οποίο είναι το BRCA2. Πιστεύεται ότι οι µεταλλάξεις του BRCA2 έχουν σχέση µε το
70% των κληρονοµικών καρκίνων του µαστού ή µε το 90% των φορέων για καρκίνο
µαστού και ωοθήκης και ότι αυξάνεται ο βαθµός επικινδυνότητας προς τον καρκίνο
του µαστού, που εµφανίζεται στους άνδρες.40
Λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, η διαδικασία µετατροπής ενός
κυττάρου του µαζικού αδένα σε καρκινικό, πιθανόν ακολουθεί τη διεργασία, που
εµφανίζεται στην εικόνα 5.

Εικόνα 5

Προτεινόµενη διαδικασία ανάπτυξης καρκίνου του µαστού µέσα από
διεργασία, η οποία περιλαµβάνει ογκοκατασταλτικά και άλλα γονίδια
(κατά Sandberg).
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Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Η συχνότητα του καρκίνου του µαστού στις διάφορες χώρες του κόσµου είναι
διαφορετική. Γενικά η συχνότητα στην Ασία και στις λεγόµενες χώρες του Τρίτου
Κόσµου είναι χαµηλότερη, σε σύγκριση µ’ αυτήν της Βόρειας Αµερικής, της
Ευρώπης και των πλουσίων χωρών. Στις ΗΠΑ υπάρχουν ακόµα διαφορές συχνότητας
µεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Ο λευκός και µαύρος πληθυσµός των ΗΠΑ
εµφανίζει την υψηλότερη συχνότητα. Οι µαύρες γυναίκες παρουσιάζουν αύξηση
εµφάνισης στις νεαρές ηλικίες, ενώ αυτή µειώνεται µετά την ηλικία των 50 ετών
(εικόνα 3). Οι διαφορές αυτές 34 δεν οφείλονται µόνο σε γενετικά αίτια και αυτό
αποδεικνύεται µε τις αλλαγές συχνότητας που εµφανίζονται στους µετανάστες.
Παράδειγµα αποτελούν η πρώτη γενιά µεταναστριών γυναικών από την
Ιαπωνία στις οποίες η συχνότητα του καρκίνου του µαστού κατά την διάρκεια της
ζωής τους παραµένει χαµηλή όπως στην χώρα προέλευσής τους. Αντίθετα στις
επόµενες γενεές σταδιακά η συχνότητα αυξάνεται και φθάνει το ποσοστό των
Λευκών Αµερικανίδων γυναικών.
∆ίαιτα
Αν και υπάρχει
µαστού και

στενή συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας καρκίνου του

της χορήγησης υψηλής ποσότητας λιπών/θερµίδων,η αληθής σχέση

µεταξύ χορήγησης λιπών και καρκίνου του µαστού δεν φαίνεται να είναι
ουσιαστική.22

Σωµατικό βάρος
Η παχυσαρκία συνδυάζεται µε διπλάσια αύξηση καρκίνου του µαστού στις
µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες ,ενώ στις προεµµηνοπαυσιακές συνδυάζεται µε
µειωµένη συχνότητα.27
Κατανάλωση οινοπνεύµατος
Μερικές µελέτες δείχνουν σχέση µεταξύ κατανάλωσης οινοπνεύµατος και
συχνότητας του καρκίνου του µαστού, αλλά η σχέση δεν είναι ουσιαστική και µπορεί
να συνδυάζεται και µε άλλους διαιτητικούς παράγοντες.11
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Κάπνισµα
Το κάπνισµα δεν έχει σηµασία στην αιτιολογία του καρκίνου του µαστού.

Προηγούµενο ιστορικό καρκίνου µαστού
Ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου στον άλλο µαστό, σε µαστεκτοµηθείσα
γυναίκα από διηθητικό καρκίνο, για κάθε χρόνο είναι 0,5-1%. Ο κίνδυνος εµφάνισης
τέτοιου καρκίνου υπάρχει και µετά από τη διάγνωση in situ (πορογενούς ή λοβιακού)
καρκίνου. Συνήθως οι καλής πρόγνωσης πρωτοπαθείς καρκίνοι είναι εκείνοι, οι
οποίοι έχουν µικρό µέγεθος, µη διηθηµένους επιχώριους λεµφαδένες και χαµηλό
βαθµό κακοηθείας. Φαίνεται ότι, οι όγκοι µ’ αυτούς τους χαρακτήρες παρουσιάζουν
στις

ασθενείς

υψηλότερο

κίνδυνο

εµφάνισης

ενός

µετάχρονου

(δεύτερου

πρωτοπαθούς) καρκίνου,γιατί ζουν περισσότερο.
Η αντιµετώπιση ενός καρκίνου στον ένα µαστό, χωρίς αφαίρεση όλου του
µαστού, ενέχει τον κίνδυνο εµφάνισης εκ νέου καρκίνου(τοπική υποτροπή). Η
αναλογία αυτή είναι ίδια, µε τις πιθανότητες εµφάνισης καρκίνου στον άλλο
µαστό(δεύτερος πρωτοπαθής).
Το εξαγόµενο συµπέρασµα εκ των προαναφεροµένων είναι: Το προηγούµενο
ιστορικό καρκίνου του µαστού και η εν συνεχεία εµφάνιση ενός νέου καρκίνου
(διηθητικός ή in situ) επιβάλλει την ανελλιπή παρακολούθηση και την έγκαιρη
διάγνωση. Οι εµφανίζουσες προηγούµενα καρκίνο του µαστού, σε ποσοστό 25-30%,
µπορεί να εµφανίσουν ένα δεύτερο καρκίνο του µαστού κατά τη διάρκεια της ζωής
τους. Εάν µάλιστα οι ασθενείς υπάγονται στην οµάδα του κληρονοµούµενου
καρκίνου του µαστού παρατηρείται εµφάνιση καρκίνου και στον άλλο µαστό, σε
ποσοστό 10% µετά από µία 7/ετία και σε ποσοστό 37% µετά από 20/ετία από την
πρώτη εγχείρηση (µαστεκτοµή – Πίνακας 6).
Καλοηθείς παθήσεις του µαστού
Οι γυναίκες, οι οποίες εξ αιτίας παθήσεων, έχουν υποβληθεί σε µία ή
περισσότερες βιοψίες, σε σύγκριση µ’ αυτές που δεν έχουν υποστεί, ενέχουν
µεγαλύτερο κίνδυνο

να εµφανίσουν στο µέλλον καρκίνο του µαστού. Μέχρι

πρόσφατα, οι βιοψίες αυτές µε µεγάλη συχνότητα έθεταν ιστολογικά τη διάγνωση
ινοκυστικής νόσου. Ως εκ τούτου και αυτή η διάγνωση της ινοκυστικής νόσου
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περιλαµβάνεται πολλές φορές στον κατάλογο των παραγόντων επικινδυνότητας.
Πλην αυτής της οντότητας, στις καλοηθείς παθήσεις του µαστού, που εκτελείται
βιοψία, κλινικά και µαστογραφικά διαπιστώνονται συχνά πολλαπλές µάζες. Η
κατάσταση αυτή σε µερικούς θεράποντες δηµιουργεί την εντύπωση ότι, οι µάζες
αυτές σχετίζονται µε τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού. Η κλινική και
µαστογραφική όµως παρακολούθηση των αρρώστων αυτών δεν απέδειξε την αύξηση
του κινδύνου.5,8.
Το θέµα πλέον σήµερα εστιάζεται στο γεγονός ή στο εύρηµα των ιστολογικών
αλλοιώσεων που αναζητούνται στους γαλακτοφόρους πόρους και στα λοβίδια του
µαστού και οι οποίες µπορεί να χαρακτηρίζουν παθολογικά ευρήµατα, τα οποία
κατατάσσονται ως εξής: σε µη παραγωγικές αλλαγές, σε παραγωγικές αλλαγές χωρίς
βαθµό ατυπίας

και σε άτυπη υπερπλασία (atypical hyperplasia). Η τελευταία,

περαιτέρω µπορεί να αναγνωρίζεται σαν άτυπη πορογενής ή λοβιακή υπερπλασία ή
τέλος σαν µη προσδιορίσιµη άτυπη υπερπλασία στερούµενη χαρακτηριστικών. Είναι
ενδιαφέρον να τονισθεί ότι οι υπερπλασίες αυτές των πόρων φέρονται να πληρούν
όλα σχεδόν τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των πορογενών καρκίνων in situ.
Γίνεται αντιληπτό ότι ύστερα από τέτοιες ιστολογικές µεταβολές, δυνατόν να
ακολουθήσει η ανάπτυξη καρκίνου του µαστού. Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται
οµάδες ασθενών, οι οποίοι σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστηµα από την πρώτη
ιστολογική διάγνωση καλοήθους πάθησης, παρουσιάζουν ιστολογικά διαπιστούµενο
καρκίνο του µαστού.24
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Εικόνα 7.

Πιθανότητα (%) ανάπτυξης καρκίνου του µαστού µετά από διάφορο
χρονικό διάστηµα από την 1η βιοψία διαπίστωσης καλοήθους πάθησης.
Αυξανόµενος κίνδυνος παρουσιάζεται στην συνύπαρξη άτυπης
υπερπλασίας και κληρονοµικού ιστορικού (κατά Page και Dupont).

Από τα προαναφερόµενα εξηγείται ότι στις γυναίκες των οποίων η βιοψία
υποδηλώνει καλοήθεια χωρίς παραγωγικές βλάβες, ο κίνδυνος εµφάνισης του
καρκίνου του µαστού είναι ίδιος µ’ αυτόν του γενικού πληθυσµού της ίδιας ηλικίας.
Είναι αποδεκτό ότι στις εµφανίζουσες κυτταρικό πολλαπλασιασµό ο κίνδυνος
αυξάνει σε µέτριο βαθµό (κατά 1,6 φορές). Η άτυπη υπερπλασία της αναπαραγωγικής
µορφής όµως αυξάνει αρκετά τον κίνδυνο (κατά 4,4 φορές), ενώ στην τελευταία
περίπτωση εάν υπάρχει και οικογενειακό ιστορικό, τότε ο κίνδυνος αυξάνει κατά
δραµατικό τρόπο (κατά 9 φορές).
Η παρακολούθηση ασθενούς µε παραγωγική νόσο του µαστού πρέπει να
γίνεται µετά προσοχής σύµφωνα µε την κατάταξη του πίνακα 11.
Πίνακας 11. Σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου του µαστού
µετά από βιοψία καλοήθους πάθησης (κατά Page και συν.).
Όχι αυξηµένος κίνδυνος (µη παραγωγική πάθηση)
•

Αποκρινής αλλαγή.

•

Εκτασία πόρων.

•

Μετρίου βαθµού υπερπλασία.

Ελαφρά αύξηση κινδύνου (1,5 - 2 φορές)
•

Υπερπλασία συνήθους τύπου, µέτρια ή άφθονη.

•

Σκληρυντική αδένωση, θήλωµα.

Μέτρια αυξηµένος κίνδυνος (4 - 5 φορές)
•

Άτυπη πορογενής ή λοβιακή υπερπλασία.

Υψηλού κινδύνου (καρκίνωµα in situ, 8 - 10 φορές)
•

Πορογενές ή λοβιδιακό καρκίνωµα in situ
(µη φαγεσωρικό – non comedo)

Η άτυπη υπερπλασία πρέπει να παρακολουθείται µε ετήσια µαστογραφία. Η
βιοψία, που θέτει τη διάγνωση της άτυπης υπερπλασίας, είναι δείκτης, που µαρτυρεί
την αυξηµένη επικινδυνότητα για εµφάνιση καρκίνου.
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Αντισυλληπτικά per os
Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες που λαµβάνουν αντισυλληπτικά per os , 10
χρόνια µετά την διακοπή τους, παρουσιάζουν µια µικρή αύξηση του σχετικού
κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του µαστού.
∆εν υπάρχει όµως στατιστικά σηµαντική αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης του
καρκίνου του µαστού 10 ή περισσότερα χρόνια µετά την διακοπή των λαµβανοµένων
από του στόµατος αντισυλληπτικών
Καρκίνοι διαγνωσθέντες σε γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά per os
είναι σπάνιο να είναι κλινικά προχωρηµένοι συγκριτικά µε τους καρκίνους που
διαγιγνώσκονται σε γυναίκες οι οποίες ουδέποτε χρησιµοποίησαν αυτές τις
ουσίες(σχετικός κίνδυνος 0,88).
Η διάρκεια χρησιµοποίησης, η ηλικία πρώτης χρήσης ,η δόση και ο τύπος των
ορµονών δε φαίνεται να αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο για ανάπτυξη του καρκίνου
του µαστού.
Οι γυναίκες που έχουν αρχίσει την χρήση πριν από την ηλικία των 20 ετών,
φαίνεται να έχουν υψηλότερο σχετικό κίνδυνο συγκριτικά µε τις γυναίκες που
άρχισαν τη χρήση των αντισυληπτικών σε µεγαλύτερη ηλικία.
Ο σχετικά υψηλότερος κίνδυνος υπάρχει σε µια ηλικία που η συχνότης του
καρκίνου του µαστού είναι εν τούτοις πολύ χαµηλή.
Σχετικός κίνδυνος καρκίνου του µαστού σε σχέση µε την χρήση
αντισυληπτικών από του στόµατος.

>10 χρόνια µετά την διακοπή χρήσης

1

Χρήστης

1,24

0,96-1,05

1-5 χρόνια µετά την διακοπή

1,16

1,08-1,23

5-9 χρόνια µετά την διακοπή

1,07

1,02-1,13

Ορµονική θεραπεία υποκατάστασης(HTR)
Για τους χρηστες των ορµονών υποκατάστασης και αυτούς που έχουν διακόψει την
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Η σχέση της χρήσης HTR µε την ανάπτυξη καρκίνου του µαστού
Καρκίνοι του µαστού µετά
Χρόνος
από 20 χρόνια χρήσης HTR Επιπλέον καρκίνοι
χρήσης των
από την ηλικία 50-70
του µαστου σε
HRT
χρήστριες HTR
Ουδέποτε
5 χρόνια
χρήσης
10 χρόνια
χρήσης
15 χρόνια
χρήσης
χρήση τους 1-4 χρόνια

45 για 1000
47 για 100

2 για 1000

Ατοµικός
κίνδυνος
ασθενών
Μετά 20
χρόνια
1 in 22
1 in 21

51 για 1000

6 για 1000

1 in 19

57 για 1000

12 για 1000

1 in 17-18

πριν, ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του µαστού

αυξάνει κατά 1,023(1,011-1,036) για κάθε χρόνο χρήσης.1
Αυτή η αύξηση έχει σχέση και µε την καθυστέρηση της εµµηνόπαυσης, γιατί
ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του µαστού αυξάνει σε µη λαµβάνουσες
θεραπεία υποκατάστασης 1,028 για κάθε χρόνο καθυστέρησης της εµµηνόπαυσης,
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του µαστού φαίνεται υψηλότερος σε
συνδυασµούς οιστρογόνων και προγεστερόνης.
Οι ορµόνες υποκατάστασης αυξάνουν την πυκνότητα του µαστικού
παρεγχύµατος και ελαττώνουν την ευαισθησία και την ειδικότητα των εξετάσεων
screening του µαστού.
Καρκίνοι διαγνωσµένοι σε γυναίκες που λαµβάνουν θεραπεία υποκατάστασης
τείνουν να είναι λιγότερο προχωρηµένοι κλινικά από αυτούς που διαγιγνώσκονται σε
γυναίκες οι οποίες δεν χρησιµοποιούν θεραπεία υποκατάστασης.
Σύγχρονες απόψεις δεν υποστηρίζουν ότι οι ορµόνες υποκατάστασης
αυξάνουν την θνητότητα από καρκίνο του µαστού.
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ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ο χρόνος διπλασιασµού του όγκου είναι καλός δείκτης της βιολογικής του
συµπεριφοράς και της πρόγνωσης της επιβίωσης. Εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια
του κυτταρικού κύκλου, το ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται σε
αναπαραγωγική φάση και τον ρυθµό απώλειας των κυττάρων του όγκου.
Οι χρόνοι διπλασιασµού των όγκων µπορεί να ποικίλλουν από 25 έως 240
ηµέρες και είναι ίδιοι για τον πρωτοπαθή όγκο, όσο και για τις αντίστοιχες
λεµφαδενικές µεταστάσεις. Έτσι, σε έναν ασθενή µε ταχύ χρόνο διπλασιασµού του
όγκου, περίπου 25 ηµέρες, χρειάζονται 2 χρόνια (30 διπλασιασµοί) για να φθάσει ο
όγκος από ένα κύτταρο διαµέτρου 10 µ στο µέγεθος του 1 cm, οπότε να είναι κλινικά
ψηλαφητός. Ένας όγκος µε 90 ηµέρες χρόνο διπλασιασµού χρειάζεται 8-10 έτη, για
να διαγνωσθεί. Σε ασθενείς µε γρήγορο χρόνο διπλασιασµού του όγκου η πενταετής
επιβίωση είναι µόλις 5%, ενώ φθάνει το 60% για όγκους µε µέτριο χρόνο
διπλασιασµού.
Ένας όγκος ύστερα από 40 διπλασιασµούς φθάνει το µέγεθος της
θανατηφόρας µάζας που είναι 1 kg και περιέχει 1012 κύτταρα
Η φυσική ιστορία του καρκίνου του µαστού είναι συνήθως πολύ
παρατεταµένη, ώστε να θεωρείται χρόνια κακοήθεια. Χρειάζονται περίπου 30
διαδοχικοί διπλασιασµοί και γύρω στα 7-8 χρόνια για να δηµιουργηθεί όγκος
διαµέτρου 1 cm. Η αύξηση αυτή ακολουθεί τη χαρακτηριστική καµπύλη του
Gompertz.
Κατά τη διάρκεια της προκλινικής φάσης αύξησης του καρκίνου του µαστού,
υπάρχει ένα χρονικό σηµείο κατά το οποίο αυτός είναι ανιχνεύσιµος µε την screening
µαστογραφία. Το σηµείο αυτό καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η κινητική
του όγκου, η ευαισθησία των χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων κλπ. Το χρονικό
διάστηµα µεταξύ του σηµείου ανίχνευσης του όγκου µε την µαστογραφία και του
σηµείου που αυτός γίνεται κλινικά έκδηλος ονοµάζεται καθοριστικός χρόνος (lead
time) [Σχήµα 1].
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Σχήµα 1. Μοντέλο εξέλιξης του καρκίνου του µαστού. Η µαστογραφία µπορεί να
ανιχνεύσει όγκους διαµέτρου το λιγότερο 12mm.
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A’ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Τα κακοήθη νεοπλάσµατα παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια στην βιολογική
τους συµπεριφορά. Ασθενείς µε κακοήθη νεοπλάσµατα ιδίου σταδίου και παρόµοιας
ιστολογικής εικόνας είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφορετική κλινική πορεία.
Τα ευρέως σήµερα αποδεκτά χαρακτηριστικά – προγνωστικοί παράγοντεςόπως το µέγεθος του όγκου, ο ιστολογικός τύπος, το στάδιο της νόσου, οι
λεµφαδενικές µεταστάσεις και ο βαθµός κακοήθειας του νεοπλάσµατος, δεν
επαρκούν για να καθορίσουν την πορεία της νόσου. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε
απαραίτητη η αναγνώριση επικουρικών δεικτών, οι οποίοι βοηθούν στον διαχωρισµό
των γυναικών εκείνων οι οποίες δεν χρειάζονται πρόσθετη θεραπεία από εκείνες που
θα εµφανίσουν υποτροπή της νόσου.
Οι στόχοι των σηµερινών ερευνητών κατευθύνονται στην προσπάθεια
ανεύρεσης µοριακών προγνωστικών δεικτών ικανών να προσδιορίζουν την
ενδεχόµενη επιθετική συµπεριφορά ή την πιθανότητα υποτροπής των όγκων (Wong
& συν., 1992).
Στους νεότερους προγνωστικούς δείκτες που µελετήθηκαν και µελετώνται
σήµερα ανήκουν οι ακόλουθοι : 1. ορµονικοί υποδοχείς και αυξητικοί παράγοντες. 2
ογκογονίδια

(πρωτοογκογονίδια)

και ογκοκατασταλτικά

γονίδια, 3. δείκτες

υπερπλασίας ή κυτταρικού πολλαπλασιασµού, 4. δείκτες που σχετίζονται µε την
διηθητική ικανότητα τη νεοαγγειογένεση και τις µικροµεταστάσεις (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγνωστικοί δείκτες και κακοήθη νεοπλάσµατα
Κλασικοί προγνωστικοί δείκτες
Ιστολογικός τύπος
Βαθµός κακοήθειας
Πυρηνικός βαθµός κακοήθειας
Στάδιο της νόσου
Νεότεροι µοριακοί προγνωστικοί δείκτες
Ορµονικοί υποδοχείς
∆είκτες κυτταρικού πολλαπλασιασµού
Ογκογονίδια και αυξητικοί παράγοντες
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Ογκοκατασταλτικά γονίδια
∆είκτες που έχουν σχέση µε τη διήθηση και τις µεταστάσεις.
Ο προσδιορισµός των δεικτών αυτών γίνεται ανοσοϊστολογικά µε τον
προσδιορισµό των πρωτεινών αυτών ή µε τον προσδιορισµό της επαύξησης του DNA
του γονιδιώµατος αυτών.
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Πλήθος χαρακτηριστικών έχουν εκτιµηθεί ως προγνωστικοί παράγοντες στον
καρκίνο του µαστού. Οι παράγοντες αυτοί χρησιµοποιούνται, για να διακρίνουν τα
καρκινώµατα σε εκείνα µε καλή ή κακή πρόγνωση.
Ι. Μορφολογικοί – Ιστολογικοί
1. Μέγεθος του όγκου. Η διάµετρος του πρωτοπαθούς όγκου (µπορεί να
διαπιστωθεί πολύ εύκολα από τον κλινικό γιατρό µε

ψηλάφιση και κατόπιν

µαστογραφία) αποτελεί ένα σηµαντικό ανεξάρτητο δείκτη του κινδύνου υποτροπής
του καρκίνου του µαστού5 . Oι όγκοι µικρότεροι από 2 εκ. γενικά θεωρούνται ότι
έχουν την πιο ευνοϊκή πρόγνωση6To µέγεθος του όγκου έχει σχέση επίσης µε την
πιθανότητα ανεύρεσης λεµφαδενικών µεταστάσεων που αποτελεί έναν άλλο
σηµαντικό προγνωστικό δείκτη.
Οι βλάβες που είναι

µικρότερες από 1,5 εκ. έχουν πολύ µικρότερη

πιθανότητα να δώσουν λεµφαδενικές µεταστάσεις (38%) σε σχέση µε µεγαλύτερους
όγκους (>5 εκ.), η ύπαρξη των οποίων αυξάνει την πιθανότητα σε 70%.
Επίσης σηµαντική συσχέτιση υφίσταται µεταξύ µεγάλου µεγέθους και
αριθµού θετικών λεµφαδένων (άνω των τεσσάρων).
2. Λεµφαδενικές µεταστάσεις. Ο σηµαντικότερος προγνωστικός παράγοντας
του καρκίνου είναι η ύπαρξη και ο αριθµός των θετικών µασχαλιαίων λεµφαδένων.
Στον Πίνακα 1 αναφέρονται τα ποσοστά 5ετούς και 10ετούς επιβίωσης των ασθενών
µε 0 µεταστάσεις, µε 1-3 θετικούς λεµφαδένες και άνω των τεσσάρων θετικών
µασχαλιαίων λεµφαδένων7,8 .Πρόσφατες µελέτες θεωρούν σοβαρό προγνωστικό
παράγοντα την ύπαρξη µικροµεταστάσεων (occult metastases).
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Ως µικροµετάσταση ορίζεται η παρουσία καρκινωµατωδών εµβόλων στον
υποκάψιο λεµφόκολπο. Έχει αποδειχτεί ότι η παρουσία µικροµεταστάσεων αυξάνει
την

πιθανότητα

µακρινών

µεταστάσεων.

Η

παρουσία

µικροµεταστάσεων

συσχετίζεται επίσης µε την παρουσία αγγειακής διήθησης πέριξ του όγκου καθώς και
το µέγεθος του όγκου. Όγκοι µε αγγειακή διήθηση και µέγεθος µεγαλύτερο των 2 εκ.
έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν µικροµεταστάσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επιβίωση σε σχέση µε τις λεµφαδενικές µεταστάσεις.
Αριθµός λεµφαδένων

Ποσοστό επιβίωσης
5 έτη

10 έτη

0

82%

76%

1-3

50%

35%

>4

21%

11%

3. Βαθµός Κακοήθειας (Grade): Ο βαθµός διαφοροποίησης του καρκίνου
του µαστού όπως τον όριαν οι Bloom και Rishardson αποτελεί έναν σηµαντικό
ιστολογικό προγνωστικό δείκτη του καρκινώµατος αυτού. Λαµβάνοντας υπόψη τους
τρία ιστολογικά χαρακτηριστικά του όγκου (σχηµατισµός σωλήνων, κυτταρική
ατυπία και αριθµός πυρηνοκινησιών) διέκριναν 3 βαθµίδες κακοήθειας (Grade I, II
και III) όπου Ι αντιστοιχεί στους ανώτερης διαφοροποίησης (3-5 διαβαθµίσεως των
ιστολογικών χαρακτηριστικών) και ΙΙΙ στους χαµηλότερης διαφοροποίησης όγκους
(8-9 διαβαθµίσεις των ιστολογικών χαρακτηριστικών) (Βλ. πίνακα 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθµός κακοήθειας (grade) του καρκίνου του µαστού.
1. Καθ’ υπεροχήν σωληνώδεις σχηµατισµοί.

Α. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

2. Ενδιάµεσες µορφές
3. Καθ΄ υπεροχήν συµπαγείς σχηµατισµοί.
1. Οµοιοµορφία µεγέθους & σχηµατισµός

Β. ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ

2. Ενδιάµεσες µορφές
3. Κακή πυρηνική ατυπία.

Γ. ΑΡ. ΜΙΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

1. Μία ή λιγότερες
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ΟΠΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ

2. Μετά την 2-3

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (ΝΜ) (Χ400)

3. 4 και άνω

GRADES
I

II

III

3-5

6-7

8-9

Οι συγγραφείς επιβεβαίωσαν τη σχέση µεταξύ grade και επιβίωσης, ακόµη
και όταν η µετ/κή παρακολούθηση των ασθενών της µελέτης τους επεκτάθηκε στα 20
χρόνια9.
Από τότε πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει τη σηµασία του grade για την
πρόγνωση και έχουν αναφέρει ότι οι χαµηλήΣ διαφοροποίησης (υψηλού ιστολογικού
grade), καρκίνοι του µαστού χωρίς λεµφαδενικές µεταστάσεις έχουν σχετικά κακή
πρόγνωση101112.
Eξ αυτών οι Fisher και συν18 παρατήρησαν ότι το υψηλό grade ήταν ένας
σηµαντικός κακός προγνωστικός παράγοντας στις γυναίκες µε άνω των 4 θετικούς
λεµφαδένες µασχάλης, αλλά όχι σε εκείνες µε 1-3 θετικούς λεµφαδένες.
Εναλλακτικές µέθοδοι διαφοροποίησης του καρκίνου του µαστού έχουν
επίσης θεσπιστές όπως εκείνης που περιέγραψαν οι Black και συν και την ονόµασαν
«πυρηνικό grading». Οι Black και συν εξετάζοντας χωριστά τις σωληναριακές δοµές
και την πυρηνική εµφάνιση κατέληξαν ότι η σωληναριακή διαφοροποίηση δεν έχει
την προγνωστική σηµασία που έχει η πυρηνική µορφολογία131415.
Έτσι λοιπόν βάσει της οµοιοµορφίας του πυρηνικού περιγράµµατος της
κοκκίωσης της χρωµατίνης, της παρουσίας ή απουσίας πυρηνίων και των µιτώσεων
δηµιούργησαν 4 βαθµίδες πυρηνικής διαφοροποίησης (0-1, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).
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Αντίθετα, όµως µε τους Bloom και Richardan, οι Black και συν, αντέστρεψαν
την αριθµητική σειρά των grade, έτσι ώστε τα grade 0-1 να αντιστοιχούν στους
χαµηλής διαφοροποίησης και τα grade ΙV στους υψηλής διαφοροποίησης όγκους.
Το πυρηνικό grade έχει εκτενώς χρησιµοποιηθεί από τους Black και συν και
έχει βρεθεί επίσης ότι σχετίζεται µε την επιβίωση.
Έκφραση των ER και PR υποδοχέων σε καρκίνο του µαστού
Οι ER και PR υποδοχείς στα καρκινώµατα του µαστού θεωρούνται σηµαντικά
προγνωστικοί δείκτες.
Η έκφραση των ER και PR υποδοχέων παρουσιάζει ετερογένεια όσον αφορά
τον αριθµό των θετικών κυττάρων και την ένταση της χρώσης στα καρκινώµατα του
µαστού (Fabris και συν. 1987). Παρόµοια έκφραση παρατηρείται και στα
φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα του µαζικού αδένα, ενώ στις καλοήθεις
υπερπλαστικές αλλοιώσεις η περιεκτικότητα σε υποδοχείς είναι πτωχή.
Αντίθετα, οι άτυπες προκαρκινωµατώδεις αλλοιώσεις και ο καρκίνος in situ
του µαστού παρουσιάζουν οµοιογένεια στην έκφραση των υποδοχέων. Η έκφραση
των ER στον καρκίνο του µαστού αυξάνεται µε την ηλικία, γεγονός που δεν ισχύει
για τους PR. Οι γυναίκες µε θετικούς ER έχουν καλύτερη πρόγνωση (Πίνακας 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς µε καρκίνο του
µαστού και αρνητικούς λεµφαδένες
Παράγοντες

Χαµηλού κινδύνου

Υψηλού κινδύνου

Οιστρογονικοί υποδοχείς

Θετικοί

Αρνητικοί

Μέγεθος του όγκου

<2,5 cm

>2,5 cm

Πυρηνικό grade

Καλό

Πτωχό

Ιστολογικό grade

Καλής διαφοροποίησης

Πτωχής διαφοροποίησης

∆ιπλοειδία, χαµηλή

Ανεπλοειδία, διπλοειδία µε

S- φάση

υψηλή S- φάση

HER-2 NEW

Μικρή έκφραση

Έντονη έκφραση

Καθεψίνη D

Χαµηλά επίπεδα

Υψηλά επίπεδα

∆είκτης υπερπλασίας

Η θετικότητα των ER και PR έχει µεγαλύτερη προγνωστική σηµασία στις
ασθενείς,

όταν

συνοδεύεται

από

θετικούς

µασχαλιαίους

λεµφαδένες

ή

33
αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Αντίθετα από το µέγεθος του όγκου η περιεκτικότητα
σε υποδοχείς δεν καθορίζει την ύπαρξη ή όχι λεµφαδενικών µεταστάσεων. Ο
προσδιορισµός των υποδοχέων στις περιπτώσεις αυτές γίνεται από κύβο παραφίνης
που χρησιµοποιήθηκε για την ιστολογική διάγνωση. Ο προσδιορισµός των ορµονικών
υποδοχέων έχει γίνει αναπόσπαστο µέρος της σύγχρονης αντιµετώπισης του
καρκίνου του µαστού.
Η έκφραση των ER αυξάνεται µε την ηλικία, ενώ η έκφραση των PR δεν
εµφανίζει παρόµοια σχέση. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, όγκοι µε αρνητικούς
υποδοχείς µεθίστανται πιο συχνά στα όργανα της κοιλίας, ενώ οι όγκοι µε θετικούς
υποδοχείς µεθίστανται συχνότερα στα οστά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Υποχώρηση του όγκου µετά από ενδοκρινική θεραπεία σε 478
ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο του µαστού.
Α
FR+/PR+
(128/171)
75%

Β
ER+/PR(70/179)
39%

Γ
ER-/PR+
(9/14)
64%

∆
ER-/PR+
(12/114)
10%
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΛΟΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ (DNA ploidy)
Πολλές ερευνητικές µελέτες έχουν γίνει για τον καθορισµό δεικτών και
µεθόδων εκτίµησης της αυξητικής δραστηριότητας των νεοπλασµάτων, καθόσον
σήµερα είναι παραδεκτό ότι ο ρυθµός ανάπτυξης ενός νεοπλάσµατος αντικατοπτρίζει
την βιολογική του συµπεριφορά (Lipponen και συν. 1991).
Μετά την ολοκλήρωση της µίτωσης τα θυγατρικά κύτταρα εισέρχονται στην
φάση G1 (gap 1) στην οποία παραµένουν για χρονικό διάστηµα κυµαινόµενο ανάλογα
µε το είδος του ιστού (Σχήµα 3).

G0 Tα κύτταρα δεν έχουν µπει στον κυτταρικό κύκλο.
G1 Tα κύτταρα έχουν µπει σε φάση πολλαπλασιασµού αλλά
το περιεχόµενο G1 DNA σε αυτά είναι το ίδιο µε εκείνο της
φάσης G0.
S. Tα κύτταρα συνθέτουν DNA, Το περιεχόµενο στα
κύτταρα DNA είναι µεγαλύτερο εκείνων των φάσεων G0 και
G1 και το µικρότερο των φάσεων G2 και Μ.
G2 Τα κύτταρα έχουν ολοκληρώσει τη σύνθεση DNA αλλά
δεν έχουν µπει στην φάση της µίτωσης. Το περιεχόµενο
DNA στα κύτταρα είναι διπλάσιο εκείνου των φάσεων G0 /
G1.
M. Ενεργώς διαιρούµενα κύτταρα. Το περιεχόµενο DNA
είναι διπλάσιο της φάσης G1. Η φάση της µίτωσης είναι η
βραχύτερη φάση του.

Στη συνέχεια τα κύτταρα
προχωρούν στην φάση σύνθεσης του DNA (S φάση), κατά την οποία το γενετικό
υλικό διπλασιάζεται. Ακολουθεί η φάση G2 (gap 2) πριν από την επόµενη κυτταρική
διαίρεση.
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο µιτώσεων αποτελεί τον κυτταρικό κύκλο και
η διάρκεια ποικίλλει εξαρτώµενη από την διάρκεια της φάσης G1. H φάση S είναι
δείκτης του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και µπορεί να εκτιµηθεί µε τις εξής
µεθόδους:
α) Σύνδεση θυµιδίνης
β) Πρόσληψη βρωµοδεοξυουριδίνης (Brdu)
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γ) Μέτρηση του ποσού DNA των κυττάρων µε τη µέθοδο της κυτταροµετρίας
ροής (flow cytometry-FCM)
δ) Ανοσοιστοχηµική έκφραση αντιγόνων κυτταρικού πολισµού.

Ιστόγραµµα DNA (κυτταροµετρία ροής)

ε) Αντιγόνα πολ/σµού: Τα αντιγόνα πολ/σµού εκφράζονται στον πυρήνα των
κυττάρων σε συγκεκριµένες φάσεις του κυτ/κού κύκλου.
Τα περισσότερα µελετηµένα αντιγόνα κυτταρ/κού πολ/σµού είναι το Ki-67
και το PCNA / Cyclin (πυρηνικό αντιγόνο κυτ/κού πολ/σµού / κυκλίνης (Masuda και
συν 1992).
Το Ki-67 είναι µονοκλωνικό αντίσωµα, το οποίο αναγνωρίζει ένα πυρηνικό
αντιγόνο που εκφράζεται σε όλες τις φάσεις του κυτ/κού κύκλου πολ/µένων
κυττάρων εκτός από τη φάση G0.
H ανίχνευση του αντιγόνου επιτυγχάνεται σε νωπούς ιστούς και πρόσφατα και
σε τοµείς παραφίνης (αντιγόνο MIB-1) µε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους.
Ο αριθµός των κυττάρων τα οποία εκφράζουν θετικότητα για το Ki-67
παριστά τον αριθµό των κυττάρων που πολλαπλασιάζονται. Το Ki-67 ανιχνεύτηκε σε
φυσιολογικούς και παθολογικούς ανθρώπινους ιστούς και στα λεµφοκύτταρα του
περιφερικού

αίµατος.

Τα

αποτελέσµατα

αξιολογούνται

µε

ηµιποσοτικό

προσδιορισµό. Η έκφραση του Ki-67 αυξάνεται ανάλογα µε τον βαθµό κακοήθειας
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και το στάδιο των καρκινωµάτων. Η ανοσοϊστοχηµική ανίχνευση του Ki-67 αποτελεί
εύχρηστο δείκτη κυτ/κού πολ/σµού και εκτίµησης της επιθετικότητας των
νεοπλασµάτων, αν και µερικοί ερευνητές εκφράζουν σκεπτικισµό για την απόλυτη
αξία του ως προγνωστικού δείκτη.
Η σήµανση µε το Ki-67/MIB1 προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για το δείκτη
πολλ/σµού πολλών νεοπλασµατικών και µη-νεοπλασµατικών βλαβών.
Μελέτες σε κακοήθεις όγκους συσχετίζουν τον υψηλό Κι-67 δείκτη µε
χαµηλή διαφοροποίηση και προχωρηµένο στάδιο. Τo επίπεδο έκφρασης του Ki67/MIB1 βρέθηκε παραλληλο µε το βαθµό διαφοροποίησης σε όγκους των οστών,
πρωτοπαθή λεµφώµατα του στοµάχου και Non-Hodgkin λεµφώµατα.(Scotlandi K.
,Nakamura S,Cancer 1995).
Eπίσης µελετήθηκε η προγνωστική αξία του δείκτη Ki-67/MIB1 σε διάφορους
τύπους νεοπλασµάτων. Χαµηλός δείκτης Ki-67/MIB1 σχετίζεται µε µεγαλύτερη
επιβίωση στα σαρκώµατα µαλακών µορίων, καρκινώµατα µαστού χωρίς λεµφαδενική
διήθηση,ολγοδενδρογλοιώµατα, καρκινώµατα νεφρικού παρεγχύµατος, ενώ σε
καρκινώµατα ενδοµητρίου µπορεί να είναι προγνωστικός δείκτης για τον κίνδυνο
υποτροπής(Choong PF,Akerman M,APMIS 1995),(Weikel W, Cancer Detect Prev
1995).
Πιθανόν η σήµανση µε Ki-67 να βελτιώνει την προγνωστική ακρίβεια των
συµβατικών µορφολογικών συστηµάτων καθορισµού της διαφοροποιήσης των
νεοπλασιών αλλά και να αποτελεί επιπλέον προγνωστικό δείκτη για την έκβαση της
νόσου σε σχέση µε άλλες κλινικές και εργαστηριακές παραµέτρους. Ο κυτταρικός
πολλ/σµός µπορεί να αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την πρόβλεψη της
βιολογικής συµπεριφοράς των όγκων.
Το αντιγόνο PCNA (κυκλίνη είναι πυρηνική πρωτεΐνη, η έκφραση της οποία
σχετίζεται µε την φάση S του κυτταρικού κύκλου. Νεότερες µελέτες υποστηρίζουν
ότι η PCNA / κυκλίνη εµφανίζει συσχέτιση µε τους λοιπούς δείκτες κυτταρικού
πολ/σµού και παρουσιάζει αυξηµένη έκφραση σε καρκινώµατα και συχνά
συσχετίζεται µε επιθετική βιολογική συµπεριφορά (Νakopoulou και συν. 1995).
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ΟΓΚΟΓΟΝΙ∆ΙΑ
Τα γονίδια είναι συγκεκριµένα τµήµατα του DNA κάθε φυσιολογικού
κυττάρου που κωδικοποιούν πληροφορίες για την σύνθεση των πρωτεϊνών του.
Έχει βρεθεί ότι περισσότερα από 100.000 γονίδια βρίσκονται µέσα στο
γενετικό υλικό του φυσιολογικού ανθρώπινου κυττάρου. Η µελέτη των ογκογόνων
ρετροϊών οδήγησε στην ανακάλυψη των ογκογονιδίων (Bishop, 1985).
Τα περισσότερα ογκογονίδια έχουν αποµονωθεί από ρετροϊούς και θεωρείται
ότι εκφράζουν την ενεργοποιηµένη µορφή των καλουµένων πρωτο-ογκογονιδίων
(Πίνακας 6).Tα πρωτο-ογκογονίδια

έχουν σηµασία στην ανάπτυξη και στη

διαφοποποίηση των κυττάρων και αποκωδικοποιούν πρωτεΐνες για την σύνθεση των
πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές λειτουργούν ως επαγωγείς µηνυµάτων(signal
tranducers), ως υποδοχείς αυξητικών παραγόντων, ως πρωτεϊνικές κινάσες και ως
ογκογονίδια µε πυρηνική λειτουργία.
Α).Επαγωγείς µηνυµάτων: Τα ογκογονίδια της οικογένειας ras κωδικοποιούν
µια πρωτεΐνη που λέγεται p21 (ΜΒ21000dl). H πρωτεΐνη αυτή είναι οµόλογη σε
δοµή και λειτουργία µε τις πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τη µεταφορά και
απόδοση ενός ερεθίσµατος από το µεµβρανικό υποδοχέα στο

στο εσωτερικό του

κυττάρου. Η διαδικασία της µεταφοράς ενός µηνύµατος δια µέσου της πλασµατικής
µεµβράνης

ονοµάζεται

επαγωγή

µηνύµατος(signal

trasduction)

(Lewis

Benjamin,1989).
b).Aυξητικοί παράγοντες:Το κυτταρικό οµόλογο του ογκογονιδίου sis, που
βρέθηκε στον ιό ο οποίος προκαλεί σάρκωµα σε πιθήκους, κωδικοποιεί τη µία από τις
δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες που αποτελούν τον αυξητικό παράγοντα των
αιµοπεταλίων(platelet derived growth factor PDGF). Ο PDGF εκκρίνεται
φυσιολογικά από τα αιµοπετάλια και προκαλεί την διαίρεση των ινοβλαστών. ∆εν
είναι γνωστό ακόµη µε ποιο τρόπο συµβάλλει στην καρκινογένεση in vivo.
Γ). Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων και πρωτεϊνικές κινάσες:Στην
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα περισσότερα από τα µέχρι σήµερα γνωστά
ογκογονίδια. Τα προϊόντα των ογκογονιδίων αυτών είναι κινάσες και φωσφοκινάσες,
οι οποίες προσθέτουν ή αφαιρούν φωσφορικές ρίζες από υπολειµµατικά τµήµατα
τυροσίνης ή σερίνης-θρεονίνης. Η κατηγορία αυτή των ογκογονιδίων αναφέρεται ως
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οικογένεια src, γιατί όλες οι πρωτεΐνες της εµφανίζουν διαφόρου βαθµού αλληλουχία
µε το καταλυτικό τµήµα της τυροσίνης κινάσης του ογκογονιδίου src (Setton,1983).
Tρία µέλη της οµάδας αυτής κωδικοποιούν υποδοχείς αυξητικών παραγόντων:το cerb B κωδικοποιεί τον επιδερµικό αυξητικό παράγοντα(EGFR), το c-fms, τον csf-1
υποδοχέα και το c-kit τον µεταλλαγµένο W. Επίσης δύο ακόµη µέλη το c-neu και το
c-ros κωδικοποιούν πρωτεΐνες που έχουν τη χαρακτηριστική µεµβρανική δοµή των
υποδοχέων αυξητικών παραγόντων. Το ογκογονίδιο c-erb-A έχει βρεθεί ότι
κωδικοποιεί

υποδοχείς

στεροειδών

ορµονών(οιστρογόνων

και

θυρεοειδικών

ορµονών).
Αλλαγή στη δοµή των παραπάνω υπδοχέων ή πρωτεϊνικών κινασών έχει
βρεθεί ότι σχετίζεται µε την καρκινογένεση.
∆). Ογκογονίδια µε πυρηνική λειτουργία:Τα ογκογονίδια

της κατηγορίας

αυτής κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες κατανέµονται στον πυρήνα του κυττάρου
και θεωρείται ότι ρυθµίζουν τη γονιδιακή έκφραση. Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα
γονίδια myc (c-myc,N-myc, L-myc),fos,myb,jun,κ.α.(Πίνακας 7).
Πίνακας 6. Πρώτο-ογκογονίδια
Πρωτο-

Χρωµοσωµικός

Βιοµηχικές ιδιότητες

ογκονίδιο

τόπος στον άνθρωπο

c-src-1

20 q12-q13

c-src-2

1p360p34

c-abl

9q34

c-fgr

1p36.1-36.2

Κυτταροπλασµατική

c-yes

18-21.3

Τυροσινική – κινάση

c-fes

15q25-q26

c-ses
tck
trk
c-fms

5q34

CFS-1 υποδοχέας τυροσινικής

c-erb1

7q13-q11.2

κινάσης
EGF

υποδοχέας

τυροσινικής

κινάσης
c-erb2

17

c-kit

4q11q21

Προσοµοιάζει µε τον υποδοχέα
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c-ros

6q22

c-met

7p11-4

της τυροσινικής κινάσης

met
c-raf1

3p25

c-raf2
c-mos

Κυτταροπλασµατική
8q22

Σερίνη/θρεονίνη - κινάση

c-sis

22q12-q13

PDGF β-άλυσος

int-2

17

Προσοµοιάζει µε παράγοντα

pim-1

hst

ανάπτυξης

N-ras

1cen-1p21

Συνδεµένη µε κυτταρική

c-Ha-ras1

11p15

µεµβράνη (GTPάση)

c-Ki-ras2

12p12-pter

c-myc

8q24

N-myc

2p23-pter

L-myc

1p32

c-ski

1q22-qter

c-ets-1

11q23-q24

c-ets-2

21q22.3

c-myb

6q22-q24

c-fos

14q31-q31

c-rel

2

Πυρηνικές πρωτεΐνες

p-53
c-jun
c-erdA1

Παράγων αντιγραφής
17

Υποδοχέας θυρεοειδικής
ορµόνης

gli

12q13-q14.3

bcl-1

11q13

bcl-2

18q21

tcl-1

14q32

fis-1
fim-1
dbl

Άγνωστη
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Τα πρώτο-ογκογονίδια έχουν σηµασία στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση
των κυττάρων και αποκωδικοποιούν πληροφορίες για τη σύνθεση πρωτεϊνών. Οι
πρωτεΐνες αυτές λειτουργούν ως επαγωγείς µηνυµάτων (signal transduars), ως
υποδοχείς αυξητικών παραγόντων, ως πρωτεϊνικές κινάσες και ως ογκογονίδια µε
πυρηνική λειτουργία.
Μεταλλάξεις-ανασυνδυασµός ή ενεργοποίηση των πρωτοογκογονιδίων,
οδηγούν στο σχηµατισµό των ογκογονιδίων.
Τα ογκογονίδια είναι γονίδια των οποίων τα προϊόντα συµµετέχουν στην
νεοπλασµατική εξαλλαγή των φυσιολογικών κυττάρων.
Η έκφρασή τους επιδρά στον κυτταρικό µετασχηµατισµό και οδηγεί σε
καρκινική εκτροπή.(Perkins, and al.1993).

Επίσης, κατά την καρκινογένεση, η

υπερέκφραση των αυξητικών παραγόντων ή των υποδοχέων τους, ευνοεί την ταχεία
ανάπτυξη

των

νεοπλασµατικών

κυττάρων,

που

δέχονται

την

επίδρασή

τους.(Rajuumarr, et al 1994).

Oγκογονίδα και πρόγνωση του καρκίνου του µαστού
Η επαύξηση ή υπερέκφραση των διαφόρων ογκογονιδίων στα κακοήθη
νεοπλάσµατα έχει σχετιστεί µε τη βιολογική συµπεριφορά αυτών. Ο βαθµός
επαύξησης και υπερέκφρασης του γονιδίου αυτού έχει µεγαλύτερη προγνωστική
σηµασία από το κλινικό στάδιο της νόσου.
Το

c-erbB-1

κωδικοποιεί

τον

EGFR,το

e-erbB2

κωδικοποιεί

µια

διαµεµβρανική φωσφογλυκοπρωτείνη µε ΜΒ 185 Kda ενώ το e-erbB3 κωδικοποιεί
µια πρωτεΐνη µε ρόλο υποδοχέα αυξητικών παραγόντων µε ΜΒ 160-180 Kda.
Πρώτα οι Slamon και συν. κατέδειξαν την προγνωστική σηµασία της
ανεύρεσης

επαυξηµένου του γονιδίου C-erbB-2 σε καρκινώµατα µαστού. Το

ογκονονίδιο erbB-2 ή neu βρίσκεται στο χρωµόσωµα 17p11-q21. Κωδικοποιεί την
p185 πρωτεΐνη, η οποία είναι διαµεµβρανική, έχει δραστηριότητα τυροσίνης –
κινάσης και δοµικές οµοιότητες µε τον υποδοχέα του επιδερµιδικού αυξητικού
παράγοντα (EGFR).
Καρκινώµατα µαστού µε υπερέκφραση της πρωτεΐνης του erbB-2 έχουν
επιθετική βιολογική συµπεριφορά. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι in situ ή
µικρού µεγέθους καρκινώµατα µαστού µε ανευπλοειδία και υπερέκφραση ή
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επαύξηση του erbB-2 έχουν αυξηµένη πιθανότητα επιθετικής συµπεριφοράς. (Εικόνα
6Α και Β).
Η πρωτεΐνη που εκφράζει το c-erbB2 έχει δοµή όµοια αλλά διαφορετική
συµπεριφορά από τον EGFR.
Ανιχνεύεται σε 15-30% σε πρωτοπαθείς καρκίνους του µαστού και συχνότερα
µε τον τύπο Comedo.(Toikkanen S, eial.1992 και May E,et al.1990).
H

έκφρασή του συνδυάζεται µε αυξηµένο ποσοστό µεταστάσεων στους

επιχώριους λεµφαδένες και µε χαµηλή ανταπόκριση στην ορµονοθεραπεία, ενώ η
εµφάνισή του συντελείται σε ένα πρώιµο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης και
επέκτασης του καρκίνου του µαστού, πριν από την διήθηση των λεµφαδένων, γι αυτό
και ανιχνεύεται σε καρκίνο σταδίου Ι και ΙΙ.(Leal, et al.1998).

Πίνακας 7.Ογκογονίδια,µηχανισµός ενεργοποίησης αυτών και νεοπλάσµατα.
Κατηγορία

Πρωτ

– Μηχανισµός

Νεοπλάσµατα

ογκογονίδιο
Αυξητικοί παράγοντες
PDGF – β

sis

Υπερέκφραση

Αστροκύττωµα
Οστεοσάρκωµα

Αυξητικοί

παράγοντες

των ινοβλαστών

hst – 1

Yπερέκφραση

Καρκίνος στοµάχου

hst – 2
Καρκίνος

ουροδόχου

κύστης
Καρκίνου Μαστού
Μελάνωµα
Υποδοχείς

αυξητικών

παραγόντων
Οικογένεια

επιδερµικού

αυξητικού παράγοντα

erb – B1

Υπερέκφραση

Πλακώδες

erb – B2

Επαύξηση

πνεύµονα

erb – B3

Καρκίνος

καρκίνωµα
µαστού,
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ωοθηκών,

πνεύµονα,

στοµάχου κ.α.
Υποδοχέας CSF – 1

fms

Υπερέκφραση

Καρκίνος µαστού

Σηµειακή

Λευχαιµία

µετάλλαξη
πρωτεΐνες µεταβιβαστές
µηνυµάτων
πρωτεΐνες συνδεόµενες µε

ras

τροφωσφορική
γουανοσίνη

(GTP

Σηµειακές

Καρκίνος

µεταλλάξεις

εντέρου,

–

πνεύµονα,
παγκρέατος,

κ.α. Λευχαιµίες

binding)
Μη

υποδοχέας

abl

Μετατόπιση

Χρόνια

τυροσινικής κινάσης (non

λευχαιµία

– receptor tyrosine kinase)

Οξεία

µυελοειδής
λεµφοβλαστική

λευχαιµία
Πυρηνικές

ρυθµιστικές

πρωτεΐνες
Ενεργοποιητές
µεταγραφής

myc

Μετατόπιση

Λέµφωµα Burkitt

Ν – myc

Επαύξηση

Νευροβλάστωµα

L – myc

Επαύξηση

Μικροκυτταρικό
καρκίνωµα πνεύµονα

Επαύξηση

Μικροκυτταρικό
καρκίνωµα πνεύµονα

Ο δείκτης αυτός σε συνδυασµό µε άλλους δείκτες, όπως η υπερέκφραση
µεταλλαγµένων ογκοκατασταλτικών γονιδίων και η νεοαγγειογένεση, πιθανώς να
αποτελέσουν δείκτες που να προκαθορίζουν σε ποιες από τις ασθενείς µε καρκίνο του
µαστού και αρνητικούς µασχαλιαίους λεµφαδένες θα πρέπει να γίνεται επικουρική
συστηµατική θεραπεία. Ως προγνωστικός δείκτης φαίνεται να παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τα καρκινώµατα των ωοθηκών, του µαστού, της ουροδόχου κύστης
κ.ά. (Wring και συν. 1992, Gusterson και συν. 1992, Nakopoulou και συν. 1996).
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Ένας από τους σηµαντικότερους αυξητικούς παράγοντες είναι ο επιδερµιδικός
αυξητικός παράγοντας(EGFR).
Ο υποδοχέας του επιδερµιδικού αυξητικού παράγοντα ενεργοποιείται, όταν
συνδέεται µε τον επιδερµιδικό αυξητικό παράγοντα και µε τον µετατρεπτικό
αυξητικό παράγοντα µέσω της ενεργοποίησης µιας τυροσίνης κινάσης.
Οι αυξητικοί παράγοντες και οι υποδοχείς τους συµµετέχουν στην ανώµαλη
κυτταρική αύξηση , που είναι χαρακτηριστικό των κακοήθων νεοπλασµάτων και
κωδικοποιούνται από πρωτο- ογκογονίδια
∆ρούν
γειτονικών

ως

αυτοενεργοποιητές(αυτοκρινής

κυττάρων(παρακρινής

δράση),

ή

δράση),ως
τέλος

ως

ενεργοποιητές
ενεργοποιητές

αποµακρυσµένων κυττάρων(ορµονική δράση). Οι υποδοχείς των αυξητικών
παραγόντων αποτελούν µόρια της εξωτερικής κυτταρικής µεµβράνης, τα οποία όταν
ενεργοποιηθούν από τους αντίστοιχους αυξητικούς παράγοντες, προκαλούν γένεση
σε µια αλληλουχία γεγονότων.(Σχήµα 5).
Έχει διαπιστωθεί υπερέκφραση του

EGFR

σε όγκους µε αρνητικούς

υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης(Toim, et al.1994), ενώ είναι ανεξάρτητος
από την διήθηση ή όχι λεµφαδένων(Fox, et al.1995),και τελικά O EGFR αποτελεί
έναν δυσµενή προγνωστικό παράγοντα
µεταστάσεων.(Quenel et al.1995).

µε µεγάλη

πιθανότητα ανάπτυξης
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OΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
Ή ΑΝΤΙ-ΟΓΚΟΓΟΝΙ∆ΙΑ
Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια ή αντιογκογονίδια είναι γονίδια που ελέγχουν
και ρυθµίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, την κυτταρική αύξηση και
εµποδίζουν την νεοπλασµατική µετατροπή των κυττάρων. Η έλλειψη αυτών των
γονιδίων οδηγεί σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τελικά σε
νεοπλασία.
Τα γνωστότερα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι το Ρ53, το Rp1 (του
ρετινοβλαστώµατος), το ΝΜ23 (µη µεταστατικό 23), το DCC (Deleted in Colon
Carcinoma) APC, NT-1, Nf-1, NF-2, VHL (Brewster και συν. 1994) (Πίνακας 9).
Το p53 εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 17, στη θέση 17q13. Kωδικοποιεί την
έκφραση µιας φωσφοπρωτείνης του πυρήνα, που αποτελείται από 393 αµινοξέα µε
ΜΒ 53Kda.94-95.
Tο p53 συσσωρεύεται στο κυτταρόπλασµα κατά την φάση G1 και εισέρχεται
στον πυρήνα κατά την αρχή της φάσης S (χρόνος ηµιζωής 20min περίπου).
Η καταστροφή του γίνεται µε πρωτεολυτική αποδόµηση έπειτα από
πρόσδεση-σήµανση µε την πρωτεΐνη ουβικιτίνη.(Levine AJ p53,Ceel1997).
To p53 απαντάται σε µια προδροµική µορφή, που έπειτα από κατάλληλα
ερεθίσµατα ενεργοποιείται.98
Η ιονίζουσα ακτινοβολία ή χηµικοί παράγοντες οδηγούν σε βλάβες του DNA
προκαλώντας αναστολή του κυτταρικού κύκλου.
Το p53 όταν αναγνωρίζει βλάβες στο DNA επάγει την έκφραση ορισµένων
γονιδίων όπως το p21 (το προϊόν του αναστέλλει την δράση των G1 κυκλοεξαρτηµένων κινασών και έχει ανασταλτικό ρόλο στη µετάβαση από την φάση G1
στη φάση S), και του γονιδίου GADD-45 (growth arrest and DNA damage 45), ενώ
ελαττώνει την έκφραση των πρωτο-ογκογονιδίων c-fos και c-jun (τα προϊόντα τους
έχουν δράση µεταγραφικών παραγόντων που επάγονται από εξωκυττάρια
ερεθίσµατα).(Giaccia AJ,et al,1993, Milner J 1996,Harper JW,et al.1993).
Μεταλλάξεις της p53 γίνονται συνήθως σε δύο οµάδες:
Α).Η πρώτη περιλαµβάνει τα δύο πιο συχνά µεταλλαγµένα αµινοξέα,Arg248
και Arg273, που οδηγούν σε κατάργηση της δράσης της p53 ως µεταγραφικού
παράγοντα.
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Β).Η

δεύτερη

οµάδα

περιλαµβάνει

µεταλλάξεις

στα

Arg175,Arg249,Arg282,Gly245 που οδηγούν σε διαταραχές στη δοµή των βρόγχων
και των ελίκων του σκελετού πάνω στον οποίο η p53 προσδένεται στο DNA.
Το p53 αναστέλλει τον κυτταρικό κύκλο στο όριο G1-S, ελέγχοντας την
ποιότητα του DNA.Αν το τελευταίο παρουσιάζει σηµαντικές βλάβες, οδηγεί το
κύτταρο σε απόπτωση, ενώ, αν οι βλάβες είναι αναστρέψιµες, επιτρέπει την
επιδιόρθωση και τη συνέχεια του κυτταρικού κύκλου.
Η p53 δρα ως µεταγραφικός παράγοντας, αυξάνοντας την έκφραση του
γονιδίου της Bax, µε ταυτόχρονη ελάττωση της ποσότητας και του RNA της
πρωτεΐνης Bcl-2. Oι πρωτεΐνες Bax και Bcl-2 είναι οµόλογες (προκύπτουν από το ίδιο
γονίδιο µε εναλλακτική Mrna ωρίµανση) και έχουν αντίθετες δράσεις στην
φυσιολογία του κυττάρου.109
Η Bcl-2 επάγει τον κυτταρικό βίο, ενώ η Bax λειτουργεί ως επιταχυντής της
απόπτωσης. Η Bcl-2 φαίνεται ότι παρέχει προστασία έναντι οξειδωτικών ουσιών. Το
γονίδιο Bcl-2

ταυτοποιήθηκε κατά τη µελέτη της χρωµοσωµικής µετατόπισης

t(14;18)(q32;q21).111
Tο προϊόν του γονιδίου είναι η µιτοχονδριακή πρωτεΐνη Bcl-2 που εντοπίζεται
στην εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων, µαζί µε την αφυδρογονάση του
ηλεκτρικού οξέος(Fisher DE 1994,Miyashita,et al.1995).
Η µεταλλαγµένη µορφή της p53 είναι σταθερή και συγκεντρώνεται σε
µεγάλες ποσότητες στα καρκινικά κύτταρα.
Ρ53. Υπάρχουν δύο τύποι του γονιδίου Ρ53, το φυσικό στέλεχος (Wild type) και
ο µεταλλαγµένος τύπος (mutant type). To φυσικό στέλεχος έχει ογκοκατασταλτική
δραστηριότητα, ενώ ο µεταλλαγµένος τύπος σε συνδυασµό µε το ενεργοποιηµένο
γονίδιο ras, προκαλεί νεοπλασµατική µετατροπή των κυττάρων και συµβάλλει στην
καρκινογένεση. Ο µεταλλαγµένος τύπος συνδέεται και αδρανοποιεί την πρωτεΐνη ή
αναστέλλει τον έλεγχο µεταγραφής του γονιδίου του φυσικού στελέχους του Ρ53, µε
αποτέλεσµα το τελευταίο να µην είναι σε θέση να ελέγχει τον πολλαπλασιασµό των
κυττάρων. Με ανασοϊστοχηµικές µεθόδους ανιχνεύεται η πρωτεΐνη Ρ53 στα κύτταρα
(Harris και Hollestein 1993).
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Επειδή ο χρόνος ηµισείας ζωής του φυσικού στελέχους είναι µόνο 20 min,
ενώ του µεταλλαγµένου τύπου είναι 6 περίπου ώρες, µε τις ανασοϊστοχηµικές
µεθόδους ανιχνεύουµε τον µεταλλαγµένο τύπο και ελάχιστα το φυσικό στέλεχος
λόγω του βραχέως χρόνου ηµισείας ζωής του (εικόνα 8Α και Β).

Η ανίχνευση του µεταλλαγµένου τύπου σχετίζεται µε επιθετικότητα και
κακοήθη βιολογική συµπεριφορά πολλών καρκινωµάτων όπως του µαστού, του
στοµάχου, του πνεύµονα κ.ά. (Brito και συν. 1992, Marchetti και συν. 1993,
Lipponen 1993, Gordon-Gardo και συν. 1994, Bet και συν. 1994, Lazaris και συν.
1995, Nakopoulou και συν. 1995, 1996). H ανίχνευση του µεταλλαγµένου Ρ53 σε
ηπατοκυτταρικά καρκινώµατα παρατηρήθηκε κυρίως σε ασθενείς που ζουν σε
περιοχές όπου τα επίπεδα της Αλφατοξίνης Α των τροφών είναι υψηλά (Laurent –
Pulug και συν. 1992).
Πίνακας 9 Κλωνοποιηµένα ογκοκατασταλτικά γονίδια.

Πίνακας 9. Κλωνοποιηµένα ογκοκατασταλτικά γονίδια.
Περιοχή

Γονίδια

∆ράση

11p. 1.13

Όγκος του Wilm

Άγνωστη

13q 14

RB – 1

105 – KD παράγων που συνδέεται µε ογκογονίδια

15

Θροµβοσπονδίνη

Κατασταλτική της αγγειογένεσης

17 q 13

p53

Συνδέεται µε ογκογονίδια

18 q

DCC – σπονδίνη

Μόριο συγκόλλησης κυττάρων σε καρκίνο του παχέος
εντέρου

Κ – rev – 1

Ανταγωνιστές Κi - Ras

NTS - 2

Ανταγωνιστές Ha – Ras

nm 23

Kαταστολή µεταστάσεων

απόπτωση ως δείκτης πρόγνωσης.
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Τελευταία κλωνοποιήθηκε µια νέα πρωτεΐνη η p73, συγγενής της p53 από το
χρωµόσωµα 1p36, µια θέση που συχνά υφίσταται απάλειψη στο νευροβλάστωµα,
στο µελάνωµα, στον καρκίνο του µαστού και του παχέος εντέρου.(Uaghad M, et
al.1997).
Aνακεφαλαιώνοντας, η φυσιολογική πρωτεΐνη p53, αποτελεί την έκφραση
ενός γονιδίου καταστολής του όγκου και µε την δράση της οδηγεί σε θάνατο τα
κύτταρα µε αλλοιωµένο DNA,εµποδίζοντας την καρκινογένεση. Αντίθετα, η
αδρανοποιηµένη

p53

έχει απολέσει το ρυθµιστικό της ρόλο, ευνοώντας την

καρκινογένεση.(Pharoach,etal.1999, και W. Ellisen,et al.1998).
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Γ. ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός όγκου είναι η αύξηση του αριθµού
των κυττάρων. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να οφείλεται σε αυξηµένο κυτταρικό
πολ/σµό ή σε ελαττωµένο κυτταρικό θάνατο ή και στα δύο.
Κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών έχουν ορισθεί δύο
διαφορετικοί τύποι κυτταρικού θανάτου µε βάση τη µορφολογία, τη βιοχηµεία και τη
συχνότητα, η απόπτωση και η νέκρωση.
Η απόπτωση είναι µια γενετικά καθορισµένη ενεργός διαδικασία µε βιολογική
σηµασία, η οποία παίζει ρόλο αντίθετο της µίτωσης στη ρύθµιση του µεγέθους των
ιστών. Η απόπτωση σχηµατίζει όργανα κατά την διάρκεια της µορφογένεσης των
θηλαστικών και αποµακρύνει τα κύτταρα που είναι ανοσολογικά αντιδρώντα
εναντίον του εαυτού τους, καθώς και µολυσµένα ή γενετικά αλλοιωµένα. Η νέκρωση
αντίθετα είναι µια τυχαία παθητική διαδικασία, που έχει ως αποτέλεσµα την
προοδευτική διάλυση των κυτταρικών δοµών.82-86
Στη βιολογία πολλά καρκινικά κύτταρα αναχαιτίζουν τους φυσιολογικούς
αποπτωτικούς µηχανισµούς, για να εµποδίσουν την αυτοκαταστροφή, η οποία θα
ήταν ενδεδειγµένη εξ αιτίας των πολλών µεταλλάξεων που φιλοξενούν.
Πράγµατι η αποδυνάµωση της απόπτωσης και άλλων παρόµοιων µηχανισµών
µπορεί να έχει θεµελιώδη σηµασία στο να επιτραπεί η ανάπτυξη των κακοήθων και
µεταστατικών φαινοτύπων (Hannun, 1997). Ο όρος απόπτωση χρησιµοποιήθηκε
πολλές φορές ως συνώνυµος του όρου «προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος».
Η απόπτωση έτυχε της πρώτης της αναγνώρισης µε την ανακάλυψη της
ενδοπυρηνικής θραύσης του DNA που επιτεύχθηκε µε την αύξηση της
ενδονουκλεάσης κατά τη διάρκεια της απόπτωσης και όχι της νέκρωσης. Ο τύπος
αυτός της θραύσης του DNA έγινε µε την ανακάλυψη από τον Wyllie µιας
ενδονουκλεάσης. Το εύρηµα αυτό έπεισε πολλούς ερευνητές ότι η απόπτωση είναι η
εκδήλωση ή το αποτέλεσµα µια βιοχηµικής διαδικασίας.
Η απόπτωση σχετίζεται µε ένα ευρύ φάσµα ερεθισµάτων φυσιολογικών και
παθολογικών. Στα φυσιολογικά ερεθίσµατα εντάσσονται η επίδραση ορµονών ή
άλλων παραγόντων (π.χ. αυξητικοί παράγοντες, TNF, νευροδιαβιβαστές, ουσίες
συνδετικού υποστρώµατος) κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης ή υποστροφής
ιστών καθώς και κατά την ωρίµανση οργανικών συστηµάτων όλου του
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ανοσοποιητικού συστήµατος. Στα παθολογικά ερεθίσµατα, περιλαµβάνονται η
ιονίζουσα ακτινοβολία, τα κυτταροτοξικά φάρµακα και η ισχαιµία.

1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ
Η απόπτωση είναι µια ταχύτατη διαδικασία κατά την οποία το κύτταρο
εξαφανίζεται σε 4 ώρες. Παρόλο που τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της
απόπτωσης είναι ορατά, µόνο ένα µικρό ποσοστό αποπτωτικών κυττάρων
παρατηρείται σε έναν ιστό σε σχέση µε τη µεγάλη απώλεια κυττάρων που
προκαλείται.
Η αρχική φάση της απόπτωσης χαρακτηρίζεται µορφολογικά στο ηλεκτρονικό
µικροσπόπιο από πύκνωση και περιφερική διάταξη της χρωµατίνης στην πυρηνική
µεµβράνη και ακολουθείται από κερµατισµό του πυρήνα. Το κυτταρόπλασµα
παρουσιάζει και αυτό πύκνωση και σχηµατίζει πτυχώσεις οι οποίες περιβάλλουν τα
τµήµατα των πυρήνων. Εισέρχεται στη συνέχεια, διάσπαση του κυττάρου σε
αποπτωτικά σωµάτια τα οποία αποτελούν τµήµατα κυτταροπλάσµατος και πυρήνα
που περιβάλλονται από µεµβράνη (Σχήµα 7).
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Ιστολογικά τα αποπτωτικά σωµάτια φαίνονται σαν στρογγυλές και ωοειδείς
κυτταροπλασµατικές µάζες που περιέχουν ή δεν περιέχουν βασεόοφιλο πυρηνικό
υλικό. Τα µεγαλύτερα διακριτικά αποπτωτικά σωµάτια έχουν αναγνωρισθεί από
παλιά σε φυσιολογικούς και παθολογικούς ιστούς και έχουν πάρει διάφορες
ονοµασίες. Τέτοιες είναι τα σωµάτια Concilman στο ήπαρ, τα καρνολυτικά σωµάτια
στις εντερικές κρύπτες, τα σωµάτια Civatte στον οµαλό λειχήνα κ.ά.. Τα αποπτωτικά
σωµάτια στην συνέχεια φαγοκυτταρώνονται γρήγορα από τα γειτονικά κύτταρα ή τα
µακροφάγα και καταβολιάζονται από το ένζυµο των λυσοσωµάτων.
Έτσι η απόπτωση είναι φυσιολογικός κυτταρικός θάνατος ο οποίος συµβαίνει
σε µεµονωµένα κύτταρα µε ελεγχόµενο µηχανισµό χωρίς απώλεια της ακεραιότητας
του κυττάρου και χωρίς φλεγµονή. Η νέκρωση αντίθετα είναι παθολογικός
κυτταρικός θάνατος που συµβαίνει σε οµάδες κυττάρων και οφείλεται σε έκπτωση
των κυτταρικών ρυθµιστικών µηχανισµών λόγω επίδρασης σοβαρού κυτταρικού
τραύµατος. Η νέκρωση έχει ως συνέπεια την διαταραχή της ακεραιότητας των
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µεµβρανών µε επακόλουθο την απελευθέρωση των ενδοκυττάριων ενζύµων. Τα
ένζυµα αυτά προκαλούν λύση των κυττάρων και έκλυση του περιεχοµένου των στο
διάµεσο ιστό µε επακόλουθο την ανάπτυξη αντιδραστικής φλεγµονής (Πίνακας 13).

Πίνακας 13. Μορφολογικές και βιοχηµικές διαφορές µεταξύ
απόπτωσης και νέκρωσης
Απόπτωση

Νέκρωση

Σε µεµονωµένα κύτταρα

Οµάδες κυττάρων

∆εν διαταράσσεται η ακεραιότητα των

∆ιαταράσσεται η ακεραιότητα των

µεµβρανών

µεµβρανών

Ελάττωση του όγκου του κυττάρου

Αύξηση του όγκου του κυττάρου

∆ιατηρείται η ακεραιότητα των

Παρουσιάζουν εξοίδηση

κυτταροπλασµατικών οργανιδίων
Η χρωµατίνη συµπυκνώνεται σε µεγάλη

Σε µικρές αθροίσεις

µάζα
Μη τυχαίος τεµαχισµός του DNA

Τυχαία διάσπαση του DNA

Το κύτταρο διασπάται σε µικρά τεµαχίδια

Καταστροφή του κυττάρου

→ αποπτωτικά σωµάτια
Φαγοκυττάρωση από µακροφάγα και

Φαγοκυττάρωση από µακροφάγα του

γειτονικά κύτταρα

διαµέσου υποστρώµατος

Όχι φλεγµονώδη αντίδραση

Φλεγµονώδης αντίδραση

Προκαλείται από φυσιολογικά ερεθίσµατα

Προκαλείται από µη φυσιολογικές
επιδράσεις

Είναι ρυθµιζόµενη επεξεργασία µε στάδιο

Απώλεια ρύθµισης της ιοντικής

σύνθεσης και ενεργοποίησης

οµοιόστασης

Χρειάζεται ενέργεια

∆εν χρειάζεται ενέργεια

De novo µεταγραφή γονιδίων

∆εν γίνεται µεταγραφή άλλων γονιδίων
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ
Οι τεχνικές διαπίστωσης της απόπτωσης βασίζονται στην ανίχνευση των
πολλαπλών διανουκλεοσωµατικών κλασµάτων του DNA. Οι τεχνικές αυτές είναι η
ηλεκτροφόρηση του DNA που αποµονώνεται από νεοπλασµατικό ιστό και δίνει
χαρακτηριστική εικόνα επιχρίσµατος.
Η Τεχνική in situ σήµανσης των αποπτωτικών κυττάρων η οποία επιτρέπει
την εντόπισή τους µε µεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα. Η τεχνική αυτή βασίζεται
στην σύνδεση των 3 άκρων των διανουκλεοσωµατικών κλασµάτων του DNA σε
σεσηµασµένα νουκλεοτίδια που επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια εξωγενών ενζύµων. ∆ύο
µέθοδοι in situ σήµανσης αναφέρονται ανάλογα µε το είδος του χρησιµοποιηµένου
ενζύµου, η µέθοδος TUNEL (termical deoxynucleotidyl trans-ferase-mediated d-UTP
nick end labeling) και η µέθοδος ISEL (in situ end labeling).
Η τεχνική αννεξίνης V χρησιµοποιείται κυρίως για τον προσδιορισµό του
ρυθµού απόπτωσης στις αιµατολογικές παθήσεις.
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ
Οι κλασικοί αποπτωτικοί δρόµοι που επάγουν την απόπτωση είναι οι
ακόλουθοι:

α).η απόσυρση αυξητικών παραγόντων προκαλεί απελευθέρωση του

κυτοχρώµατος C από τα µιτοχόνδρια, ενεργοποίηση του Apaf-1 και κινητοποίηση της
προτεολυτικής δράσης των κασπασών,β).η ενεργοποίηση των συµπλεγµάτωνυποδοχέων θανάτου(TNF,FAS,DR3) στην επιφάνεια του κυττάρου προάγει την
κινητοποίηση των κασπασών,γ).η κατάτµηση και καταστροφή του DNA ενεργοποιεί
τη δράση των κασπασών-εκτελεστών106
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ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΕΞΑΛΛΑΓΗ
Η διατήρηση του φυσιολογικού αριθµού κυττάρων σε έναν ιστό είναι
αποτέλεσµα της ισορροπίας

µεταξύ του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της

απόπτωσης. Η ανάπτυξη νεοπλασµάτων φαίνεται ότι προέρχεται από τον αυξηµένο
κυτταρικό πολλαπλασιασµό ή την ελάττωση του ρυθµού της απόπτωσης ή από τον
συνδυασµό και των δύο.
Η κακοήθης εξαλλαγή οφείλεται στη σταδιακή συσσώρευση µεταλλάξεων σε
βασικά γονίδια που είναι υπεύθυνα για την αύξηση και την επιβίωση του κυττάρου.
Το κύτταρο ενεργοποιεί τον µηχανισµό της αυτοκαταστροφής του, όταν µια
µετάλλαξη δεν έχει τη δυνατότητα επιδιόρθωσης µε αποτέλεσµα να εµποδίσει την
µετάδοση των γονιδιακών ανωµαλιών στα θυγατρικά κύτταρα.
Όταν το πρόγραµµα του κυτταρικού θανάτου παρουσιάζει διαταραχή, τότε
είναι δυνατή η επιβίωση και ο πολλάπλ/σµός κυττάρων µε σταδιακή συσσώρευση
γονιδιακών ανωµαλιών που στην συνέχεια αναπτύσσουν κακοήθεις κυτταρικούς
κλώνους.
Η επιβίωση των φυσιολογικών κυττάρων
περιβαλλοντικούς παράγοντες και

εξαρτάται από τοπικούς

δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί σε µη

φυσιολογικές θέσεις.
Αντίθετα τα νεοπλασµατικά κύτταρα έχουν την δυνατότητα να ξεπερνούν
τους τοπικούς οµοιοστατικούς µηχανισµούς και να επιβιώνουν σε θέση µακριά από
το όργανο που προέρχεται µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν µεταστατικές εστίες. Η
ανεξέλεγκτη αυξητικότητα που παρουσιάζουν τα νεοπλάσµατα µπορεί να αποδοθεί
στο γρήγορο ρυθµό πολλαπλασιασµού, στην ελάττωση του ρυθµού του κυτταρικού
θανάτου ή στο συνδυασµό και των δύο παραγόντων. Η απόπτωση συναντάται σε όλα
σχεδόν τα κακοήθη νεοπλάσµατα πριν από την εφαρµογή θεραπείας. Οι περισσότεροι
καλοήθεις όγκοι έχουν ελάχιστη ή καθόλου απόπτωση µε ελάχιστες εξαιρέσεις.
Τα γονίδια που εµπλέκονται στην ρύθµιση της απόπτωσης χωρίζονται σε δύο
µεγάλες κατηγορίες:σ αυτά που προάγουν την απόπτωση και εκείνα που την
αναστέλλουν16. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κυρίως ο φυσικός τύπος του γονιδίου
Ρ53 (Wild type P53), το γονίδιο c-myc υπό ειδικές κυτταρικές συνθήκες (έλλειψη
αυξητικών παραγόντων), το Ε1Α γονίδιο αδενοϊού, το ΑΡΟ-Ι ή Fas, το Ρ34, καθώς και
.
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τα γονίδια για το µετατρεπτικό ένζυµο της 1-βήτα υπερλευκίνης (ICE), c-fas, c-jum,
και 5-8. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν το γονίδιο bcl-2 και άλλα γονίδια της ίδιας
οικογένειας, όπως το bcl-x1 και το Bhrf1 γονίδιο του ιού Epstein – Barr, καθώς και το
Ε1Β γονίδιο αδενοϊού, τα Αbl.103-104

View larger version (17K):
[in this window]
[in a new window]

Apoptotic mechanisms in a human cell. Three major
pathways are shown, indicating the main levels: death
signals, gene regulation, and effector mechanisms.
BH3 and bcl-2 represent the pro-apoptotic and antiapoptotic members of the bcl-2 family. Apaf1=apoptosis proteases
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ΒΙΟΨΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΗ: FNA
Η ιστορία της βιοψίας µε βελόνη ξεπερνάει τα 70 χρόνια, αλλά στο µαστό η
µέθοδος άρχισε να εφαρµόζεται στα µέσα της δεκαετίας του 1920, ενώ οι πρώτες
δηµοσιεύσεις παρουσιάστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Η τεχνική δεν
έγινε γρήγορα δηµοφιλής και µόνο µετά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο άρχισε να
χρησιµοποιείται στην Ευρώπη, όπου και αναπτύχθηκε (1960) η βιοψία δια λεπτής
βελόνης (fine needle aspiration).
Η καλύτερη εποχή της µεθόδου είναι οι δεκαετίες του 1960 και του 1970,
οπότε «ξανα-ανακαλύφθηκε» και εφαρµόστηκε σε µεγάλη έκταση. Στα πρώτα χρόνια
της εφαρµογής της, τη µεγαλύτερη εµπειρία συγκέντρωσε πολύ νωρίς η οµάδα του
Νοσοκοµείου Memorial της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. Αρχικά γινόταν αναρρόφηση
ιστού µε βελόνη (aspiration cytology), το υλικό της οποίας επιστρωνόταν σε
αντικειµενοφόρες πλάκες και εξεταζόταν κυτταρολογικά.
Η βιοψία µε λεπτή βελόνη(FNA) παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη
βιοψία µε µεγάλου διαµέτρου βελόνη. Κατ’ αυτήν χρησιµοποιούνται κυρίως βελόνες
22 ή και 21G και κλασικές αυτόµατες λαβές ή και σύριγγες, σπανιότερα δε
λεπτότερες βελόνες και ειδικού τύπου µηχανισµοί λήψης.44-48
Τα παρασκευάσµατα είναι κυτταρολογικά και απαιτείται ειδική εµπειρία εκ
µέρους του εξεταστή για να αποδώσει τα µέγιστα. Εξ’ άλλου αυτή είναι και η
ειδοποιός διαφορά µεταξύ FNA και tru-cut, ότι δηλαδή αυτός που θα εξετάσει την
FNA πρέπει να είναι εξειδικευµένος, ενώ αυτός που θα εξετάσει την tru-cut µπορεί να
είναι ο οποιοσδήποτε παθολογοανατόµος, αλλά και η λήψη, όπως και η περαιτέρω
επεξεργασία του υλικού απαιτεί εξειδικευµένη εµπειρία,.
Η FNA αποδίδει ιδιαίτερα όταν η πρώτη αξιολόγηση του υλικού γίνεται στο
χώρο λήψης, έτσι ώστε αν το υλικό αποδειχτεί ανεπαρκές να γίνει επανάληψη πριν
διακοπεί η προσπάθεια.
Η κυτταρολογική αναρρόφηση συγκρινόµενη µε τη χειρουργική βιοψία, είναι
µια διεργασία κατά πολύ φθηνότερη, καθώς και η εξέταση των επιχρισµάτων. Εδώ
µεγάλη σηµασία ενέχει η ποιότητα του υλικού. Ο µικρός αριθµός κυττάρων ή κακή
παρασκευή και χρωµατισµός καθιστούν το υλικό άχρηστο. Το ποσοστό αυτό
κυµαίνεται µεταξύ 4-13% και η µέθοδος αποδίδει ευαισθησία µέχρι 87%, αλλά
ακρίβεια 96%.57
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Ο ελάχιστος αριθµός κυττάρων που λαµβάνεται µε τη βιοψία δια βελόνας
αποτελείται από εκατοντάδες σωρείες κυττάρων, των οποίων ο αριθµός κυµαίνεται
από χιλιάδες µέχρι πολλά εκατοµµύρια. Από ένα βιοπτικό δείγµα, µπορούν να
παραχθούν 2-6 επιχρίσµατα. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου έγκειται στην ταχύτητα,
στη µη βλαπτική επίδραση στο υπόστρωµα του όγκου και στο χαµηλό κόστος. Το
ψευδώς θετικό ποσοστό αναφέρεται ότι κυµαίνεται µεταξύ 0-1,6% και το ψευδώς
αρνητικό µεταξύ 0-30%. Επί θετικών ευρηµάτων µπορεί να προγραµµατισθεί και ο
τρόπος τελικής θεραπείας. Μερικοί εκτελούν βιοψία εκτοµής.62-64-70.
Η κυτταρολογική διάγνωση της FNA πρέπει να συσχετίζεται µε τα κλινικά
και απεικονιστικά ευρήµατα,µε τα οποία συναποτελεί το διαγνωστικό τρίπτυχο.
Όπως φαίνεται από την βιβλιογραφία,

µε το διαγνωστικό τρίπτυχο,

επιτυγχάνεται σηµαντική βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας, καθώς µειώνεται το
ψευδώς αρνητικό ποσοστό της FNA από περίπου 10% σε λιγότερο από 1% και το
ψευδώς θετικό από 1% σε λιγότερο από 0,2%. Έτσι το ποσοστό των ψευδώς
αρνητικών της διάγνωσης τριπλού ελέγχου πλησιάζει εκείνο της χειρ/κής βιοψίας και
το ποσοστό των ψευδώς θετικών πλησιάζει εκείνο της ταχείας ψυκτικού µικροτόµου.
Η FNA υπόκειται στους εξής περιορισµούς:α)Αδυναµία διάκρισης µεταξύ in
situ και διηθητικού καρκινώµατος και β).Σε περίπτωση καλοηθών αλλοιώσεων,
αδυναµία να προσδιορισθεί µε ακρίβεια η υποκείµενη ιστολογική οντότητα.
Οι απαντήσεις της FNA κατατάσσονται σε 5 διαγνωστικές κατηγορίες.
1. Καλοήθεια.
2. Ατυπία µη διαγνωστική.
3. Υποψία κακοήθειας. Στην πλειονότητά τους οι περιπτώσεις αυτές
αποδεικνύονται κακοήθεια.
4. Κακοήθεια.
5. Ανεπαρκές υλικό.

Συµπληρωµατικές µελέτες-προγνωστικοί δείκτες
Α)Βαθµός

κακοήθειας.

Το

ευρύτερα

χρησιµοποιούµενο

σύστηµα

βαθµολόγησης είναι του Black(τροποποίηση Fisher).
Eπιπλέον η εισαγωγή αντικειµενικών µεθόδων ανάλυσης εικόνας στον υπολογισµό
του πυρηνικού βαθµού κακοήθειας θα απαλλάξει την ταξινόµηση από προβλήµατα
υποκειµενικότητας
Β)Προσδιορισµός οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων.
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Γ)Άλλοι συµπληρωµατικοί παράγοντες πρόγνωσης και πρόβλεψης: Εκτιµάται
η

πλοειδία,

οι

δείκτες

κυτταρικού

πολλαπλασιασµού,ογκογονίδια(ERB-

B,.p53,.EGFR) κλπ.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι στο µέλλον η µελέτη της έκφρασης του p53 και των
µεταλλάξεων του σε υλικό FNA µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό
οµάδας γυναικών υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του µαστού.

Τεχνική αναρρόφησης χωρίς αρνητική πίεση
Με

παλινδροµικές

κινήσεις

προς

διάφορες

κατευθύνσεις η βελόνη αναρροφά κύτταρα από διάφορα
σηµεία

της

αλλοίωσης,

ώστε

το

δείγµα

να

είναι

αντιπροσωπευτικό του συνόλου της βλάβης (εικόνα 1) 206
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΥΛΙΚΟ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Το υλικό της µελέτης µας προέρχεται από την κλινική της Χειρουργικής
Ογκολογίας και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής και Κυτταρολογίας του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Αποτελείται από 50 διηθητικά πορογενή
καρκινώµατα του µαστού ληφθέντα µε FNA. Τα δείγµατα ελήφθησαν µε λεπτή µε
λεπτή βελόνη Νο 23G και διατηρήθηκαν σε βαθιά κατάψυξη (-200C).
Οι περιπτώσεις αντιστοιχούν σε 50 γυναίκες ηλικίας από 40 έως 80 ετών, από
τις οποίες ελήφθησαν και µελετήθηκαν FNA κυτταρολογικές βιοψίες καρκινωµάτων
µαστού πριν από το χειρουργείο και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε ιστολογικά µετά από
ογκεκτοµή.
23 γυναίκες ήταν προεµµηνοπαυσιακές και 27 ήταν µετεµµηνοπαυσιακές. Το
µέσο µέγεθος του όγκου ήταν 16mm.
27 ασθενείς είχαν θετικούς µασχαλιαίους λεµφαδένες και 15 είχαν αρνητικούς
λεµφαδένες.
27 εξ’ αυτών είχαν µετρίου βαθµού διαφοροποίηση (grade II) και 8
περιπτώσεις είχαν υψηλού βαθµού διαφοροποίηση (grade III).
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τα παρασκευάσµατα των FNA αναρροφήθηκαν µε βελόνι 23G και
επιστρώθηκαν σε πλακίδια (air-dried) αποξηραµένα στον αέρα και χρησιµοποιήθηκαν
χρώσεις Pap-stain και Giensa για την κυτταρολογική διάγνωση.
Ανοσοιστοχηµεία εφαρµόσθηκε σε αποξηραµένα στον αέρα πλακίδια airdried smears, µε τη χρήση της µεθόδου της αλκαλικής – αντιαλκαλικής φωσφατάσης
(APAP).
Για να εκτιµήσουµε τον κυτταρολογικό πολλαπλασιασµό, χρησιµοποιήθηκε
το ΜΙΒ1 κονοκλωνικό αντίσωµα (της DAKO). Χρησιµοποιήθηκε διάλυµα µε
αραίωση του ΜΙΒ1 1:10 µε 1 ώρα επώαση και τοποθέτηση στον κλίβανο.
Χρησιµοποιήθηκε φούρνος µικροκυµάτων 3Χ5΄ στα 750 Watt X 3 και µετά από
χρώση µε ελαφρά αιµατοξυλίνη για την µέτρηση των κυττάρων. Θετικός µάρτυρας
για το ΜΙΒ1 χρησιµοποιήθηκε παρασκεύασµα φυσιολογικού ιστού λεµφαδένα.
Τα πλακίδια εξετάσθηκαν σε µικροσκόπιο σε µεγέθυνση 10Χ40 και
εκτιµήθηκαν 10 πεδία για κάθε πλακίδια.
Η έκφραση του ΜΙΒ1 είναι πυρηνική και αποδείχτηκε µε την εξέταση θετική
σε όλο τον αριθµό των υπολογισθέντων καρκινικών κυττάρων.
Η τεχνική TUNEL του κατακερµατισµένου DNA γίνεται µε µέτρηση του
ελεύθερου 3-ΟΗ άκρου σεσηµασµένου µε τροποποιηµένα νουκλεατίδια µε ενζυµική
αντίδραση.
Η

δεοξυνουκλεοτίδη

τρανσφεράση

καταλύει

τον

πολυµερισµό

του

δεοξυριβουκλεοτιδικού οξέος σε µονές και διπλές αλύσους DNA. Για τον σκοπό αυτό
χρησιµοποιείται το in situ Sell Death Detection Kit AP της Behringer Mannheim.
Εν

συντοµία

τα

αποστεγνωµένα

στον

αέρα

κυτταρικά

δείγµατα

µονιµοποιούνται σε ένα φρέσκο διάλυµα παραφορµαλδεΰδης (4% σε BPS, PH = 7,4)
για 5 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου.
- Μετά ξεπλένονται µε PBS και µπαίνουν σε διάλυµα (0,1% Tritox-100) 0,1%
κιτρικό για 2 στον πάγο (40C).
- Κατόπιν ξεπλένονται πάλι Χ 2 στο PBS και στεγνώνονται και 50ml TUNEL
προστίθενται για 60΄ σε 370C.
- Έπειτα ξεπλένονται Χ 3 σε PBS, στεγνώνονται και 50ml converter-AP,
προστίθενται και µπαίνουν στο κλίβανο για 3 κύκλους.
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- Ξέπλυµα Χ 3 σε PBS, πλύσιµο µε επώαση για 10 min σε θερµοκρασία
δωµατίου και ξέπλυµα Χ 3 σε PBS.
Τελικά τα πλακίδια επικαλύπτονται µε τη χρήση PBS γλυκερόλης και
εκτιµώνται σε υψηλής ευκρίνειας µικροσκόπιο.
Ως θετικός µάρτυρας χρησιµοποιείται ιστός φυσιολογικού λεµφαδένα. Τα
αποπτωτικά κύτταρα µετρώνται σε 40 Χ high-power fields (HPFs) και ο αριθµός των
πεδίων είναι 10 για κάθε πλακίδια.
Η απόπτωση εκφράζεται πυρηνικά µε την παρουσία αποπτωτικών σωµατίων
στους πυρήνες των αποπτωτικών κυττάρων.

A. Kit ανίχνευσης Φλουορεσίνης
Με το kit αυτό που περιλαµβάνει: α) 5 φιαλίδια ενζύµου (TdT)
β) 5 φιαλίδια Φλουορεσίνης (du TP)
Επιτρέπει την ανίχνευση της απόπτωσης σε επίπεδο µεµονωµένων κυττάρων,
ποιοτικά µε µικροσκόπιο φθορισµού και ποσοτικά µε κυτταροµετρία ροής.
Βασίζεται στην ανίχνευση των DNA µονής και διπλής έλικας που
δηµιουργούνται στα αρχικά στάδια της απόπτωσης.
Τα αποπτωτικά κύτταρα µονιµοποιούνται. Στη συνέχεια επωάζονται µε το
µίγµα TUNEL ( το TdTκαι φλουορεσίνη duTP). Κατά την επώαση το TdT καταλύει
την προσθήκη της Φλουορεσίνης – duTP ελεύθερων – 3-ΟΗ άκρων στο DNA. H
προσθήκη αυτή φαίνεται µετά την έκπλυση µε κυτταροµετρία ροής και / ή
µικροσκόπιο φθορισµού.

Β. Kit ανίχνευσης ΑΡ και ΡΟD
Τα kit αυτά επιτρέπουν την ανίχνευση της απόπτωσης σε επίπεδο
µεµονωµένου κυττάρου ποιοτικά µε οπτικό µικροσκόπιο. (τα βήµατα όπως και το Α)
έως την έκπλυση .
Μετά την έκπλυση ή σήµανση που βρίσκεται στο DNA µαρκάρεται µε ένα
αντιφλουορεσίνης αντίσωµα συνεδεµένο µε Α, Φωσφ (ΑΡ Kit) ή υπεροξείδωση (ΡΟΡ
Kit). Εκπλύνουµε καλά για να αποµακρύνουµε το µη συνδεδεµένο ένζυµο και το ΑΡ
ή ΡΟΡ, φαίνονται µε µια αντίδραση υποστρώµατος.
Το ΑΡ kit περιέχει: 1) 5 φιαλίδια ενζύµου TdT
2) 5 φιαλίδια φλουορεσίνης – duTP
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3) Ab Αντιφλουορεσίνη
Το ΡΟΡ kit περιέχει: 1) 5 φιαλίδια TdT
2) 5 φιαλίδια φλουορεσίνη duTP
3) Αb Αντιφουορεσίνη
Η Α) µέθοδος είναι: ευαίσθητη, γρήγορη, αξιόπιστη και ακριβής.
Η Β) µέθοδος είναι: ευαίσθητη, γρήγορη, αξιόπιστη, ακριβής και ευέλικτη.

Ανοσοϊστοχηµικη χρώση µε Αλκαλική Φωσφατάση (APPAP)
Κλιβανισµός τοµών στους 56οC για περίπου 2h ή overnight στους 37 οC.
Αποπαραφίνωση πλακιδίων
Ξυλόλη 5΄Χ 3 µπανάκια
Οινόπνευµα 100% 5΄Χ 3 µπανάκια
Οινόπνευµα 96% 5΄Χ 3 µπανάκια
Οινόπνευµα 80% 5΄Χ 1 µπανάκια
Οινόπνευµα 70% 5΄Χ 3 µπανάκια
•

Ξέπλυµα σε νερό βρύσης µε εµβάπτιση σε ΤBS (PH 7,6)

•

Kάλυψη τοµών µε Normal rabbit serum (X 902)

•

Επώαση ½ h (R.T.)

•

Κάλυψη τοµών (αφού τιναχτούν) µε το κυρίως αντίσωµα (MIB ή Ki-67) και
επώαση για 1h (R.T.)

•

Ξέπλυµα στο ΤBS 3 X 5’

•

Κάλυψη τοµών µε Ζ259- Rabbit anti mouse Ig.

•

Επώαση ½ h (R.T.)

•

Ξέπλυµα στο ΤBS 3 X 5’

•

Z259 15’ R.T.

•

Ξέπλυµα στο ΤBS 3 X 5’

•

D651 15’ R.T.

•

Ξέπλυµα στο ΤBS 3 X 5’

•

D651 10’ R.T.

•

Ξέπλυµα στο ΤBS 3 X 5’

•

D651 10’ R.T.

•

Ξέπλυµα στο ΤBS 3 X 5’
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•

Χρωστική αλκαλικής φωσφατάσης 20΄-30΄R.T.

•

Ξέπλυµα

•

Αντίχρωση µε Αιµατοξυλίνη
Τα δύο πρώτα βήµατα αφορούν τοµές παραφίνης
Οι τοµές κρυοστάτη και τα κυτταρολογικά δείγµατα χρήζουν διαφορετικής
συµπεριφοράς.

Μονιµοποίηση κυτταρολογικών δειγµάτων.
•

Στέγνωµα σε R.T.

•

Εµβάπτιση 10΄ σε Aceton

•

Στέγνωµα 10΄ R.T.

•

Εµβάπτιση σε TBS ή PBS και ακολουθεί ανοσοϊστοχηµεία από το βήµα του
Χ902.

Μέθοδος Μικροκυµάτων (αποκάλυψη αντιγονικού επίτοπου)
•

Εµβάπτιση τοµών σε Target Unmasking Fluid.

(Kιτρικό οξυ – κιτρικό νάτριο)
•

Μικροκύµατα 2-3 φορές επί 5΄ σε ισχύ Ρ500 Watt ή και υψηλότερη ανάλογα µε
τις απαιτήσεις του υλικού ή του αντιγονικού επιτόµου.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε όλα τα δείγµατά µας τα κύτταρα του

όγκου ήταν ή µεµονωµένα ή µέσα

σε µικρές ή µεγάλες οµάδες.
Σε όλες τις περιπτώσεις των καρκινωµάτων του µαστού που εξετάσαµε, το
MIB-1 παρατηρείται στην πυρηνική περιοχή των κακοήθων κυττάρων

και

ταξινοµείται σε 3 οµάδες βασιζόµενες στον αριθµό των MIB-1 θετικών κυττάρων/10
οπτικά πεδία :0-10,11-30 και 31+.
Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρούνται και τα αποπτωτικά κύτταρα
και για να διευκρινίσουµε την κλινική σηµασία της υψηλής ή χαµηλής έκφρασης της
απόπτωσης, διαιρέσαµε όλες τις περιπτώσεις (όπως το MIB-1) σε 3 οµάδες: 0-10, 1130 και31+.

ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ
ΚΥΤΤ/ΚΟΥ ΠΟΛΛ/ΣΜΟΥ(MIB-1).
Από την µελέτη µας προέκυψε ότι το MIB-1 (δείκτης κυτταρικού πολλ/σµού)
έχει στενή συσχέτιση µε την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση της γυναίκας.
γυναίκες.(p<0,001 Βλ.Πιν.1).
Έτσι ο δείκτης κυτταρικού πολλ/σµού είναι υψηλότερος στις
προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες συγκριτικά µε τις µεταεµµηνοπαυσιακές

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡ/ΚΗΣ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΥΤΤ/ΚΟΥ ΠΟΛΛ/ΣΜΟΥ.
Παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του δείκτη κυτταρικού
πολλ/σµού(MIB-1) και του βαθµού διαφοροποίησης(grade).
(p<0,01) του όγκου(Βλ. Πιν.2).
Στους χαµηλότερης διαφοροποίησης όγκους (grade III) έχουµε υψηλό δείκτη
κυτταρικού πολλ/σµού, ενώ στους ανώτερης διαφοροποίησης όγκους(grade I)
έχουµε χαµηλό δείκτη κυτταρικού πολλ/σµού.
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ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΩΝ
ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΥΤΤ/ΚΟΥ ΠΟΛΛ/ΣΜΟΥ(MIB-1).
Παρατηρήσαµε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µεγέθους
όγκου και δείκτη κυτταρικού πολλ/σµού.
Επίσης δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των λεµφαδένων της
µασχάλης και του δείκτη κυτταρικού πολλ/σµού.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ.
Όσον αφορά τον βαθµό της απόπτωσης, παρατηρείται

στατιστικά σηµαντική

διαφορά µεταξύ απόπτωσης και εµµηνοπαυσιακής κατάστασης.
Οι προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες παρουσιάζουν χαµηλή

απόπτωση, ενώ οι

µεταεµµηνοπαυσιακές εµφανίζουν υψηλό δείκτη απόπτωσης.(p<0,001 Βλ. Πιν.5).

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΘΜΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ.
Eπίσης οι ανώτερης και µέτριας διαφοροποίησης όγκοι (βαθµός κακοήθειας Ι και ΙΙ)
έχουν χαµηλό δείκτη απόπτωσης, ενώ οι χαµηλής διαφοροποίησης(grade III) έχουν
υψηλό δείκτη απόπτωσης.(p<0,01).
Eποµένως υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ απόπτωσης και βαθµού
διαφοροποίησης του όγκου(Βλ. Πιν.6).

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ.
∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µεγέθους όγκου και ρυθµού
απόπτωσης.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΩΝ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ.
Επίσης δεν υφίσταται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αριθµού λεµφαδένων
µασχάλης και ρυθµού απόπτωσης.
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ΠΙΝΑΚΕΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Σχέση µεταξύ εµµηνοπ/κής κατάστασης και ΜΙΒ1
(δείκτη κυτ/κού πολλ/σµού)
Εµµηνοπαυσιακή

Αριθµός

κατάσταση

ΜΙΒ1 (∆είκτης

P-value

Πολλ/σµού)

Προεµµηνοπασιακές

23

57,1 ± 44,1
p<0,001

Μεταεµµηνοπαυσιακές

27

29,8 ± 29,5

Παρατηρούµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά και ότι ο δείκτης
κυτταρικού πολλαπλασιασµού είναι υψηλός στις προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και
χαµηλός στις µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες.

Σχέση µεταξύ µεγέθους όγκου και ΜΙΒ1
(κυτταρικού πολλαπλασιασµού)
Μέγεθος όγκου

Αριθµός

ΜΙΒ1 (∆είκτης

περιπτ.

Πολλ/σµού)

Τ1 (-10)

10

38,2 ± 32,6

Τ2 (11-20)

31

39,7 ± 37,6

T3 (21+)

9

40,4 ± 42,2

P-value

NS

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µεγέθους όγκου και
δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασµού.
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Σχέση µεταξύ λεµφαδένων µασχάλης και ΜΙΒ1
(κυτταρικού πολλαπλασιασµού)
Λεµφαδένες

Αριθµός

µασχάλης

ΜΙΒ1 (∆είκτης

P-value

Πολλ/σµού)

Θετικοί

27

38,2 ± 43,6

Αρνητικοί

23

35,5 ± 31,7

NS

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του αριθµού των
λεµφαδένων της µασχάλης και του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασµού.

Σχέση µεταξύ κυττ/κής διαφοροποίησης (grade) και ΜΙΒ1 (κυττ/κού
πολλ/σµού)
Grade

Αριθµός

ΜΙΒ1 (∆είκτης

περιπτώσεων

Πολλ/σµού)

Ι

15

31,5 ± 27,8

ΙΙ

27

42,2 ± 37,6

ΙΙΙ

8

58,5 ± 50,6

Παρατηρείται

στατιστικά

σηµαντική

διαφορά

µεταξύ

P-value

p<0,01

του

βαθµού

διαφοροποίησης (αρνητικό grading) και του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασµού.
Στους ανώτερης διαφοροποίησης όγκους (grade – βαθµός κακοήθειας Ι)
έχουµε χαµηλό δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασµού, ενώ στους χαµηλότερης
διαφοροποίησης όγκους (grade – βαθµός κακοήθειας ΙΙΙ) έχουµε υψηλό δείκτη
κυτταρικού πολλαπλασιασµού.
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Σχέση µεταξύ εµµηνοπαυσιακής κατάστασης και απόπτωσης
Εµµηνοπαυσιακή

Αριθµός

κατάσταση

Αποπτωτικά

Στατ. σχέση

κύτταρα

Προεµµηνοπασιακές

23

15,5 ± 8,7

Μεταεµµηνοπαυσιακές

27

30,1 ± 29,7

p<0,001

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά. Οι προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες
έχουν χαµηλή απόπτωση, ενώ οι µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν υψηλό δείκτη
απόπτωσης.

Σχέση µεταξύ µεγέθους όγκου και απόπτωσης
Μέγεθος όγκου

Αριθµός

Αποπτωτικά

περιπτώσεων

κύτταρα

Τ1 (-10)

10

18,2 ± 22,6

Τ2 (11-20)

31

19,7 ± 27,6

T3 (21+)

9

24,00 ± 32,2

Στατ. σχέση

NS

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µεγέθους όγκου και
ρυθµού απόπτωσης.

Σχέση µεταξύ λεµφαδένων µασχάλης και απόπτωσης
Λεµφαδένες

Αριθµός

Αποπτωτικά

περ.

κύτταρα

Θετικοί

27

22,9 ± 18,3

Αρνητικοί

23

19,1 ± 24,6

µασχάλης

Στατ. σχέση

NS
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∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αριθµού λεµφαδένων
µασχάλης και ρυθµού απόπτωσης.

Σχέση µεταξύ κυτταρικής διαφοροποίησης (grade) και απόπτωσης
Grade

Αριθµός

Αποπτωτικά κύτταρα

Στατ. σχέση

περιπτώσεων
Ι

15

10,5 ± 8,1

ΙΙ

27

20,8 ± 27,3

ΙΙΙ

8

32,5 ± 30,7

Υπάρχει

στατιστικά

σηµαντική

διαφορά.

Οι

p<0,01

ανώτερης

και

µέσης

διαφοροποίησης όγκοι (βαθµός κακοήθειας Ι και ΙΙ) έχουν χαµηλό δείκτη απόπτωσης
από ότι οι χαµηλής διαφοροποίησης όγκοι (grade – βαθµός κακοήθειας ΙΙΙ) που έχουν
υψηλό δείκτη απόπτωσης.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σ

αυτή την µελέτη προσπαθήσαµε να

διαφωτίσουµε τον ρόλο του

κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της απόπτωσης όσον αφορά στην πρόγνωση των
διηθητικών πορογενών καρκινωµάτων του µαστού, εξετάζοντας σε FNA πλακίδια,
την σχέση µεταξύ κυτταρικού πολλαπλασιασµού και απόπτωσης - χρησιµοποιώντας
την

MIB-1

και

την

TUNEL

αντίστοιχα-

και

συγκρίνοντας

µε

κλινικοπαθολογοανατοµικές παραµέτρους.
Οι δείκτες αυτοί βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά υψηλότεροι σε grade III
όγκους του µαστού (p<0,001) και όπως έχει βρεθεί και σε άλλες πρόσφατες µελέτες,
αλλά δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των 2 αυτών δεικτών και του
µεγέθους του όγκου ή την κατάσταση των λεµφαδένων της µασχάλης. 134-137-175.
Μελετώντας τον βαθµό θετικότητας του παράγοντα πολλ/σµού

MIB-1 ,

βρήκαµε ότι είναι ανάλογος µε τον βαθµό διαφοροποίησης.
∆ηλαδή όσο χαµηλότερη είναι η διαφοροποίηση ενός αδενοκαρκινώµατος του
µαστού, τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των κυττάρων που βρίσκεται στην φάση
πολλ/σµού και εκφράζει τον δείκτη ΜΙΒ-1. Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και
σε άλλες µελέτες σε καρκινώµατα του παχέος εντέρου, νεφρού, λεµφώµατα και των
οστών.95-96-97-98-99-101.
Συνεπώς

η

ανοσοιστοχηµική

ανίχνευση

του

δείκτη

MIB-1

στα

αδενοκαρκινώµατα του µαστού φαίνεται ότι µπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια του
υπολογισµού του βαθµού ιστολογικής διαφοροποίησης σε σύγκριση µε µεθόδους
βασιζόµενες µόνο σε µορφολογικά χαρακτηριστικά και θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί ως

έµµεσος δείκτης της βιολογικής επιθετικότητας των όγκων

αυτών.168-169. Επιπρόσθετη µελέτη που θα συσχετίζει τον δείκτη MIB-1 µε την
πρόγνωση των ασθενών, θα µπορούσε να καθορίσει την χρησιµότητά του ως κλινικού
προγνωστικού δείκτη στους ασθενείς που πάσχουν από αδενοκαρκίνωµα του
µαστού.190-199.
Πολλές συγκριτικές µελέτες συµφωνούν µε τα αποτελέσµατά µας ότι ο
δείκτης κυττ/κού πολλ/σµού έχει σχέση µε τον βαθµό κακοήθειας του όγκου και την
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έκφραση των ορµονικών υποδοχέων και δεν έχει σχέση µε τις λεµφαδενικές
µεταστάσεις, το µέγεθος του όγκου και την πλοιδικότητα..177-183.
Ανευρέθη επίσης ότι το MIB-1 είναι ο καλύτερος δείκτης για το ελεύθερο
υποτροπών διάστηµα.145
Το MIB-1 είναι ένας συµπληρωµατικός προγνωστικός δείκτης και η εκτίµηση
του ρυθµού πολλ/σµού µπορεί να συνεισφέρει στην επιλογή των υποψηφίων για
επικουρική χηµειοθεραπεία.
Στατιστικά σηµαντική ανευρέθη η σχέση µεταξύ κυττ/κού πολλ/σµού
απόπτωσης και εµµηνοπαυσιακής κατάστασης (p<0,01),µε MIB-1 έκφραση
υψηλότερη στις προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και αποπτωτικό δείκτη υψηλότερο
στις µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες.Αυτό συµβαίνει γιατί το αδενοκαρκίνωµα του
µαστού είναι ένας οιστρογονο-εξαρτώµενος όγκος και όπως φαίνεται η πτώση των
οιστρογόνων στις µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες εµποδίζει τον κυτταρικό πολλ/σµό
και ενεργοποιεί την διαδικασία της απόπτωσης.
Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της µελέτης µας , την απόπτωση ,
παρατηρήσαµε ότι οι όγκοι του µαστού µε ηυξηµένη απόπτωση είναι χαµηλής
διαφοροποίησης(grade III) και έχουν χειρότερη πρόγνωση.174-175-176-177.
Συµφωνούµε

µε τα πορίσµατα άλλων µελετών ότι η ηυξηµένη απόπτωση µε

ηυξηµένο πολλ/σµό σχετίζονται µε κακοηθέστερους όγκους.190-191-202.
Οι όγκοι του µαστού µε αυξηµένη απόπτωση είναι πιο πιθανό να είναι υψηλής
κακοήθειας και αρνητικοί όσον αφορά την έκφραση των οιστρογνκών υποδοχέων.204
Επίσης τα υψηλά επίπεδα απόπτωσης στους καρκίνους του µαστού φαίνεται
να έχουν χειρότερη πρόγνωση.205
Οι ρυθµοί της απόπτωσης συνδέονται µε τον βαθµό διαφοροποίησης του
όγκου και οι πιο επιθετικοί όγκοι έχουν υψηλότερο βαθµό απόπτωσης και πολλ/σµού.
Όπως ο µιτωτικός δείκτης αυξάνει µε την χαµηλή διαφοροποίηση, είναι
πιθανό ένας υψηλός αποπτωτικός δείκτης σε χαµηλής διαφοροποίησης όγκους να
αντανακλά έναν βιολογικά επιθετικό όγκο.113-133-137.
Πολλοί όγκοι δείχνουν υψηλό αποπτωτικό δείκτη και χαµηλό βαθµό
διαφοροποίησης(νεφρού,Malt του γαστρεντερικού,in situ τραχήλου µήτρας και
προστάτου).95-96-97-98-99.
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Πολλοί παράγοντες όµως, όπως ο ρυθµός πολλ/σµού, η διηθητικότης του
όγκου επηρεάζουν την βιολογική συµπεριφορά περισσότερο από ότι ο αποπτωτικός
δείκτης από µόνος του.177-178-180-183.
Σε αρκετές µελέτες φαίνεται ότι υψηλά επίπεδα απόπτωσης στους όγκους
συνδέεται µε χειρότερη επιδείνωση και σε άλλες µελέτες φαίνεται να αποτελεί έναν
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα.105-106-113.
Επίσης βρήκαµε ότι ο ρυθµός απόπτωσης δεν έχει σχέση µε το µέγεθος του
όγκου και τους λεµφαδένες της µασχάλης,ενώ παρατηρείται υψηλότερος στις
µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες., γιατί, όπως φαίνεται, η πτώση των οιστρογόνων σε
αυτή τη ηλικία προάγει την απόπτωση.
Πολλές µελέτες βρήκαν ότι ένας υψηλός αποπτωτικός δείκτης συνδέεται µε
υψηλό βαθµό κακοήθειας, υπερέκφραση του p53,και χαµηλή έκφραση του bcl-2 και
ER.112-109-101-133.
Γονίδια και πρωτεΐνες που ελέγχουν την απόπτωση µπορεί να αποτελέσουν
µελλοντικά όπλα για να ενεργοποιήσουµε τον θάνατο των καρκινικών κυττάρων.79-8085-92-94-100-101-102.

Στο ανθρώπινο είδος η αντιαποπτωτική πρωτεΐνη bcl-2 εκφράζεται στο
80% των καρκίνων του µαστού και σχετίζεται µε υψηλή έκφραση των οιστρογονικών
και προγεστερινικών υποδοχέων, αποτελεί δηλαδή καλό προγνωστικό παράγοντα
στην πρόγνωση του καρκίνου του µαστού.205
Αύξηση στην απόπτωση συµβαίνει 24 ώρες µετά από την έναρξη της
χηµειοθεραπείας.206
Εποµένως συµφωνούµε µε άλλες µελέτες ότι ο ρυθµός της απόπτωσης, όπως
και ο ρυθµός πολλ/σµού, έχει σχέση µε ορισµένες κλινικοπαθολογοανατοµικές
παραµέτρους όπως ο βαθµός διαφοροποίησης και η εµµηνοπαυσιακή κατάσταση των
γυναικών, γιατί είναι ορµονοεξαρτώµενος όγκος, ενώ δεν έχει σχέση µε το µέγεθος
του όγκου ή τους λεµφαδένες της µασχάλης.
Άλλωστε η απόπτωση και οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί της χρήζουν περαιτέρω
ερευνητικής µελέτης.
Η µελέτη αυτή έχει κλινική και ερευνητική σηµασία, γιατί διερευνά και
προσθέτει δύο ακόµη νέους παράγοντες στη πρόγνωση και θεραπεία των
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καρκινωµάτων του µαστού µαζί µε τους κλασσικούς, δηλαδή τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό και την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε αυτή την µελέτη ερευνήσαµε τον ρόλο του κυττ/κού πολλ/σµού και της
απόπτωσης στην πρόγνωση και θεραπεία των διηθητικών πορογενών καρκινωµάτων
του µαστού, εξετάζοντας σε FNA πλακίδια, την σχέση µεταξύ κυτταρικού πολλ/σµού
και απόπτωσης-χρησιµοποιώντας την MIB-1 και την TUNEL τεχνική αντίστοιχα- και
συγκρίνοντας µε άλλες κλινικοπαθολογοανατοµικές παραµέτρους, προκειµένου να
βρούµε νέους ανεξάρτητους προγνωστικούς δείκτες που θα χρησιµοποιήσουµε τόσο
στην πρόγνωση όσο και στην θεραπεία των καρκινωµάτων του µαστού.
Οι δείκτες πολλ/σµού και απόπτωσης ανεβρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά
υψηλότεροι σε grade III όγκους(p<0,01) και το αποτέλεσµα συµφωνεί µε τα
συµπεράσµατα άλλων προσφάτων µελετών, αλλά δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική
διαφορά µεταξύ των 2 αυτών δεικτών και του µεγέθους του όγκου ή την κατάσταση
των λεµφαδένων της µασχάλης.
Επίσης στατιστικά σηµαντική σχέση ανευρέθη µεταξύ κυτταρικού πολλ/σµού,
απόπτωσης και εµµηνοπαυσιακής κατάστασης(p<0,001) µε MIB-1 έκφραση
υψηλότερη στις προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και αποπτωτικό δείκτη υψηλότερο
στις µεταµµηνοπαυσιακές γυναίκες.
Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι το αδενοκαρκίνωµα του µαστού στον
άνθρωπο είναι ένας οιστρογονο-εξαρτώµενος όγκος και, όπως φαίνεται, η πτώση των
οιστρογόνων στις µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες εµποδίζει τον κυτταρικό πολλ/σµό
και ενεργοποιεί την διαδικασία της απόπτωσης.
Εµείς πιστεύουµε ότι οι λειτουργίες του κυτταρικού πολλ/σµού και της
απόπτωσης στα διηθητικά πορογενή νεοπλάσµατα του µαστού αντανακλούν µια
βιολογική συµπεριφορά, και όγκοι µε υψηλές τιµές πολλ/σµού και απόπτωσης έχουν
έναν υψηλότερο βαθµό επιθετικότητας και δείχνουν πτωχότερη πρόγνωση.
Εποµένως οι ανωτέρω δείκτες µπορεί να προστεθούν µαζί µε τους κλασικούς
προγνωστικούς δείκτες στην φαρέτρα των προγνωστικών δεικτών που µας βοηθούν
τόσο στην πρόγνωση όσο και στην παρακολούθηση της θεραπείας των
καρκινωµάτων του µαστού.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της

µελέτης είναι να ερευνήσουµε τον κυτταρικό πολλ/σµό

και την απόπτωση

σε διηθητικά πορογενή καρκινώµατα του µαστού και να τα

συσχετίσουµε

την

µε

πρόγνωση,

προκειµένου

να

ανακαλύψουµε

νέους

προγνωστικούς δείκτες στην αντιµετώπιση των καρκινωµάτων του µαστού.
Πρόκειται για 50 περιστατικά χειρουργηµένων γυναικών για καρκίνο µαστού,
που διεγνώσθησαν προεγχειρητικά µε FNA προεγχειρητικά πλακίδια ως διηθητικά
πορογενή καρκινώµατα του µαστού και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε ιστολογικά µετά
από το χειρ/γείο.
Για να εκτιµήσουµε τον

κυττ/κό πολλ/σµό και την απόπτωση,

χρησιµοποιήσαµε ανοσοκυτταρολογικές µεθόδους- την MIB-1 και TUNELαντίστοιχα.
Μελετήσαµε την σχέση µεταξύ κυττ/κού πολλ/σµού και απόπτωσης µε
άλλους δείκτες, όπως την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση, το µέγεθος του όγκου, την
κατάσταση των λεµφαδένων της

µασχάλης και τον

βαθµό κυτταρολογικής

διαφοροποίησης των όγκων.
Ο κυτταρολογικός πολλ/σµός και η απόπτωση ανευρέθησαν να έχουν
στατιστικά σηµαντική σχέση µε την εµµηνοπαυσιακή κατάσταση των ασθενών (
p<0,001) και τον βαθµό κυτταρολογικής διαφοροποίησης των όγκων(p<0,01), ενώ
δεν ανευρέθη στατιστικά σηµαντική σχέση µε την κατάσταση των λεµφαδένων της
µασχάλης και το µέγεθος του όγκου.
Αυτό σηµαίνει ότι νέοι βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες προστίθενται στους
κλασικούς προγνωστικούς δείκτες και ότι οι λειτουργίες του κυττ/κού πολλ/σµού και
της απόπτωσης στα διηθητικά πορογενή καρκινώµατα του µαστού αντανακλούν µια
βιολογική συµπεριφορά και όγκοι µε υψηλότερες τιµές πολλ/σµού και απόπτωσης
κατέχουν έναν υψηλότερο βαθµό βιολογικής επιθετικότητας και έχουν µια πτωχότερη
πρόγνωση.
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Cell proliferation and apoptosis are new giological markers that are added with the other
known classic prognostic markers and are used in the prognosis of breast cancer.
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