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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι

Με χαρά σας προσκαλώ στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 14-16 Απριλίου 2011.
Στους στόχους του Συνεδρίου είναι να αναπτυχθούν οι σύγχρονες εξελίξεις στην Ογκολογία
από την πλευρά του Ογκολόγου Παθολόγου, του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου, του Χειρουργού Ογκολόγου, του Παθολογοανατόμου, του Μοριακού Βιολόγου, του Nοσηλευτή και όλων
όσων καθημερινά δίνουν τη μάχη για τη βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των
ασθενών μας. Άλλωστε, οι εξελίξεις στο χώρο της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής έχουν
ανοίξει νέες θεραπευτικές δυνατότητες κατευθύνοντας την ιατρική έρευνα σε όλο και περισσότερο εξειδικευμένες και εξατομικευμένες στοχεύουσες θεραπείες.
Ο σύγχρονος Παθολόγος-Ογκολόγος έχει ανάγκη πέρα από την επιστημονική εκπαίδευση και
επάρκεια, να γνωρίζει το γίγνεσθαι στην έρευνα, να διεκδικεί τη δική του συμμετοχή σε αυτήν,
να ελέγχει και να παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του αρρώστου μέσα από ένα σύστημα με ελλείψεις και στρεβλώσεις, και να μπορεί να πλησιάσει τον ασθενή του ολιστικά και
με ανθρωπιά. Για τους λόγους αυτούς η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συμπεριέλαβε
στις εργασίες του συνεδρίου ικανό αριθμό στρογγυλών τραπεζιών γενικότερου ενδιαφέροντος που καλύπτουν τομείς όπως την Έρευνα στην Ελλάδα, το κόστος της Ογκολογικής Φροντίδας κλπ. Επίσης, φρόντισε να εμπλουτίσει το Συνέδριο με Έλληνες ομιλητές που σταδιοδρομούν με επιτυχία στο εξωτερικό σε μία προσπάθεια να τους φέρει κοντά στην Ελληνική Ογκολογία. Άλλωστε, στους δύσκολους καιρούς που περνάει η Χώρα μας θεωρήθηκε ότι η συστράτευση όλων μας είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη.
Πίστη μας είναι ότι με την ενεργό συμμετοχή όλων μας αλλά και με την παρουσίαση ερευνητικών
εργασιών, που είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολλές και σημαντικές, θα πραγματοποιηθεί ένα «διαφορετικό» και «ουσιαστικό» 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα έχει τα εχέγγυα της σηματοδότησης της
Ογκολογίας στη χώρα μας.
Σας προσκαλούμε και περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Βασίλης Γεωργούλιας
Πρόεδρος του Δ.Σ.
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Aγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι και συνεργάτες
Με αίσθημα μεγάλης ευθύνης αποδεχθήκαμε πριν από οκτώ μήνες την τιμητική πρόταση
του ΔΣ της ΕΟΠΕ να αναλάβουμε την προεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής του
17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας. Την τιμή και την πρόκληση είχαμε την τύχη να τη μοιραστούμε με μια δράκα ανθρώπων δημιουργικών, ευφυών και ευαίσθητων μαζί,
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι είχαμε όλοι την αίσθηση ότι πορευόμαστε σήμερα στην Ογκολογία,
στο μεταίχμιο του περάσματος «από την ακρίβεια της βασικής επιστήμης στο στίβο της κλινικής εφαρμογής» και αυτό έγινε αφορμή να υιοθετηθεί ως λογότυπος προμετωπίδα του συνεδρίου και κεντρικός άξονας ανάπτυξης του προγράμματος.
Καθώς οι πρώτες συζητήσεις έγιναν κάτω από την Ακρόπολη, στο μόνιμο χώρο διδακτικού
παλμού της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας, η γλαύκα το άγρυπνο σύμβολο της σοφίας (και
μασκότ του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) μας υπενθύμισε τα λόγια του Έλληνα προσωκρατικού φιλοσόφου της αρχαίας διασποράς, του Εμπεδοκλή του Ακραγαντινού: «Νείκος μέν ενέρτατον ικέτα βένθος δίνης, εν δε τη μέση Φιλότης στροφάλιγγι γένηται, εν τη δή τάδε πάντα συνέρχεται εν μόνον είναι», όπου η φιλότητα (έλξη, ισορροπία, αρμονία) και το νείκος (διαμάχη, διάσπαση) είναι το στημόνι και
το υφάδι που πλέκουν το Πέπλο του Κόσμου. Η φιλότητα και το νείκος είναι οι
δυνάμεις που ασκούνται πάνω στα τέσσερα στοιχεία - τη γη, το νερό, τη φωτιά
και τον αέρα - τα οποία τα φέρνουν σε κατάσταση δυναμικής ισοροπίας. Όπως
η ζωή και ο θάνατος, όπως η γέννηση και ο χωρισμός, όπως η έλξη και η διάσπαση, όπως το πείραμα και η παρατήρηση, όπως η δομημένη συνύπαρξη
των κυττάρων και ο καρκίνος, όπως η Επιστήμη και η Τέχνη.
Σε συνάφεια, προσπαθήσαμε στην επιλογή των προσκεκλημένων προσώπων που θα πλαισίωναν το συνέδριο σαν ομιλητές, να τιμήσουμε Έλληνες
ερευνητές της διασποράς, να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς μεταξύ μας κι
αν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας και
ανταλλαγής γνώσης. Έτσι, ο George Demetri από το Dana-Farber/Harvard
Cancer Center αποδέχθηκε την πρόσκληση να είναι επίτιμος πρόεδρος του
συνεδρίου και εξαιρετικοί επιστήμονες να συμμετέχουν στις εργασίες του.
Αφουγκραζόμενοι τις παρατηρήσεις πολλών από τους συναδέλφους μας και
έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου φτιάξαμε ένα πρόγραμμα ανεξάρτητο, πολύπλευρο, σύγχρονο. Προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε
στην έρευνα, τον κλινικό προβληματισμό, το ανθρώπινο πρόσωπο της καθημερινής σχέσης του κλινικού Ογκολόγου με τον άρρωστο, και να αναδείξουμε τη δου-
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λειά των Ελλήνων ερευνητών προάγοντας τις ελεύθερες ανακοινώσεις σε κομβικό σημείο του
προγράμματος, με μια άλλη δομή και επεξεργασία. Προσπαθήσαμε επίσης να αναδείξουμε τον
κοινωνικό προβληματισμό των ημερών μας, γύρω από τη νόσο του καρκίνου, με τη χορήγηση
βήματος τόσο σε κοινωνικές φωνές όσο και στην Πολιτεία με τα υπεύθυνα όργανα της.
Σε αυτή τη διαδρομή μάθαμε ότι η ακατανίκητη δύναμη της αδράνειας αντιμετωπίζεται με τον
ενθουσιασμό, το μεράκι, τη σοβαρότητα και τη συλλογική δράση.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη και πολύτιμη, για μας, εμπιστοσύνη που μας
δείξατε και να ζητήσουμε την επιείκιά σας για όσες ατέλειες και αδικίες θα διαπιστώσετε στην
πορεία του συνεδρίου.
Αξίζει νομίζουμε να ψιθυρίζουμε πότε-πότε τα λόγια του Pablo Neruda:
"Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας,
επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές,
όποιος δεν αλλάζει περπατησιά,
όποιος δε διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώμα στα ρούχα του,
όποιος δε μιλεί σε όποιον δε γνωρίζει...
Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει,
όποιος δε διαβάζει,
όποιος δεν ακούει μουσική,
όποιος δε βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του...

Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει μια ιδέα του πριν την αρχίσει,
όποιος δε ρωτά για πράγματα που δε γνωρίζει...

Αποφεύγουμε το θάνατο σε μικρές δόσεις, όταν θυμόμαστε πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός
χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη από το απλό γεγονός της αναπνοής..."

Για την Επιστημονική Επιτροπή

Βαγγέλης Μπριασούλης
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Γιάννης Μπουκοβίνας
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Αίθουσα BALLROOM II – III

Εγγραφές – Προσέλευση
Κλινικό Συμπόσιο

Παράπλευρες απώλειες αντινεοπλασματικών θεραπειών
Προεδρείο: Δ. Μισαηλίδου – Φλ. Σταυρίδη
Διατήρηση της γονιμότητας μετά τη χημειοθεραπεία:
α) στους άνδρες.
β) στις γυναίκες.
Οστική απώλεια μετά από συστηματική θεραπεία. Πρόληψη και θεραπεία.
Νέες τεχνικές ακτινοθεραπείας. Πόσο ασφαλείς είναι;
Δ ι ά λ ε ι μ μ α
Στρογγυλό Τραπέζι

Κ α φ έ

Ν. Σοφικίτης
Ι. Ζερβομανωλάκης
Ι. Μούντζιος
Γ. Πισσάκας

Έρευνα στο πεδίο του καρκίνου 2011
Προεδρείο: Χ. Παπανδρέου – S. Murray
Ορισμός, αρχές και μεθοδολογία κλινικής και
εργαστηριακής έρευνας.
Μεταφραστική έρευνα.
Βιοτράπεζες.
Κλινική έρευνα στην Ελλάδα.
Θεραπεία της πάσχουσας κλινικής έρευνας.

Ι. Σουγκλάκος
Ι. Τρουγκάκος
Α. Χαρώνης
Α. Πάλλης
Ευ. Μπριασούλης

Lecture

Chairs: V. Georgoulias – N. Tsavaris
Novel Organism - specific regulatory RNAs and their roles in disease.

20:30-21:30

Εναρκτήρια Τελετή

I. Rigoutsos

Ευγενική Χορηγία

Εναρκτήρια Ομιλία:
Κρατικές επενδύσεις στην ογκολογική φροντίδα στην Ελλάδα.
Μ. Τιμοσίδης
Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Χαιρετισμοί
Α. Σερέτης, Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Β. Γεωργούλιας, Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
Ε. Μπριασούλης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Ι. Μπουκοβίνας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Ο. Ζώρας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας
Π. Παντελάκος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
S. Murray, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Ογκολογίας
Θ. Παππά, Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας, Ε.Σ.Ν.Ε.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Αίθουσα VIP – LAMDA
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

12:00-13:00

Ουροποιητικός καρκίνος
Προεδρείο: Α. Μπάμιας – Χ. Εμμανουηλίδης

ΕΑ3: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ CYSTITAT ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΥΕΛΟΥ, ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
I. Κάντζου, B. Καραγιάννης, Γ. Δουβή, Μ. Πουλίζη, Α. Πετρίδης, Γ. Σαρρής
Α΄ Ακτινοθεραπευτική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
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ΕΑ4: ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΜΑΡΙΟΥ153
ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ι. Φραγκος1, Γ. Τσουκαλάς1, Α. Τζοβάρας2, Ι. Μπαζιώτης1
1. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA, 2. Α’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
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ΕΑ2: ΥΠΟΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΟΓΚΟΥΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΞΕΙΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Γ. Σουλιμιώτη, Α. Γιαννοπούλου, Μ. Τόλια, Κ. Πλατώνη, Μ. Διλβόη, Π. Παντελάκος, Β. Κουλουλίας
Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Π.Γ.Ν. @ΑττικόνA

1 4

ΕΑ1: ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΕΝΔΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ FCD10G, ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ 1 FΕΤ:1G, NFκB
ΣΤΟΝ ΟΡΜΟΝΟ:ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
Π. Βλαχοστέργιος1, Γ. Μουτζούρης2, Γ. Κάκκας2, Φ. Καρασαββίδου3, Ι. Γκιουλμπασάνης1, Δ. Δαλιάνη1,
Μ. Μελέκος2, Χ. Παπανδρέου1
1. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2. Ουρολογική
Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3. Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας
Π.Γ.Ν. Λάρισας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Π Ε Μ Π Τ Η

12:00-16:00

ΕΑ5: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΡΧΕΟΣ ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝΔΡΑ
Μ. Γκιαουράκη1, Ν. Τσουκαλάς1, Μ. Δεβετζόγλου1, Ν. Φέκκας1, Γ. Ιατρόπουλος1, Σ. Βασιλείου1,
Γ. Πανσεληνάς2, Α. Καραμπεάζης1, Χ. Χριστοφυλλάκης1
Ογκολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α, 2.Παθολογοανατομικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Αίθουσα VIP – LAMDA
Γυναικολογικός καρκίνος
Προεδρείο: Χ. Παπαδημητρίου – Γ. Κουμάκης
ΕΑ6: ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ BRCA1, ERCC1, ATP7B, PARP1,
RAP80, DAXX, TRX, TXR1 ΚΑΙ TSP1 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ PACLITAXEL:CARBOPLATIN ΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Σ. Ποντικάκης1, Χ. Παπαδάκη1, Μ. Τζαρδή2, Ζ. Σαριδάκη1,3, Αν. Καλυκάκη1,3, Λ. Γιαννικάκη2,
Μ. Σφακιανάκη1, Δ. Μαυρουδής1,3, Μ. Τρυπάκη1, Ε. Σταθόπουλος2, Β. Γεωργούλιας1,3, Ι. Σουγκλάκος1,3
Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2. Τμήμα Ιστοπαθολογίας
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, 3. Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
ΕΑ7: CA ΩΟΘΗΚΩΝ : INHIBIN A ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ.Γ.Κ. Χαντζησαλάτας M.D.,M.Sc,Ph.D, Y. S. Bazik M.D., Ph.D
University @Carol DavilaA

1 4

ΕΑ8: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΩΟΘΗΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ε. Κωστούρος, Α. Καραδήμου, Ν. Σούπος, Χ. Μπάμια, Γ. Βλάχος, Α. Ροδολάκης, Ν. Θωμάκος,
Δ. Χαιδόπουλος, Α. Αντσακλής, Μ.Α. Δημόπουλος, Α. Μπάμιας
Γ.Ν.Α. @ΑλεξάνδραA
ΕΑ9: CA ΩΟΘΗΚΩΝ C ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗ Τ:ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Σ.Γ.Κ. Χαντζησαλάτας M.D.,M.Sc,Ph.D, Y. S. Bazik M.D., Ph.D
University «Carol Davila»

Π Ε Μ Π Τ Η

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

13:00-14:00

ΕΑ10: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ:ΙΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ:ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗΣ FΤΙΡG ΣΤΟ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Χ. Κοσμάς1, Ν. Μυλωνάκης1, Γ. Τσάκωνας1, Γ. Βόργιας1, Ν. Καρβούνης1, Θ. Δαλαδήμος1, Ν. Καλινόγλου2,
Ν. Μαλάμος4, Η. Σκοπελίτης3, Ι. Ξυνός3, Ο. Τσαβαρής3, Γ. Κεχαγιάς3, Σ. Αmptoulach3, Μ. Καραδήμα3,
Ν. Τσαβαρής3
1. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA, 2. Γυναικολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
3. Ογκολογική Μονάδα, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA, 4. Παθολογικό;Ογκολογικό
Τμήμα, Π.Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών @Έλενα ΒενιζέλουA
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Αίθουσα VIP – LAMDA
14:00-15:00

Μοριακή ογκολογία
Προεδρείο: Ε. Λινάρδου – Σ. Λαμπρόπουλος

1 4

ΕΑ12: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Α. Τζοβάρας1, Α. Ντόκου1, Κ. Μαυρίδης2, Ι. Μισιτζής3, Δ. Φλώρου2, Δ. Κορμπάκης2, Ε. Θωμαδάκη2,
Κ. Φλώρου1, Α. Αγρογιάννη1, Ε. Πούλιου1, Δ. Ντουφεξής1, Μ. Ταλιέρη4, Α. Αρδαβάνης1, Α. Σκορίλας2
1. Α΄ Ογκολογικό ; Παθολογικό Τμήμα, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA, 2. Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής
Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3. Κλινική Μαστού, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
4. Κέντρο Ογκολογικής Έρευνα @Γ. ΠαπανικολάουA Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA

Π Ε Μ Π Τ Η

ΕΑ11: MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ PROLYL-3 HYDROXYLASES (P3H) ΣΕ
ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Ε. Χατζημιχαήλ1, Α. Δασούλα1, Λ. Κυριαζοπούλου1, Α. Παπούδου;Μπάη2, Μ. Μπάη2, T. Crook3,
Ε. Μπριασούλης1
1. Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
3. Department of Oncology, Southend University NHS Trust, Westcliff;on;Sea, Essex, UK

ΕΑ13: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ GSTP1, GSTM1 ΚΑΙ CYP1A1 ΜΕ
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
K. Πλοιαρχοπούλου1, Γ. Βουτσινάς2, Φ. Πλοιαρχοπούλου2, Γ. Παπαξοίνης1,
Αικ. Φλώρου1, Μ. Σκόνδρα1, Φ. Κοντσιώτη3, Α. Γιαγκίνη3, Κ. Κωστάκη1, Π. Ρούσσου4,
Κ. Συρίγος4, Δ. Πεκτασίδης1
1. Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA, 2. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης, Ινστιτούτο Βιολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. @ΔημόκριτοςA, 3. Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας, Π.Γ.Ν. @ΑττικόνA, 4. Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
@Η ΣωτηρίαA

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

ΕΑ14: H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Σ. Βογιατζή, Κ. Δεσίρης, Μ. Μαρκόπουλος, Ε. Στεργίου, Δ. Πάικος, Γ. Ζαφειρίου, Α. Κιζιρίδου,
Π. Στραβοράβδη, Γ. Συμπιλίδης
Γ’ Χειρουργική Κλινική, Ερευνητικό Τμήμα Α.Ν.Θ. @ΘεαγένειοA

2 0 1 1

ΕΑ15: ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α. Απέσσου1, Α. Κεραμόπουλος2, Ν. Τουρούτογλου3, Κ. Παπαζήσης4, Ν. Μπλιούρας5, Γ. Νασιούλας1
1. Genekor A.E., Πρότυπο Κέντρο Ανάλυσης Γενικού Υλικού, 2. Ιασώ Θεραπευτήριο & Ερευνητικό
Κέντρο Α.Ε., 3. Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 4. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
@EuromedicaA, 5. Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA
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Π Ε Μ Π Τ Η

1 4

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

15:00-16:00

12

Διάφοροι όγκοι - θεραπευτική
Προεδρείο: Δ. Τζαννίνης – Θ. Μακατσώρης
ΕΑ16: ΕΝΔΟΤΥΜΠΑΝΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ N:ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ. ΜΙΑ ΕΦΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΜΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λ. Χέλης1, Μ. Ρήγα2, Π. Δημόπουλος1, Ε. Χαμαλίδου1, Σ. Παπαδόπουλος2, Σ. Σταθακίδου2, Ν. Ξενίδης1,
Κ. Αμαραντίδης1, Π. Μιχαηλίδης1, Β. Δανιηλίδης2, Σ. Κακολύρης1
1. Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 2. Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. Κλινική
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
ΕΑ17: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΑΛΙΠΛΑΤΙΝHΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΥΩΝ
Α. Καγιαβά1, Ε.Κ. Κοσμίδης2, Γ. Θεοφιλίδης1
1. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 2. Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Α.Π.Θ.
ΕΑ18: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
Ο. Νικολάτου;Γαλίτη1, Ε. Παπαδοπούλου1, Τρ. Σαρρή1, Μ;Χ. Κυρτσώνη2, Π. Ρεπούσης3,
Β. Μπαρμπούνης4, C.A. Migliorati5
1. Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Μονάδα Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού
Ασθενούς, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., 2. 1η Προπαιδευτική Κλινική, Γ.Ν.Α, @ΛαϊκόA, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., 3. Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA, 4. Ογκολογική Κλινική Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA ,
5. University of Tennesee Health Science Center College of Dentistry, Memphis, USA
ΕΑ19: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ MRP5 ΠΡΩΤΕΐΝΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Γ. Αλεξίου1, Α. Γούσια2, Α. Κυρίτσης3, Σ. Βούλγαρης1
1. Νευροχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 2. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
3. Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΕΑ20: ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ Τ:ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ: ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Λ. Κυριαζοπούλου1, Ε. Χατζημιχαήλ1, Μ. Μπάη3, Ι. Μπασιούκας2, Κ. Σκανδάλης2, Α. Παπούδου3,
Ε. Μπριασούλης1
1. Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 2. Δερματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
3. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η
09:00-10:30
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2011

Αίθουσα BALLROOM II – III

Στρογγυλό Τραπέζι

Σ. Ντρουφάκου
Γ. Κλούβας
Δ. Καρδαμάκης

Ενημέρωση ασθενούς για τα «άσχημα νέα».
Διλήμματα που σχετίζονται με το τέλος της ζωής.
Ο ακτινοθεραπευτής απέναντι στον άρρωστο με καρκίνο.
10:30-12:00

Κλινικό Συμπόσιο
Καρκίνος μαστού
Προεδρείο: Χ. Καλόφωνος – Οδ. Ζώρας

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

12:30-14:00

Κλινικό Συμπόσιο

Κ α φ έ

Μελάνωμα
Προεδρείο: Δ. Μπαφαλούκος – Δ. Πεκτασίδης
Ηλ. Αθανασιάδης
Ε. Γκόγκα
Α. Ribas

Ευγενική Χορηγία

2 0 1 1

Standard of care στην προφυλακτική θεραπεία και θεραπεία μεταστατικής νόσου.
Ipilimumab – Νεότερα δεδομένα.
Targeting BRAF in melanoma.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

12:00-12:30

1 5

A. Makris
Ευ. Ραζή
Ε. Φαλιάκου

Adjuvant treatment based on stage or tumor biology?
Ταυτόχρονη στόχευση σηματοδοτικών οδών στη μεταστατική νόσο.
Εξατομικευμένη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

Ο ογκολόγος απέναντι στον άρρωστο με καρκίνο
Προεδρείο: Χ. Ανδρεάδης – Ελ. Τζαμάκου

Αίθουσα VIP – LAMDA
14:00-16:00

Τα κ τ ι κ ή Ε κ λ ο γ ο α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ε . Ο . Π . Ε .

16:00-20:00

Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. (2011-2013)
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Αίθουσα BALLROOM II – III
14:00-16:00

Μεσημβρινή Διακοπή

16:00-17:30

Κλινικό Συμπόσιο

Τι άλλαξε στη θεραπεία πρώτης γραμμής και της υποτροπής
στον καρκίνο των ωοθηκών την τελευταία πενταετία;
Ο πολλαπλός ρόλος του CA 125 στον καρκίνο των ωοθηκών.
New horizons in the management of ovarian cancer.

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
14

Δ. Τρυφωνόπουλος
Π. Παπαδόπουλος
S. Kaye
Ευγενική Χορηγία

17:30-18:00

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

18:00-20:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Κ α φ έ

Κόστος της ογκολογικής φροντίδας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Προεδρείο: Α. Πολύζος – Ι. Βαρθαλίτης

1 5

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

Καρκίνος ωοθηκών
Προεδρείο: Γ. Αραβαντινός – Β. Καραβασίλης

Το ιατρικό και το νοσηλευτικό κόστος ως μερίδιο του κόστους φροντίδας.
Συγκριτικό κόστος θεραπείας του καρκίνου έναντι άλλων παθήσεων.
Ο ογκολόγος στο σύγχρονο θεραπευτικό τοπίο: Μια ταλάντωση
χωρίς θέση ισορροπίας.

Ι. Κυριόπουλος
Ν. Μανιαδάκης
Α. Αρδαβάνης

Ευγενική Χορηγία
20:00-20:30

Lecture
Chairs: M.A. Dimopoulos – A. Efraimidou
Important developments in cancer therapy over the last five years.

Ch. Karapetis

Σ Α Β Β ΑΤ Ο
09:30-10:30

1 6

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

Αίθουσα BALLROOM II – III

Διάλεξη

Το αναγνωστικό του παθολόγου ογκολόγου.
Το αναγνωστικό του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου.
10:30-12:00

Ουρ. Δαφνή
Κ. Γεροπάντας

Στρογγυλό Τραπέζι
Στοχεύουσα θεραπεία
Προεδρείο: Δ. Μαυρουδής – Α. Κούτρας

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

12:30-14:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Κ α φ έ

Εξατομικευμένη ιατρική
Προεδρείο: Σ. Κακολύρης – Ι. Μπουκοβίνας

14:00-16:00

Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή

16:00-17:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Δ ι α κο π ή

–

Χ. Τόλης
K. Papadopoulos
F. André

Γε ύ μ α

2 0 1 1

Μύθος ή πραγματικότητα;
Targeting the Hedgehog’ s pathway and beyond.
Factors underlying sensitivity of cancer to small-molecule kinase inhibitors.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

12:00-12:30

Γ. Κεσίσης
Κ. Παπαζήσης
Β. Γκολφινόπουλος

1 6

Πόσο στοχευμένη είναι η στοχεύουσα θεραπεία;
Ενδοκυττάρια ή εξωκυττάρια στόχευση;
Νέες θεραπείες με παλιά «end points»;

Σ Α Β Β Α Τ Ο

Ανάγνωση των επιστημονικών δημοσιεύσεων
Προεδρείο: D. Mauri – Π. Παντελάκος

Προηγμένη νοσηλευτική φροντίδα και ογκολογία
Προεδρείο: Ε. Πατηράκη – Θ. Παππά
Συμπεριφορές φροντίδας στη νοσηλευτική ογκολογία.
Tεκμηριωμένη λήψη κλινικών αποφάσεων.
Κλινικά συνεργατικά πρωτόκολλα στην ογκολογία.
Noσηλευτικά διαχειριζόμενες δομές (Nurse Led Clinics).

Χ. Κάρλου
Α. Ψυχογιού
Μ. Χατζοπούλου
Α. Ταραμπίκου
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Αίθουσα BALLROOM II – III
17:30-18:00

Lecture
Chairs: D. Skarlos – P. Kosmidis
J.Y. Blay
Ευγενική Χορηγία

18:00-18:30

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

18:30-20:30

Interactive Clinical Symposium

Κ α φ έ

Challenges of prostate cancer
Chairs: C. Logothetis – D. Daliani

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

Targeted therapy of sarcomas.

N. Kyprianou
C. Logothetis

Biology of prostate cancer.
Advances in prostate cancer progression.
Localized prostate cancer
Morphological predictors / prognosticators.
Models of prostate cancer progression.

Σ Α Β Β Α Τ Ο

1 6

Case presentation / discussion
Moderator:
Presenters:

V. Tzelepi
M. Karlou
C. Logothetis
V. Tzelepi, E. Maragouli, G. Moutzouris,
E. Beroukas, D. Daliani

Metastatic prostate cancer
Expanded role of androgen signaling in PCA
progression.
Morphologic variants.
Case presentation / discussion
Moderators:
Presenters:

E. Efstathiou
V. Tzelepi
C. Logothetis, D. Daliani
V. Tzelepi, E. Bournakis, E. Efstathiou
Ευγενική Χορηγία

20:30-21:30

16

Bράβευση Εργασιών - Τελετή Λήξης

Επιστημονικό Πρόγραμμα
Αίθουσα VIP – LAMDA
09:00-13:00

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

09:00-11:00

1. Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας σε εποχή
οικονομικής αστάθειας. Είναι δυνατή;
Προεδρείο: Β. Γεωργούλιας – Χ. Χριστοδούλου

Κοινωφελής Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Φίλων
του Καρκίνου «Μείνε Δυνατός»
Όταν η οικονομική κρίση συναντά την ενσυναίσθηση.

Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖω»
Η οικονομική αστάθεια της εποχής σαν εφαλτήριο
για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων.

Α. Τρυγωνάκη
Ε. Γαλαζίδου

Κ. Γαβριηλίδου

2 0 1 1

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
«Άλμα Ζωής» Αθηνών
Η ανασφάλεια της «κρίσης» και η δύναμη της «γνώσης»
για τη γυναίκα με καρκίνο μαστού.

Μ. Τζανάκη

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας & περιχώρων
Υποβάθμιση υγείας σε επαρχιακά νοσοκομεία

Π. Μιχαήλ

1 6

Σύλλογος Στήριξης Ασθενών που πάσχουν από
Νεοπλασματική Νόσο «Ευ Ζω με τον καρκίνο»
Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων στην εποχή
της οικονομικής αστάθειας

Α. Βεΐζης - Ι. Περτσινίδου

Σ Α Β Β Α Τ Ο

Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Προκλήσεις και προβληματισμοί στην παροχή υπηρεσιών
υγείας στους πρόσφυγες και μετανάστες - εμπειρία Γιατρών
Χωρίς Σύνορα.

17

Επιστημονικό Πρόγραμμα
Αίθουσα VIP – LAMDA

Σ Α Β Β Α Τ Ο

1 6

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

11:00-13:00
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2. Ογκολογική φροντίδα ασθενών με ελαττωμένη
δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υγείας.
Προεδρείο: Κ. Δημητριάδης – Ε. Σαμαντάς
Europa Donna Hellas
Η Ελλάδα και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον καρκίνο του μαστού.

Λ. Μάγιερ

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
Θεσσαλονίκης
Ανασφάλιστη γυναίκα με καρκίνο μαστού: Διαπιστώσεις,
επιπτώσεις και προτάσεις.

Ε. Ντελιοπούλου

Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος
Δεν φοβόμαστε τον καρκίνο – τα καρκινώματα φοβόμαστε,
φτάνει πια.
Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Ανάγκες των ασθενών – Στήριξη από ειδικούς.
Ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου. Εμπειρίες ενός
καρκινοπαθή ιατρού.
Αλλαγές που συντελούν στην ποιοτική αναβάθμιση της
περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών.
Σύλλογος Φίλων Θεαγενείου «Αλέξανδρος Συμεωνίδης»
Δυσκολίες πρόσβασης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
στο «Θεαγένειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης
Ο δρόμος για την Ιθάκη.

Π. Μήττα
Ζ. Γραμματόγλου
Α. Σεφερλής
Α. Τάγκα
Ευσταθίου Θ.
Θ. Γελαδάρη

Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής & Συναισθηματικής
Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των Οικογενειών
τους «Πνοή Αγάπης»
Η διαμόρφωση μιας διευρυμένης αντίληψης στη νέα γενιά
της πολυπαραγοντικότητας του καρκίνου.
Μ. Λαμπροπούλου - Μ. Παπακωνσταντίνου
Η επίδραση της τέχνης στη θεραπευτική διαδικασία
αντιμετώπισης του καρκίνου – «Ταξίδι στον κήπο με τα
παραμύθια και στης καρδιάς μας την αλήθεια».
Μ. Δέδε - Ζ. Νικητάκη

Επιστημονικό Πρόγραμμα
Αίθουσα VIP – LAMDA
13:00-16:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

13:00-14:00

Καρκίνος μαστού
Προεδρείο: Β. Μπαρμπούνης – Ν. Ξενίδης

2 0 1 1

ΕΑ24: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΥΛΒΕΣΤΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΟΞΙΦΑΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Δ. Λυμπεράτου, Ε. Γιαννοπούλου, Α. Κούτρας, Χ. Π. Καλόφωνος
Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Τμήμα Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

ΕΑ23: ΠΡΩΤΟ:ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
BRCA1 ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
Φ. Φωστήρα1, Ν. Φέκκας2, Α. Σταυροπούλου1, Μ. Περτέση1, Γ. Ιατρόπουλος2, Α. Καραμπεάζης2,
Ν. Τσουκαλάς2, Χ. Χριστοφυλλάκης2
1. Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. @ΔημόκριτοςA, 2. Ογκολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

1 6

ΕΑ22: Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ν. Πισταμαλτζιάν1, Κ. Παπαδημητρίου1, Χ. Πανόπουλος1, Δ. Τρυφωνόπουλος1, Ν. Τσουκαλάς1,
Ε. Μοιροπούλου1, Ρ. Γυφτάκη1, Ι. Μεταξάς1, Ι. Μισιτζής2 , Ν. Αποστολίκας3, Α. Ευφραιμίδου1
1. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα ; Μονάδα Κληρονομικού Καρκίνου, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA,
2. Τμήμα Χειρουργικής Μαστού, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA, 3. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,
Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA

Σ Α Β Β Α Τ Ο

ΕΑ21: ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΎΤΤΑΡΑ Ή ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΎΤΤΑΡΑ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ;
Ι. Παπασωτηρίου1,2,6, Μ. Χατζηιωάννου1, Μ. Τολούδη, Π. Αποστόλου1, U. Jacob3, R. Hammon4, N. Hembry5,6
1. RGCC;Research Genetic Cancer Centre Ltd, Φιλώτας Φλώρινα, 2. Hämatologie;Onkologie Abteilung,
Station 10, Martin Luther Uniklinuk Halle;Kröllwitz, Innere Medizin IV, Ernst Grube straße 40, 06120,
Halle FSaaleG, Deutschland, 3. Ursula Jacob GmbH, SilberwaldKlinik, Silberwald24, Dornstetten;
Hallwangen, Freundstadt, Deutschland, 4. ATMC Medical Center, 5429 Lakeview, Parkway, Rowllette,
TX, USA, 5. Litfield House Medical Centre, Clifton, Bristol, UK, 6. RGCC UK Ltd, Clifton, Bristol, UK

ΕΑ25: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΗΣ
ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
TRASTUZUMAB, BEVACIZUMAB ΩΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ:ΠΕΡΙΟΧΙΚΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΟΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Δ. Κρικέλης, Κ. Αλιφιέρης, Γ. Γερομίχαλος, Δ. Τραφαλής
Τμήμα Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Αίθουσα VIP – LAMDA

Σ Α Β Β Α Τ Ο

1 6

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

14:00-15:00

20

Καρκίνος αναπνευστικού
Προεδρείο: Σ. Αγγελάκη – N. Ξηρός
ΕΑ26: Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ERCC1 ΚΑΙ ΤΟΥ BRCA1 ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΟΓΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΛΑΤΙΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
FΜΜΚΠG
Χ. Παπαδάκη1, Ε. Λαγουδάκη2, Μ. Σφακιανάκη1, Γ. Ιωαννίδης1, Δ. Μαυρουδής1,3, Μ. Τρυπάκη1,
Ε. Τσακαλάκη1, Ε. Σταθόπουλος2, Β. Γεωργούλιας1,3, Ι. Σουγκλάκος1,3
1. Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2. Τμήμα Ιστοπαθολογίας,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, 3. Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
EA27: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ EGFR ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ:ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ FNSCLCG
Χ. Ευσταθιάδου1, S. Murray1, Ι. Νταχάμπρε2, Γ. Νασιούλας1
1. GENEKOR A.E. Πρότυπο Κέντρο Ανάλυσης Γενετικού Υλικού, 2. Institute for Clinical, Research
and Health Policy Studies, Tufts Medical Center, Boston, Massachusetts
ΕΑ28: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ K469E ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ICAM:1 ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ FΜΜΚΠG
Ε. Θανοπούλου1, Γ. Κοτζαμάνης1, Ν. Ζήρας2, Α. Κοτσίνας1, Β. Γοργούλης1
1. Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 2. Β’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
ΕΑ29: ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΝΟΡΕΛΜΠΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ε. Κοντοποδης1, Δ. Χατζηδακη1, Ι. Βαρθαλιτης2, Ν. Κεντεποζιδης3, Σ. Γιασσας3, Ν. Πανταζοπουλος3,
Ν. Βαρδακης1, Γ. Σφακιωτακη2, Μ. Ροβιθη1, Β. Γεωργουλιας1, Σ. Αγγελακη1
1. Παθολογική Ογκολογική Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, 2. Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Χανίων,
3. 1η Παθολογική Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου @ΙασώA
ΕΑ30: ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-I
(IGFR-IG ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ:ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ε. Μαραγκούλη1, Π. Γεωργούλιας2, Ζ. Γιαννούση3, Ι. Γκιουλμπασάνης1,3, Π. Γ. Βλαχοστέργιος1,
Β. Παπαδόπουλος1, Μ. Σιαγκούλη1, Κ. Καμποσιώρας1, Γ. Παπατσίμπας1, Δ. Δαλιάνη1, Χ. Ν. Παπανδρέου1
1. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 3. Ογκολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Επιστημονικό Πρόγραμμα
Αίθουσα VIP – LAMDA
15:00-16:00

Καρκίνος πεπτικού
Προεδρείο: Δ. Παπαμιχαήλ – Ν. Ανδρουλάκης

2 0 1 1

ΕΑ34: ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ DROSHA, DICER ΚΑΙ AGO2 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Δ. Ι. Παπαχρήστου1,2, Α. Κορπετίνου1, Ε. Γιαννοπούλου1, Α. Γ. Αντωνακοπούλου1, Ε. Παπαδάκη2,
Χ. Δ. Σκόπα3, Χ. Π. Καλόφωνος1
1. Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 2. Εργαστήριο
Ανατομίας;Ιστολογίας;Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 3. Εργαστήριο
Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

ΕΑ33: ΧΟΡΗΓΗΣΗ BEVACIZUMAB ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Ν. Τσαβαρής1, Ι. Βουτσάς2, Χ. Κοσμάς3, Σ. Αmptoulach1, Μ. Καραδήμα1, Γ. Κεχαγιάς1, Η. Σκοπελίτης1,
Ι. Ξυνός1, Α. Γκριτζάπης2, Κ. Μπαξεβάνης2
1. Ογκολογική Μονάδα, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA. 2. Κέντρο Ανοσολογίας
και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, A.O.Ν.A. «O Άγιος ΣάββαςA, 3. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα,
Ε.A.Ν.Π. @ΜεταξάA

1 6

ΕΑ32: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΩN ΓΟΝΙΔΙΩΝ
APC ΚΑΙ RASSF1A ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
Δ. Ματθαίος1, Ι. Μπαλγκουρανίδου1, Ε. Χαμαλίδου1, Π. Δημόπουλος1, Π. Μιχαηλίδης1, Ν. Ξενίδης1,
Κ. Αμαραντίδης1, Λ. Χέλης1, Ε. Παπαδοπούλου2, Α. Καραγιαννάκης3, Ε. Λιανίδου4, Σ. Κακολύρης1
1. Ογκολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 2. Εργαστήριο Βιοχημείας,
Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., 3. Β’ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
4. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τομέας Χημείας, Ε.Κ.Π.Α.

Σ Α Β Β Α Τ Ο

ΕΑ31: Η ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΜΟΡΦΗΣ 2 ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΥΒΙΚΟΥ FPKM2G
ΣΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ FΚΠΕG ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΞΑΛΙΠΛΑΤΙΝΗ ΚΑΙ
ΦΛΟΥΟΡΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ
Χ. Παπαδάκη1, Μ. Σφακιανάκη1, Μ Τζαρδή2, Ζ Σαριδάκη1,3, Ιπ. Μεσσαριτάκης1, Ε. Τσακαλάκη1,
Μ. Τρυπάκη1, Ν Βαρδάκης3, Κ Μπανανής1, Γ Γιάγκας1, Δ. Μαυρουδής1,3, Ε. Σταθόπουλος2,
Β. Γεωργούλιας1,3, Ι. Σουγκλάκος1,3
1. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Καρκίνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2. Τμήμα Ιστοπαθολογίας
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, 3. Παθολογική;Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σ Α Β Β Α Τ Ο

1 6

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

2 0 1 1

Αίθουσα VIP – LAMDA
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ΕΑ35: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Μ. Ζαχαράκης1, Ι. Ξυνός1, Α. Λάζαρης2, Χ. Κοσμάς3, Η. Σκοπελίτης1, Α. Πολύζος1, Ι Σύριος1, Ο. Τσαβαρής1,
Γ. Κεχαγιάς1, Μ. Καραδήμα1, Σ. Amptoulach1, Ν. Τσαβαρής1
1. Ογκολογική Μονάδα, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA, 2. Α’ Εργαστήριο Παθολογικής
Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA, Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα,
Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
16:00-17:30

Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών προς βράβευση
Προεδρείο: B. Γεωργούλιας – Ε. Μπριασούλης – Ι. Μπουκοβίνας

Ομιλητές - Πρόεδροι
André F.
Blay J.Y.

Karapetis Ch.

Kaye S.
Kyprianou N.
Logothetis C.
Makris A.
Mauri D.

Papadopoulos K.
Ribas A.
Rigoutsos I.

Αγγελάκη Σ.

Αθανασιάδης Ηλ.
Ανδρεάδης Χ.

Ανδρουλάκης Ν.

Αραβαντινός Γ.
Αρδαβάνης Α.

Βαρθαλίτης Ι.

Associate Professor Flinders University, Senior Consultant Medical Oncologist MBBS, FRACP,
MMedSc Director of Clinical Research Department of Medical Oncology, Flinders Medical
Centre, Australia
PhD, Postdoctoral Fellow, Department of Genitourinary Medical Oncology, UT MD Anderson
Cancer Center, USA
Professor of Medical Oncology, Head Section of Medicine, Institute of Cancer Research,
Head of Drug Development Unit, Royal Marsden Hospital, UK
MD, PhD, James F. Hardymon Chair in Urology Research, Professor of Urology, Biochemistry,
Pathology and Toxicology University of Kentucky College of Medicine, USA
MD, Chairman - Professor Department of Genitouranary Medical Oncology, University of
Texas MD Anderson Cancer Center, USA
Consultant Clinical Oncologist, Mount Vernon Cancer Centre, Northwood, UK
Επιμελητής Α’ Ογκολογικού Τμήματος Γ.Ν. Λαμίας
Dr., PhD Leader Oncology GeneKor A.E., Athens Greece
MD, MSc. Senior Clinical Investigator, South Texas Accelerated Research Therapeutics
(START), San Antonio, Texas, USA
MD, Associate Professor of Medicine and Surgery, University of California Los Angeles
(UCLA), Los Angeles, USA
PhD, Director - Computational Medicine Center, Professor , Departments of Pathology,
Anatomy & Cell Biology, Cancer Biology, Biochemistry & Molecular Biology, Jefferson
Medical College, Thomas Jefferson University, USA
Λέκτορας Παθολογικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου
Northe Western, Chicago, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
Διευθυντής Γ’ Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Υπεύθυνος Ογκολογικού
Τμήματος Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

Murray S.

Assistant Professor, University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA

Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν ΕΔ Ρ Ι Ο

Karlou M.

Professor, MD, PhD, Head of Department of Medicine Centre Leon Berard, Lyon, France,
President of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

17o

Efstathiou E.

MD, PhD, Department of Medical Oncology, Gustave Roussy institute, Villejuif, France

Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Διευθυντής Α’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
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Ομιλητές - Πρόεδροι
Βεΐζης Α.

Γαβριηλίδου Κ.

17o

Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν ΕΔ Ρ Ι Ο

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

Γαλαζίδου Ε.
Γελαδάρη Θ.

Γεροπάντας Κ.
Γεωργούλιας Β.
Γκόγκα Ε.

Γκολφινόπουλος Β.

Γραμματόγλου Ζ.
Δαλιάνη Δ.

Δαφνή Ουρ.
Δημητριάδης Κ.

Δημόπουλος Μ.Α.

Δέδε Μ.

Εμμανουηλίδης Χ.

Ευσταθίου Θ.

Ευφραιμίδου Α.

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
Πρόεδρος Δ.Σ. «ΑγκαλιάΖω» - Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Κατερίνης - Πιερίας
Dr., Consultant in Clinical Oncology, Department of Oncology, Colney Center, Norfolk &
Norwich University Hospital, UK
Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ηρακλείου,
Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Ε.
Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας Α’ Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Επικουρικός Ιατρός Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «ΚΕΦΙ» Αθηνών
Επιμελήτρια Α΄ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας
Καθηγήτρια Βιοστατικής, Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιοστατικής, Τμήμα Νοσηλευτικής,
Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια Frontier Science Foundation- Hellas
Παθολόγος Ογκολόγος
Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.
Κοινωνική Λειτουργός - Γραμματέας Συλλόγου Εθελοντών Κοινωνικής & Συναισθηματικής
Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο & των οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης»
Παθολόγος Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου «UCLA», USA
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Θεαγενείου «Αλ. Συμεωνίδης»
Πρώην Αν. Καθηγήτρια, Συντονίστρια Διευθύντρια Β’ Παθολογικού Ογκολογικού
Τμήματος Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ζερβομανωλάκης Ι. Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βόννης,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τράπεζας Ιστών Ωοθήκης, Μονάδα Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής Κλινικής «Μητέρα»
Ζώρας Οδ.

Κακολύρης Σ.

Καλόφωνος Χ.
Καραβασίλης Β.
Καρδαμάκης Δ.
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Υπεύθυνος Προγραμμάτων, Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Ελληνικό Τμήμα

Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.
Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθυντής Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Πατρών
Λέκτορας Παθολογίας Ογκολογίας Α.Π.Θ., Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

Ομιλητές - Πρόεδροι
Κάρλου Χ.

Κεσίσης Γ.

Κλούβας Γ.

Κουμάκης Γ.
Κυριόπουλος Ι.

Λαμπρόπουλος Σ.

Λαμπροπούλου Μ.

Λινάρδου Ε.
Μάγιερ Λ.

Μακατσώρης Θ.

Μανιαδάκης Ν.

Μαραγκούλη Ε.

Μήττα Π.

Μισαηλίδου Δ.

Μιχαήλ Π.

Μούντζιος Ι.

Μουτζούρης Γ.

Μπάμιας Α.

Μπαρμπούνης Β.

Μπαφαλούκος Δ.

Μπερούκας Ε.

Μπουκοβίνας Ι.
Μπουρνάκης Ε.

Μπριασούλης Ευ.

Διευθυντής Β’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία»
Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής, Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Νοσοκομείου
«Ο Άγιος Σάββας»
Λέκτορας Παθολογίας Ογκολογίας Ογκολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Πατρών
Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Κοσμήτωρ Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Οικονομολόγος - Μέλος Συλλόγου Εθελοντών Κοινωνικής & Συναισθηματικής Στήριξης
Ανθρώπων με Καρκίνο & των οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης»
Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια Α’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Metropolitan»
Μέλος Εuropa Donna Hellas
Λέκτορας Παθολογίας Ογκολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Ειδικευόμενη Παθολογίας Ογκολογίας Π.Γ.Ν. Λάρισας, Βιολόγος Α.Π.Θ.
Αν. Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος (OKE)
Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Ιδρυτής Μ.Κ.Ο. «Μείνε Δυνατός»
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής 251 Γ.Ν.Α.
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Άργους
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Διευθυντής Α’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Metropolitan»
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Δόκτωρ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Metropolitan»
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Β’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ.
«Θεαγένειο»

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

Μαυρουδής Δ.

Αν. Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Metropolitan»

Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν ΕΔ Ρ Ι Ο

Κούτρας Α.

Παθολόγος Ογκολόγος Ογκολογικού Τμήματος Γενικής Κλινικής «Άγιος Λουκάς»

17o

Κοσμίδης Π.

Νοσηλεύτρια, MSc PhD © Προϊσταμένη Ογκολογικής Κλινικής 251 Γ.Ν.Α.

Παθολόγος Ογκολόγος Ογκολογικού Τμήματος Θεραπευτικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Αν. Καθηγητής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Ομιλητές - Πρόεδροι
Νικητάκη Ζ.

17o
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Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

Ντελιοπούλου Ε.
Ντρουφάκου Σ.

Ξενίδης Ν.
Ξηρός Ν.

Πάλλης Α.

Παντελάκος Π.

Παπαδημητρίου Χ.
Παπαδόπουλος Π.
Παπαζήσης Κ.

Πρόεδρος Συλλόγου με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Θεσσαλονίκης
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ογκολογικής Μονάδας Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λέκτορας Κλινικής Ογκολογίας Δ.Π.Θ.
Διευθυντής Ε.Σ.Υ. , Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Παθολόγος Ογκολόγος, MsD, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Ε.Ε.Α.Ο.
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεραπευτική Κλινική Π.Γ.Ν.Α.
«Αλεξάνδρα»
Ογκολόγος Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Ν.Ν.Α.
Παθολόγος Ογκολόγος, Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης
«Euromedica»

Παπακωνσταντίνου Μ. Διευθύντρια Κοινωνική Λειτουργός Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Συλλόγου
Εθελοντών Κοινωνικής & Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο & των
οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης»
Παπαμιχαήλ Δ.

Παπανδρέου Χ.
Παππά Θ.

Πατηράκη Ε.

Πεκτασίδης Δ.
Περτσινίδου Ι.
Πισσάκας Γ.
Πολύζος Α.
Ραζή Ευ.

Σαμαντάς Ε.
Σερέτης Α.

Σεφερλής Α.
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Αφηγήτρια Παραμυθιών, Μουσειοπαιδαγωγός - Μέλος Συλλόγου Εθελοντών Κοινωνικής
& Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο & των οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης»

Υπεύθυνος Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου
Αν. Καθηγητή Παθολογίας Ογκολογίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Νοσηλεύτρια BcS MSC, Βραχείας Νοσηλείας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Νοσηλεύτρια, Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.
Καθηγητής Ογκολογίας Παθολογίας, Διευθυντής Β’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Υπεύθυνη Αποστολής, Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Ελληνικό Τμήμα
Συντονιστής Διευθυντής Α’ Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Αν. Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ.
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Μέλος του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, M.D., PhD Ορθοπεδικός Χειρουργός Σπονδυλικής
Στήλης, Διδάκτωρ Καρολίνσκα Σουηδίας

Ομιλητές - Πρόεδροι
Σκάρλος Δ.
Σουγκλάκος Ι.
Σταυρίδη Φλ.
Ταραμπίκου Α.
Τζαμάκου Ε.
Τζανάκη Μ.

Τζαννίνης Δ.
Τζελέπη Β.

Τιμοσίδης Μ.
Τόλης Χ.

Τρυγωνάκη Α.

Τρυφωνόπουλος Δ.

Τσαβαρής Ν.

Φαλιάκου Ε.
Χαρώνης Α.

Χατζοπούλου Μ.

Χριστοδούλου Χ.
Ψυχογιού Α.

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MsC , MrsP, Εξειδίκευση Καρκίνος Μαστού Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Μέλος του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, Δερματολόγος Επιμελήτρια Β΄ Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Νοσηλεύτρια Π.Ε. MsC Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου
«Metropolitan»
ΤΕ Νοσηλεύτρια, MsC, Ογκολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Πρόεδρος Συλλόγου Στήριξης Ασθενών που Πάσχουν από Νεοπλασματική Νόσο
«Ευ Ζω με τον Καρκίνο»
Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Τμήματος Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Έδεσσας & περιχώρων
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
MD Χειρούργος, Διευθύντρια Κέντρου Μαστού Ευρωκλινικής Αθηνών
Κύριος Ερευνητής Τομέα Ιστολογίας Κέντρου Βασικής Έρευνας Ι, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MsC, PhD Γραφείο Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Metropolitan»
Νοσηλεύτρια, MsC-PhD, Candidate Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

Τρουγκάκος Ι.

Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν ΕΔ Ρ Ι Ο

Τάγκα Α.

Λέκτορας Παθολογίας Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

17o

Σοφικίτης Ν.

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου «Metropolitan»
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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ

17o

Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν ΕΔ Ρ Ι Ο

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

Συνεδριακός Χώρος

Athenaeum Intercontinental Hotel
Λεωφ. Συγγρού 89-93, 117 45 Αθήνα
Τηλ.: 210 9206000
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
14 – 16 Απριλίου 2011
Web Site Συνεδρίου
www.hesmo2011.gr
Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στην Αγγλική γλώσσα.
Πιστοποίηση
Στους συνέδρους θα χορηγηθούν 18 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) και 21 ESMO - ΜORA points
Category1.
Παρουσιάσεις μέσω Η/Υ
Οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένες με video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στην ειδική γραμματεία.
Εγγραφές – Δικαίωμα Συμμετοχής
Ειδικευμένοι Ιατροί – Φαρμακοποιοί
Ειδικευόμενοι Ιατροί
Τεχνολόγοι – Νοσηλευτές
Φοιτητές
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Εκπρόσωποι Συλλόγων Καρκινοπαθών

250€
150€

100€

δωρεάν

δωρεάν

Γε ν ι κ έ ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει

• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων
• Διαλείμματα καφέ
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
* Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η υποβολή αντιγράφου της φοιτητικής τους ταυτότητας,
μαζί με την αποστολή του δελτίου συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής για εκπροσώπους συλλόγων καρκινοπαθών περιλαμβάνει

Γραμματεία Συνεδρίου
E.T.S. Events & Travel Solutions AE
Ελ. Βενιζέλου 154, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 2109880032, Fax: 2109881303
E-mail: ets@otenet.gr – ets@events.gr
Web Site: www.events.gr

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων
• Διαλείμματα καφέ

Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν ΕΔ Ρ Ι Ο

Το δικαίωμα συμμετοχής για Φοιτητές* περιλαμβάνει

17o

• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων & είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Τελετή έναρξης & δεξίωση υποδοχής την Πέμπτη 14 Απριλίου
• 2 γεύματα στις 15 & 16 Απριλίου
• Διαλείμματα καφέ
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
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Ευχαριστίες

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

17o

Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν ΕΔ Ρ Ι Ο

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι Α Σ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας
ευχαριστεί τις κάτωθι εταιρείες για τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους
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Κλινικό Συμπόσιο

Παράπλευρες απώλειες αντινεοπλασματικών θεραπειών

Ζερβομανωλάκης Ι.

Διατήρηση της γονιμότητας μετά τη χημειοθεραπεία: στις γυναίκες .......................................40

Στρογγυλό Τραπέζι

Έρευνα στο πεδίο του καρκίνου 2011

Σουγκλάκος Ι.
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Κλινικό Συμπόσιο
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Ραζή Ευ.

Ταυτόχρονη στόχευση σηματοδοτικών οδών στη μεταστατική νόσο. .....................................53
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Μελάνωμα
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Διάλεξη
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Παράπλευρες απώλειες αντινεοπλασματικών θεραπειών

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν

Δρ. Ζερβομανωλάκης Ιωάννης
Μαιευτήρας;Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βόννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τράπεζας Ιστών Ωοθήκης,
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Κλινικής @ΜητέραA
Eισαγωγή
Η πιθανότητα επιβίωσης νεαρών γυναικών μετά από χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση μιας κακοήθειας ή αυτοάνοσης νόσου κυA
μαίνεται γύρω στο 50%. Ωστόσο, στο παρελθόν δόθηκε λίγη σημασία στις συνέπειες της χημειοθεραπείας για αυτή την κατηγοA
ρία γυναικών. Η ωοθηκική ανεπάρκεια που προκαλείται από τη χημειοθεραπεία έχει συνέπειες για τη γονιμότητα και οδηγεί σε
ελάττωση της παραγωγής οιστρογόνων, με συνέπεια την εμφάνιση κλιμακτηριακών συμπτωμάτων. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται
οι συνέπειες της κυτταροτοξικής θεραπείας στην ωοθηκική λειτουργία και οι πιθανότητες θεραπείας για διατήρηση της ωοθηκιA
κής λειτουργίας.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια η χρήση καινούριων χημειοθεραπευτικών σχημάτων οδήγησε σε σημαντική αύξηση του προσδόκιA
μου επιβίωσης νεαρών γυναικών με καρκίνο. Ο αριθμός των καινούριων καρκινικών παθήσεων στις ΗΠΑ κυμάνθηκε στις
650.000 το έτος 2003 [1]. Υπολογίζεται ότι μία στις 715 γυναίκες θα έχει επιβιώσει μετά από καρκίνο στη Μεγάλη Βρετανία το
2010 [2]. Στη Γερμανία, παιδιά με καρκίνο ηλικίας μέχρι τα 14 έτη εμφανίζουν συχνότερα λευχαιμίες S34%T, νευρολογικές ασθέA
νειες S21%T και λεμφώματα S13%T, ενώ γυναίκες με όγκους στην αναπαραγωγική ηλικία πάσχουν κυρίως από καρκίνο του μαA
στού S26%T ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας S15%T W3X. Στην Ελλάδα, περίπου 5.000 Ελληνίδες κάθε χρόνο προσβάλλονται
από τον καρκίνο του μαστού, από τις οποίες υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό γύρω στο 20% βρίσκονται ακόμη σε αναπαραγωγική
ηλικία και στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.
Η προστασία από την πρόωρη εμμηνόπαυση αποκτά μεγάλη σημασία. Στο λέμφωμα Hodgkin, τη συχνότερη κακοήθεια στην καA
τηγορία γυναικών ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, αναμένεται μια πιθανότητα επιβίωσης άνω του 90% μετά από χρήση των χηA
μειοθεραπευτικών σχημάτων MOPP (Mεχλωραιθαμίνη, Βινκριστίνη, Πρεδνιζόνη και ΠροκαρβαζίνηT ή ABVD SΑδριαμυκίνη, ΜπλεA
ομυκίνη, Βινμπλαστίνη και ΔακαρβαζίνηT και των παραλλαγών τους. Μια αντίστοιχα μεγάλη πιθανότητα επιβίωσης παρατηρήA
θηκε και σε ασθενείς με λέμφωμα Non-Hodgkin [4]. Παράλληλα χορηγούνται χημειοθεραπευτικά, όπως η κυκλοφωσφαμίδη για
τη θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος SΣΕΛT, ρευματοειδής αρθρίτιδα ή στα πλαίσια
προετοιμασίας για μεταμόσχευση οργάνων [5].
Πρόωρη εμμηνόπαυση μετά τη χημειοθεραπεία
Η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια Spremature ovarian failure, POFT παρατηρείται συχνά ως μακροπρόθεσμη συνέπεια της χημειA
οθεραπείας. Η κυτταροτοξικότητα είναι αναστρέψιμη σε όργανα με υψηλή συχνότητα διαίρεσης των κυττάρων, π.χ. το μυελό των
οστών, το γαστρεντερικό σωλήνα ή το θύμο. Ωστόσο, η κυτταροτοξικότητα είναι έντονη στις ωοθήκες λόγω περιορισμένου αριθA
μού κυττάρων και ελαττωμένη κυτταρική ανάπλαση [6]. Αυτό οδηγεί σε μια μόνιμη στειρότητα των ασθενών. Ο αριθμός των ωαA
ρίων μειώνεται σταθερά μετά την 20η εβδομάδα κύησης της εμβρυικής ηλικίας της γυναίκας. Μετά από την 34η-35η εβδομάδα δεν
πραγματοποιούνται άλλες μιτώσεις. Από τα 7 εκατομμύρια αρχέγονα ωοθυλάκια επιβιώνουν μέχρι τη γέννηση της γυναίκας 1A2
εκατομμύρια, στην εφηβεία 300000A500000 και στην εμμηνόπαυση 100A1000 αρχέγονα ωοθυλάκια. Σε αντίθεση με τα σωματιA
κά κύτταρα, στα οποία το στάδιο της πρόφασης διαρκεί μερικές ώρες, στα ωάρια η πρόφαση Ι της πρώτης μείωσης διαρκεί εβδοA
μάδες ως χρόνια [7].
Ασθενείς που δέχονται χημειοθεραπεία πάσχουν από πρόωρα κλημακτηριακά συμπτώματα. Η πρόωση ωοθηκική ανεπάρκεια
συνδέεται με συμπτώματα αγγειοδιαστολής όπως εξάψεις, εφιδρώσεις, ζάλη και κεφαλαλγίες. Επιπλέον, οι ασθενείς πάσχουν
από οργανικές νόσους που συνδέονται με την έλλειψη οιστρογόνων όπως οστεοπόρωση, καρδιαγγειακές νόσους, ατροφία του
ουρογεννητικού συστήματος και δυσπαρεύνεια. Οι ψυχικές συνέπειες είναι δύσκολο να ελεγχθούν και για το λόγο αυτό συχνά
υποτιμούνται. Απώλεια της libido, διαταραχές της διάθεσης, αϋπνίες, φοβίες, ευερεθιστότητα, διαταραχές της μνήμης και της

40

ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Παράπλευρες απώλειες αντινεοπλασματικών θεραπειών

συγκέντρωσης επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής της γυναίκας και εμποδίζουν την επανενσωμάτωσή της στην κοινωνική
της ζωή. Μια θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, που μπορούσε να βοηθήσει τις ασθενείς αυτές, αντενδείκνυται σε αρκετές πεA
ριπτώσεις [6].

Πίνακας 1: Παράγοντες εκτίμησης της πιθανότητας ωοθηκικής ανεπάρκειας [6].
Οι αλκυλιωτικοί παράγοντες, π.χ. κυκλοφωσφαμίδη, είναι ιδιαίτερα τοξικοί, ενώ τα υπόλοιπα χημειοθεραπευτικά, π.χ. οι αντιμεA
ταβολίτες, όπως η μεθοτρεξάτη, προκαλούν προσωρινές διαταραχές.
Ουσίες με μέσο κίνδυνο:

Ουσίες με χαμηλό κίνδυνο:
• Mεθοτρεξάτη
• 5AΦθοροουρακίλη
• Βινκριστίνη
• Μπλεομυκίνη
• Aκτινομυκίνη

Oυσίες με άγνωστο κίνδυνο:
• Tαξάνες
• Μονοκλωνικά αντισώματα
• π.χ. Herceptin

• Σισπλατίνη
• Aδριαμυκίνη
• Eπιρουμπικίνη

Πίνακας 2: Τοξική δράση διαφορετικών κυτταροστατικών πάνω στην ωοθηκική λειτουργία [1, 2, 8, 9].
Μέθοδοι προστασίας της ωοθηκικής λειτουργίας
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν αποτελεσματικά μέτρα διατήρησης γονιμότητας. Μέσα από την πρόοδο της ΑναπαA
ραγωγικής Ιατρικής αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλαίσιο θεραπευτικών δυνατοτήτων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα θεραπείA
ας προσαρμοσμένο στος ανάγκες της νόσου της κάθε ασθενούς.
• Η ορμονική διέγερση, η ωοληψία, η γονιμοποίηση και η κατάψυξη γονιμοποιημένων ωαρίων αποτελούν εδώ και χρόνια μια αξιόA
πιστη λύση διατήρησης της γονιμότητας. Η θεραπεία αυτή απαιτεί χρονικό διάστημα περίπου 2 εβδομάδων.
• Η κατάψυξη αγονιμοποίητων ωαρίων αποτελεί μια εναλλακτική λύση για νεαρές γυναίκες χωρίς σύντροφο.
• Αν ο διαθέσιμος χρόνος είναι λιγότερος από 2 εβδομάδες, μέρος της μιας ωοθήκης μπορεί να αφαιρεθεί λαπαροσκοπικά και στη
συνέχεια να καταψυχθεί, για να επαναμεταμοσχευτεί αργότερα μετά το τέλος της θεραπείας.
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Ουσίες με αυξημένο κίνδυνο πρόωρης
ωοθηκικής ανεπάρκειας:
• Κυκλοφωσφαμίδη
• Χλωραμβουκίλη
• Mελφαλάνη
• Μπουσουλφάνη
• Προκαρβαζίδη
• Iφωσφαμίδη
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Παράγοντες εκτίμησης της πιθανότητας ωοθηκικής ανεπάρκειας
• Ηλικία
• Τιμές FSH και αντιμυλλέριου ορμόνης SΑMHT πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας
• Προεφηβικό ή μετεφηβικό στάδιο ανάπτυξης
• Ουσία και δόση των κυτταροστατικών φαρμάκων
• Mονοθεραπεία ή συνδυασμός κυτταροστατικών φαρμάκων
• Aριθμός των κύκλων χημειοθεραπείας
• Δόση ακτινοβολίας, τρόπος χορήγησης και πεδίο της ακτινοβολίας
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• Η δράση των GnRH-Aναλόγων ως χημειοπροστατευτικών παραμένει αντικείμενο συζήτησης.
• Σε περίπτωση ακτινοβολίας της πυέλου υπάρχει η δυνατότητα μετατόπισης των ωοθηκών και τοποθέτησής τους κάτω από το
διάφραγμα.
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Πίνακας 3: Στρατηγική διατήρησης γονιμότητας [10].
Λαπαρόσκοπηση και κατάψυξη ιστών ωοθήκης για επαναμεταμόσχευση μετά το τέλος της θεραπείας
Η λαπαρόσκοπηση και κατάψυξη ιστών ωοθήκης για επαναμεταμόσχευση μετά το τέλος της θεραπείας εφαρμόζεται ήδη στο ΝοA
σοκομείο Μητέρα, όπου οργανώθηκε η πρώτη Τράπεζα Ιστών Ωοθήκης στην Ελλάδα. Μετά από συνεννόηση με τους θεράποντες
ογκολόγους για τη δυνατότητα υποβολής της ασθενούς στη λαπαροσκοπική επέμβαση, πραγματοποιείται ο ορμονικός έλεγχος
και η γυναικολογική και υπερηχολογική εξέταση της ασθενούς. Στη συνέχεια προγραμματίζεται η αφαίρεση του 50% του ιστού
της μιας ωοθήκης. Ένα μέρος του ιστού αποστέλλεται στο εργαστήριο, για να αποκλειστεί η πιθανότητα κακοήθειας και να εκτιA
μηθεί η πυκνότητα των ωοθυλακίων. Ο υπόλοιπος ιστός καταψύχεται σύμφωνα με το αργό πρωτόκολλο κατάψυξης SπρωτόA
κολλο „slow-freezing“) [11].
Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, σε περίπτωση επιθυμίας για απόκτηση παιδιών και εφόσον έχουν προηγηθεί τουλάχιστον
δύο χρόνια ελεύθερα νόσου, τοποθετείται ο ωοθηκικός ιστός με ορθότοπη επαναμεταμόσχευση, είτε στην επιφάνεια της ωοθήA
κης ή σε μια περιτοναϊκή θήκη που δημιουργείται για το σκοπό αυτό. Με τη μέθοδο αυτή έχουν ήδη επιτευχθεί 14 τοκετοί ως τον
Απρίλιο του 2011 μετά από 60 δημοσιευμένες επαναμεταμοσχεύσεις σε ιατρικά περιοδικά ή ιατρικά συνέδρια παγκόσμια, χωρίς
να έχει υπάρξει σε καμία ασθενή υποτροπή του καρκίνου, παρά τον θεωρητικό κίνδυνο μετάστασης καρκινικών κυττάρων στις
ωοθήκες, όπως φαίνεται στον πίνακα 4 W8,12,13,14X. Στην Ελλάδα, η ομάδα μας πραγματοποίησε επιτυχώς την πρώτη επαναμεA
ταμόσχευση ωοθηκικού ιστού το Δεκέμβριο του 2010 σε ασθενή με ιστορικό ακτινοβολίας λόγω σαρκώματος στην αριστερή βουA
βωνική χώρα.
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ΧΑΜΗΛOΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΜEΣΟΣ ΚIΝΔΥΝΟΣ

ΥΨΗΛOΣ ΚIΝΔΥΝΟΣ

(0.2%)

(0.2-11%)

(>11%)

Λ. Hodgkin

Ca μαστού

Λευχαιμία

Λ. Non-Hodgkin

Αδενο-Ca τραχήλου

Νευροβλάστωμα

Όγκος Wilms

Oστεοσάρκωμα
Ca πλακώδους επιθηλίου τραχήλου
Πίνακας 4: Κίνδυνος μετάστασης καρκινικών κυττάρων στις ωοθήκες [8].
Μετάθεση ωοθηκών πριν την ακτινοβολία
Σε ασθενείς με Λέμφωμα Hodgkin ή Νοn-Hodgkin, καρκίνο τραχήλου μήτρας, σάρκωμα ή καρκίνο παχέος εντέρου, μπορούν να
μετατεθούν οι ωοθήκες με λαπαροσκόπηση έξω από το πεδίο της ακτινοβολίας. Οι ωοθήκες κινητοποιούνται στο ύψος του ανελA
κτήρα συνδέσμου της ωοθήκης και στερεοποιούνται με clips από τιτάνιο ή ράμματα στην υποδιαφραγματική χώρα, για να είναι
ορατά από τους ακτινοθεραπευτές W15X.

Κατάψυξη εμβρύων
Η μέθοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς πριν την κυτταροτοξική θεραπεία. Μετά από ορA
μονική διέγερση ακολουθεί η διακολπική ωοληψία και γονιμοποίηση. Η κατάψυξη των εμβρύων που αναπτύσσονται μετά τη γοA
νιμοποίηση έχει το πλεονέκτημα της σχετικά υψηλής πιθανότητας κύησης. Υποθέτοντας ότι ο αριθμός ωαρίων που λαμβάνονται
ανά ωοληψία είναι άνω των 10 και ότι η πιθανότητα γονιμοποίησης κυμαίνεται στο 55%, μετά από εμβρυομεταφορά 2 εμβρύων
η πιθανότητα κύησης αγγίζει το 20%. Η συνολική πιθανότητα κύησης μετά από εμβρυομεταφορά όλων των εμβρύων μετά από
μια ωοληψία αγγίζει το 40%. Η ορμονική διέγερση διαρκεί δύο εβδομάδες και μπορεί να αρχίσει ακόμη και στην ωχρινική φάση
W18X.
Eκτός αυτού, αξίζει να συζητηθεί η διέγερση σε ασθενείς με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο, όπως ο καρκίνος του μαστού, που εμA
φανίζει θετικούς υποδοχείς σε 50% νεαρών ασθενών. Θεωρητικά είναι πιθανή μια επιτάχυνση της ανάπτυξης του όγκου κάτω
από την επίδραση της ορμονικής διέγερσης, με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης υπολειμματικής νόσου. Κατά
της θεωρίας αυτής μπορεί να ειπωθεί ότι οι νεαρές γυναίκες εμφανίζουν έτσι κι αλλιώς μια αύξηση των οιστρογόνων κατά τη
διάρκεια της εμμήνου ρύσεως χωρίς προηγούμενη ορμονική διέγερση. Είναι εξαιρετικά απίθανο να προκληθεί μια επιτάχυνση της
ανάπτυξης του όγκου μετά από τόσο βραχύ διάστημα διέγερσης. Επιπλέον, γυναίκες που έμειναν έγκυες μετά από καρκίνο του
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Κατάψυξη ωαρίων
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η γονιμοποίηση των ωαρίων κατά την ωοληψία, υπάρχει η δυνατότητα κατάψυξης αγονιμοA
ποίητων ωαρίων. Αν και ο πρώτος τοκετός μετά από γονιμοποίηση κατεψυγμένου ωαρίου πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του
80, ήταν απαραίτητη η τελειοποίηση των εργαστηριακών μεθόδων κατάψυξης και απόψυξης. Η μέθοδος υαλοποίησης των αγοA
νιμοποίητων ωαρίων υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη ειδικών άσηπτων τεχνικών
κατάψυξης. Σήμερα αναφέρονται πιθανότητες επιβίωσης ως 90%, εμφύτευσης ως 16% ανά ωάριο και κύησης ως 26% ανά ωοA
ληψία [16]. Τόσο η ποιότητα των ωαρίων όσο και οι τοκετοί δε συνδέονται με αυξημένα ποσοστά ανωμαλιών [17].
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Ραβδομυοσάρκωμα
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μαστού δεν εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης μιας χαA
μηλής στάθμης οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της διέγερσης, π.χ. σε καρκίνο μαστού με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, μέσω
της ταυτόχρονης λήψης αναστολέων αρωματάσης. Η τεχνική αυτή είναι νέα αλλά πολλά υποσχόμενη W19X.
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Επίλογος
Η συνεχής εξέλιξη στο χώρο της Ογκολογίας και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο επιβάλλει τη λήA
ψη μέτρων διατήρησης γονιμότητας για αυτή την κατηγορία των ασθενών. Εκτός της εξωσωματικής γονιμοποίησης και κατάA
ψυξης ωαρίων ή εμβρύων πριν τη χημειοθεραπεία, συζητούνται η χρήση GnRH αναλόγων κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας,
η λαπαροσκοπική αφαίρεση ωοθηκικού ιστού για κατάψυξη και απώτερη επαναμεταμόσχευση, η μετάθεση των ωοθηκών πριν
την ακτινοβολία. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε κέντρα που διαθέτουν την τεχνογνωσία και συνεργάζονται
με ογκολογικές κλινικές, όπως η πρώτη στην Ελλάδα Τράπεζα Ιστών Ωοθήκης, η οποία δημιουργήθηκε στη Μονάδα ΥποβοηθούA
μενης Αναπαραγωγής του Νοσοκομείου Μητέρα.
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Αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεχτός ορισμός της KΈρευναςL, η ιδιαίτερη σημασία της επιστημονικής έρευνας είναι πασιφανής και ευρέως αποA
δεχτή. Η επιστημονική έρευνα καθώς και η μεθοδολογίας της έχει σαν κύριους σκοπούς της την αναζήτηση και αποκάλυψη της αλήθειας και
της γνώσης και την απάντηση σε σημαντικά ερωτήματα με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων. Η επιστημονική έρευνα στην Ιατρική έχει
σαν εξειδικευμένους στόχους την παραγωγή νέας γνώσης των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού, την διερεύνηση και
κατανόηση των αιτιών και των μηχανισμών της εκάστοτε εξεταζόμενης νόσου και τέλος την εφαρμογή αποτελεσματικών θεραπειών. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων η διαδικασία ξεκινά από την παρατήρηση η οποία γεννά ένα επιστημονικό ερώτημα. Το επιστημονικό ερώτηA
μα οδηγεί στη δημιουργία μιας υπόθεσης. Για να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί η υπόθεση απαιτείται η διενέργεια ενός καλά σχεδιασμένου
πειράματος. Τα αποτελέσματα του πειράματος και η ερμηνεία τους θα οδηγήσουν στην δημιουργία μιας θεωρίας. Για να επεκταθεί και να τεκA
μηριωθεί περαιτέρω αυτή η θεωρεία απαιτείται να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία από τη αρχή, την παρατήρηση που σε αυτή την περίπτωση
μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του πειράματος, δημιουργώντας έτσι ομόκεντρους κύκλους ολοένα και με μεγαλύτερη ακτίνα έως να επαληA
θευθεί η να καταρριφθεί η θεωρεία. Πολλές φορές η έννοια της επιστημονικής έρευνας συγχέεται με τον πειραματισμό που αποτελεί μόνο ένα
μέρος αυτής. Σε ότι αφορά στην κλινική έρευνα η διαφοροποίηση συνίσταται στο ότι μπορεί να υπάρξει και χωρίς το στοιχείο του πειραματιA
σμού. Η μορφή αυτή της κλινικής έρευνας αφορά τις μη πειραματικές μελέτες, οι οποίες είναι κατά κανόνα αλλά όχι απαραίτητα αναδρομικές.
Οι μελέτες αυτές περιορίζονται στην παρατήρηση και στη δημιουργία της υπόθεσης χωρίς να μπορούν να την αποδείξουν, λόγω της φύσεως
τους, με τη διενέργεια του πειράματος. Οι πειραματικές κλινικές μελέτες ονομάζονται κλινικές δοκιμές και καθορίζονται από ένα αυστηρό πλαίA
σιο ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων για τον πειραματισμό σε ανθρώπους. Μια κλινική δοκιμή για να θεωρηθεί ενδιαφέρουσα και άξια
υλοποίησης θα πρέπει να πληρεί ορισμένα κριτήρια SFINERT αποδεικνύοντας ότι εφικτή SFeasibleT, ενδιαφέρουσα SInterestingT, πρωτότυπη
SNovelT, ηθική SEthicalT και σημαντική SRelevantT με την έννοια ότι το αποτέλεσμα της δυνητικώς μπορεί να αλλάξει την καθιερωμένη πρακτιA
κή.
Ειδικότερα για τον καρκίνο η επιστημονική έρευνα εστιάζεται στη διερεύνηση των αιτίων και στην κατανόηση των μηχανισμών της καρA
κινογένεσης, στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών αύξησης και μετάστασης των καρκινικών, στη μελέτη των μηχανισμών αλληλεπίA
δρασης Sανοσολογική, με το στρώμαT με τον ξενιστή με τελικό σκοπό την εφαρμογή περισσότερο αποτελεσματικών μεθόδων πρόληψης,
έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι επενδύσεις στον τομέα έχουν οδηγήσει σε σημαντικές προόδους
στην κατανόηση της βιολογίας των συμπαγών όγκων αποδεικνύοντας ότι ο καρκίνος είναι μια ιδιαίτερα ετερογενής νόσος. Οι ανακαλύA
ψεις αυτές έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες για μια περισσότερη ορθολογική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με νεοπλασία. ΔυστυA
χώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα δεδομένα από τη βασική έρευνα δεν έχουν KμεταφραστείL επαρκώς σε πραγματικό όφελος
για τους ασθενείς με καρκίνο. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην ανάγκη ταυτόχρονης και παράλληλης έρευνας σε βασικό και κλινικό επίA
πεδο, μια διαδικασία που ονομάσθηκε σα Kμεταφραστική έρευναL. Ο όρος έχει επιλεγεί ορθά καταδεικνύοντας το πρόβλημα επικοινωA
νίας που προκύπτει συχνά μεταξύ βασικών επιστημόνων και κλινικών Ιατρών. Οι δύο κοινότητες έχουν εκπαιδευτεί να μιλούν διαφορεA
τικές γλώσσες, οι μεν βασικοί επιστήμονες βασιζόμενη στην πειραματική απόδειξη της υπόθεσης και του μηχανισμού, οι δε κλινικοί καA
θοδηγούμενη από τη μελέτη του αποτελέσματος στον πληθυσμό. Η κάλυψη αυτού του κενού επικοινωνίας και η ταχύτερη και αποτελεA
σματικότερη KμετάφρασηL των εξελίξεων σε βασικό επίπεδο σε αλλαγή της πρακτικής στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη αποτελεί τη μεγάA
λη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η επιστημονική κοινότητα που σχετίζεται με την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Η διεύA
ρυνση της εκπαίδευσης των Ιατρών και των επιστημόνων, η δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων και η ορθολογικός σχεδιασμός της
ερευνητικής διαδικασίας θα οδηγήσουν με ασφαλή και ταχύ τρόπο στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Η ερευνητική διαδικασία απαιτεί προσήλωση στο στόχο, δέσμευση από τους ερευνητές, την κοινωνία και την πολιτεία και πιστή εφαρA
μογή προσυμφωνημένου σχεδίου δράσεων.
Συνοψίζοντας ο καλύτερος επίλογος δε θα μπορούσε παρά να είναι η γνώμη του Αριστοτέλη για την επιστημονική έρευνα. ΑναA
φέρει λοιπόν ότι ο έρωτας και η επιστήμη είναι από τις συναρπαστικότερες διαστάσεις της ζωής, δεδομένου ότι, ο μεν έρωτας
συνδέεται με τη διαιώνισή της ίδιας της ζωής, η δε επιστήμη προκαλεί το ενδιαφέρον και την αφοσίωση των πιο ξεχωριστών
πνευμάτων της ανθρωπότητας. Αυτών που με την επιστημονική τους εργασία προάγουν τη σκέψη, επηρεάζουν τη συμπεριφορά
και δημιουργούν σταθμούς, διαμορφώνουν την πορεία και την ιστορία της ανθρωπότητας.
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Ο σποραδικός καρκίνος είναι μια πολύAπαραγοντική νόσος που εξελίσσεται σε βάθος δεκαετιών. Η συχνά εμπειρική θεραπευτική
προσέγγιση για τον καρκίνο O που αρχικά βασίστηκε στην αναστολή της σύνθεσης DNA και της κυτταρικής διαίρεσης O αν και
έχει βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο εμφανίζει παρενέργειες και σημαντική πιθανότητα αποτυχίας στην κλινιA
κή πράξη. Σύγχρονα ευρήματα δεικνύουν ότι τα σημαντικά ορόσημα κατά την εξέλιξη της ανθρώπινης καρκινογένεσης αφορούν
σε έξι βιολογικές KικανότητεςL που σταδιακά αποκτούν τα καρκινικά κύτταρα. Αυτές περιλαμβάνουν τη διατήρηση της σηματοA
δότησης για αύξηση, την αδρανοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και την ανάπτυξη αντοχής στον κυτταρικό θάνατο,
την επαγωγή αναδιπλασιαστικής αθανασίας και αγγειογέννεσης και τέλος την ενεργοποίηση μηχανισμών διήθησης και μετάA
στασης. Επιπλέον νέοAαναδυόμενα ορόσημα αφορούν στον επαναπρογραμματισμό του κυτταρικού μεταβολισμού, στην αποφυA
γή της αναγνώρισης και καταστροφής των καρκινικών κυττάρων από το ανοσοποιητικό σύστημα και στη δημιουργία ενός KογA
κογόνου μικροAπεριβάλλοντοςL. Η ενδελεχής κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στις παραπάνω κυτταριA
κές μεταβολές θα επιτρέψει την μετάφραση των ευρημάτων σε νέα θεραπευτικά σχήματα μέσω της σχεδίασης ειδικών φαρμάA
κων με αυξημένη δραστικότητα και επιλεκτική στόχευση σε καρκινικά κύτταρα. Ως εκ τούτου η μεταφραστική έρευνα, δηλαδή
τη μεταφορά της νέας γνώσης που αποκτάται σε επίπεδο βασικής έρευνας στην καθημερινή κλινική πρακτική, αν και χρονοβόA
ρα και συχνά εξαιρετικά πολυδάπανη αποτελεί σημαντική παράμετρο στο σύγχρονο πεδίο έρευνας για τον καρκίνο.
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Εισαγωγή
Η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα τις βασικής έρευνας έχει οδηγήσει στην παραγωA
γή ενός μεγάλου αριθμού νέων φαρμάκων τα οποία για να πάρουν Sή να μην πάρουνT την θέση τους στην καθημερινή κλινική
πρακτική πρέπει να δοκιμαστούν και να ελεγχθούν μέσα από την διαδικασία της κλινικής μελέτης.
Τα οφελή από την διενέργεια κλινικών μελετών είναι πολλαπλά και κατανέμονται σε πολλαπλούς τομείς.
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Οφέλη για τον ασθενή
Είναι προφανές ότι το μέγιστο όφελος για τους ασθενείς αφορά την καθιέρωση ή όχι νέων, περισσότερο αποτελεσματικών θεA
ραπειών, οι οποίες θα αυξήσουν τις θεραπευτικές επιλογές, θα δώσουν λύση σε υπαρκτές θεραπευτικές ανάγκες και θα οδηγήA
σουν σε βελτιώση της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών και τελικά σε αυξήση του προσδόκιμου επιβίωσης 1.
Οι κλινικές μελέτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης και παγκόσμια καθιερωμένης ιατρικής πρακτικής και εξαA
σφαλίζουν την παραγωγή σύγχρονης και τεκμηριωμένης ιατρικής γνώσης, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τους ασθενείς από
τη χορήγηση μηAαποτελεσματικών ή/και βλαβερών θεραπειών.
Οφέλη για την ιατρική κοινότητα
Η συμμετοχή των κλινικών γιατρών στην κλινική έρευνα έχει σαν αποτέλεσμα αρχικά την καλύτερη εκπαίδευση τους. Επιτρέπει
την εξοικείωση τους με νέες θεραπευτικές στρατηγικές, αλλά και βελτιώνει την εμπειρία τους σχετικά με την αντιμετώπιση της
νόσου και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Επιπρόσθετα η ιατρική κοινότητα έρχεται με τον τρόπο αυτό σε επαφή με την
Kερευνητική φιλοσοφίαL, αποκτά Kερευνητικό know howL πράγμα που προφανώς οδηγεί σε παραγωγή περισσότερο καταρτιA
σμένων γιατρών και συνεπώς στη βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η κλινική έρευνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής που είναι γνωστή ως ιατρική βασισμένη σε ενA
δείξεις (evidence-based medicineT και παρέχει την βάση πάνω στην οποία θεμελιώνονται οι επίσημες επιστημονικές KκατευθυνA
τήριες οδηγίεςL Sguidelines, recommendationsT που καθοδηγούν σήμερα την κλινική πρακτική 2.
Κοινωνικά οφέλη
Ο τομέας των κλινικών μελετών συνεπάγεται και ένα σημαντικό κοινωνικό όφελος Sπέρα του προφανούς της βελτίωσης της ποιA
ότητας περίθαλψης του κοινωνικού συνόλουT, καθώς αποτελεί ένα πεδίο σημαντικών επενδύσεων τόσο από την πλευρά του
ιδιωτικού τομέα Sφαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες CROT όσο και από την πλευρά του δημόσιου τομέα Sπανεπιστήμια και ερευA
νητικοί οργανισμοίT 3,4. Με αυτό τον τρόπο έχουμε εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, δημιουργεία θέσεων εργασίας
και επενδύσεις σε δομές και υπηρεσίες υγείας.
Ελληνική πραγματικότητα
Ιατρική κοινότητα
Στον τομέα της ογκολογίας η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει μια σημαντική παραγωγή κλινικής έρευνας, καθώς το διάστημα 2000A
2011 έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 3,500 ερευνητικές εργασίες 5. Παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την σημαντική παA
ραγωγή ερευνητικού έργου από τον Ελλαδικό χώρο στον τομέα της κλινικής ογκολογίας αναφέρονται και σε σημαντικά επιστηA
μονικά περιοδικά 6.
Δυστυχώς όμως, παρά την σημαντική παραγωγή επιστημονικού έργου, η KαπήχησηL και συνεπώς η αξιοπιστία του έργου αυτού
φαίνεται σημαντικά περιορισμένη. Οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από την Ελλάδα έχουν συνολικά περίπου 40,000 βιβλιοA
γραφικές αναφορές, πράγμα που σημαίνει περίπου 10 αναφορές ανά δημοσίευση κατά μέσο όρο και ένα h-index περίπου 70,
πράγμα που υποδηλώνει ότι αν και παράγουμε πολλές δημοσιεύσεις, αυτές δεν KχρησιμοποιούνταιL πολύ 5. Επιπρόσθετα, αν συγA
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κρίνουμε τον αριθμό των δημοσιεύσεων και των βιβλιογραφικών αναφορών από Ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου πληθυσμού με
την Ελλάδα SΒέλγιο και ΔανίαT τα αποτελέσματα είναι σαφώς σε βάρος της Ελλάδας SΠίνακας 1T.

Συμπέρασμα
Είναι προφανές ότι η προαγωγή της κλινικής έρευνας στην υγεία είναι ζήτημα πολυπαραγοντικό που απαιτεί στενή συνεργασία
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων Sιατρική κοινότητα, ρυθμιστικοί φορείς, υπουργείο υγείας, φαρμακευτική βιομηχανίαT,
ώστε να βρεθούν συναινετικές λύσεις και να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάδειξη του επιA
στημονικού δυναμικού της χώρας και να αποκτήσει η χώρα μας μια ανταγωνιστική και αξιόπιστη θέση στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Ν δημοσιεύσεων

Ν αναφορών

h:index

Ελλάδα

Μέσος όρος
αναφορών/δημοσίευση

3796

39747

10.4

71

4847

91119

18.8

121

3198

53157

16.6

86

Βέλγιο
Δανία

Πίνακας 1: αριθμός δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών αναφορών σε Ελλάδα, Βέλγιο και Δανία.
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Ρυθμιστικές Αρχές
Η σύγχρονη κλινική έρευνα απαιτεί την κατά το δυνατόν μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, του κόστους και του χρόνου
ανάπτυξης των νέων θεραπειών. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται και υποστηρίζεται η διεξαγωγή κλινικής έρευνας από τους
κλινικούς γιατρούς, αλλά και εξασφαλίζεται η γρήγορη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε νέες και ελπιδοφόρες θεραA
πείες.
Στην χώρα μας το κανονιστικό πλαίσιο των κλινικών μελετών ρυθμίζεται από την οδηγία 2001/20/EΚ γνωστή ως KΟδηγία για
τις κλινικές δοκιμέςL της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία SΦΕΚ 1973/31A
12A2003T. Η οδηγία αυτή ορίζει ένα σύνολο αυστηρών απαιτήσεων για την προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της
ακεραιότητας του συμμετέχοντος στις κλινικές δοκιμές 7.
Ωστόσο, παρά το κανονιστικό αυτό πλαίσιο και την δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, η χώρα εξακολουθεί να παA
ραμένει μη ανταγωνιστική στο θέμα τον κλινικών μελετών. Είναι γνώστο για παράδειγμα ότι ενώ το νομοθετικό πλαίσιο προA
βλέπει έγκριση των μελετών από την πλευρά των κανονιστικών αρχών μέσα σε 60 ημέρες το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν τηρείται
με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση σημαντικών μελετών, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η αρνητική επίδραA
ση που έχει αυτή η καθυστέρηση στην περίπτωση των πολυεθνικών μελετών.

____________________________
1
2
3
4
5
6
7

Wright et al, J Clin Oncol. 2004 Nov 1;22S21T:4312A8.
Μουντοκαλάκης Θ, Ιατρική 1998, 73:111A13
http://www.efpia.eu/Content/Default.asp?pageid=559&docid=4883
http://www.gsrt.gr/ Η έρευνα στην Ελλάδα 1994A1998.
http://apps.isiknowledge.com
Saad ED, et al. Ann Oncol 2010 March;21S3T:627A32.
www.eof.gr
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ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Κλούβας Γεώργιος
Αν. Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου @Metropolitan»
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Παρά τις προόδους που έγιναν στην ογκολογία τα τελευταία χρόνια σημαντικός αριθμός ασθενών καταλήγει από την κακοήθη
νόσο από την οποία πάσχει. Κατά συνέπεια η συζήτηση για διάφορα διλήμματα που προκύπτουν προς το τέλος της ζωής δεν είA
ναι ανεπίκαιρη.

50

Με την ευκαιρία ενός περιστατικού θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε διλήμματα που σχετίζονται:
αT με την συνέχιση της αντινεοπλασματικής θεραπείας Sπ.χ αν και πότε σταματούμε την θεραπεία, πως το ανακοινώνουμε στον
ασθενή και στο περιβάλλον τουT
βT με την υποστηρικτική θεραπεία Sαναλγητικά, υπναγωγά, μεταγγίσεις, ινότροπα, ΜΕΘ, παρεντερική θρέψηT
γT με κοινωνικής φύσεως διλήμματα Sσυζητούμε την πρόγνωση, με ποιους, ενημερώνουμε τα μικρά παιδιά, επιτρέπουμε την επίA
σκεψη των παιδιών στο νοσοκομείο, συλλυπούμεθα την οικογένεια, παριστάμεθα στην κηδείαT
Επιπλέον θα σχολιαστεί τι επίδραση έχει στις αποφάσεις αυτές η προσωπικότητα, η πλημμελής KεκπαίδευσηL και οι προηγούμεA
νες εμπειρίες του ίδιου του γιατρού. Η πλημμελής εκπαίδευση, η έλλειψη χρόνου και οι ψυχοπιεστικές συνθήκες οδηγούν συχνά
στην ψυχολογική εξάντληση του προσωπικού που εργάζεται στα ογκολογικά τμήματα. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης της καA
τάστασης αυτής;
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Ο ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Καρδαμάκης Δημήτριος
Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών

Τι πρέπει να ακούει ο ακτινοθεραπευτής από τον ασθενή του
Ο ασθενής θα πρέπει να εκφράζει στον ακτινοθεραπευτή την όποια άποψή του O είτε με τη μορφή της απορίας ή της ανησυχίας.
Αυτή η δυνατότητα έκφρασης σήμερα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη λόγω της ευρείας χρήσης του διαδικτύου και της πληθώρας των
ιατρικών πληροφοριών που διαθέτει. Επειδή η επιλογή του θεράποντος ιατρού από τον ασθενή δεν είναι εύκολο να γίνει από
πλευράς ασθενή με κριτήριο το KύφοςL του ιατρού Sαν είναι πατερναλιστικό ή αν είναι περισσότερο συμβουλευτικόT, ο ασθενής
οφείλει να εκφράζει τα συναισθήματα και τις φοβίες του.
Ο ασθενής πρέπει να καταθέτει την προσωπική του εμπειρία για τον καρκίνο, τη στάση του απέναντι στους διάφορους κινδύA
νους και εν τέλει, τις δικές του αξίες και προτιμήσεις. Οι επιλογές των αρρώστων συχνά διαφέρουν από εκείνες των ιατρών και οι
αποφάσεις που σχετίζονται με τη θεραπεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση του αρρώστου απέναντι στον κίνδυνο.
Για τους ασθενείς διακρίνουμε το Kπαθητικό πρότυποL, το KσυμμετοχικόL και το KενεργητικόL.
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Τι πρέπει να πει ο ακτινοθεραπευτής στον ασθενή του
Ο ασθενής παραπέμπεται στο ακτινοθεραπευτή. Ο κανόνας είναι να έχει προηγηθεί η διάγνωση, το χειρουργείο, πιθανόν η χηA
μειοθεραπεία. Έχει ήδη συναντήσει αρκετούς ιατρούς, με διαφορετική προσωπικότητα και με διαφορετικές προσεγγίσεις στο
πρόβλημα υγείας του, με αποτέλεσμα αρκετά συχνά να διακατέχεται από σύγχυση. Έτσι, αρκετές φορές ο ασθενής προσέρχεται
στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα αγχωμένος, εκδηλώνοντας το άγχος του σαν επιθετικότητα ή αδιαφορία.
Ο ακτινοθεραπευτής θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερειακά στον ασθενή τεχνικά στοιχεία για τη θεραπεία του και να τον καθηA
συχάσει από την πρώτη επίσκεψη για την καταλληλότητα και ασφάλεια των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων. Ιδιαίτερη αναA
φορά επιβάλλεται να γίνει για τις οξείες και απώτερες παρενέργειες της θεραπείας Sιδιαίτερα σε νέους ηλικιακά ασθενείςT για λόA
γους ιατρικής αλλά και νομικούς. Τα αποτελέσματα της θεραπείας πρέπει να γίνουν γνωστά στον ασθενή, χωρίς να γίνεται ιδιαίA
τερη αναφορά στην πρόγνωση Sαυτή η τελευταία παράμετρος θα πρέπει να αναφέρεται σχολαστικά στους οικείους του ασθενήT.
Σε ασθενείς τελικού σταδίου ή σε εκείνους που η προσθήκη της ακτινοθεραπείας δεν θα σταθεροποιήσει ή βελτιώσει την ποιA
ότητα της ζωής τους, η επιστημονική θέση του ακτινοθεραπευτή θα πρέπει να είναι KευδιάκριτηL περισσότερο προς τους συγγεA
νείς, στους οποίους θα τονίζει ότι η ακτινοθεραπεία δεν υποκαθιστά την όποια ψυχολογική υποστήριξη που ο ασθενής και οι οιA
κείοι του χρειάζονται.
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην ομιλία μου στα θέματα της αυτονομίας του ασθενή για τις όποιες θεραπευτικές αποφάσεις που
θα του προταθούν ιδιαίτερα στα πλαίσια των κλινικών μελετών, στη σχέση ακτινοθεραπευτή με τον παιδιατρικό ή ηλικιωμένο
ασθενή και στη σχέση του ακτινοθεραπευτή με ασθενή που δεν μπορεί να δώσει συγκατάθεση για θεραπεία.
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Εισαγωγή
Η σχέση ιατρούAασθενή περιλαμβάνει πληθώρα παραμέτρων, οι οποίες μεταβάλλονται ποιοτικά αλλά και ποσοτικά όσο μεταA
βαίνουμε από το πατερναλιστικό πρότυπο της ιατρικής στο πρότυπο που κυριαρχεί η πληροφόρηση και αυτονομία του ασθενή.
Κάποιες από αυτές παραμένουν σταθερές διαχρονικά και συναντώνται σε όλους τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες Sόπως η μη
διάκριση μεταξύ πλουσίων και πτωχών, η ευθύνη του ιατρούT , ενώ άλλες εμφανίζονται με αφορμή επιστημονικά επιτεύγματα ή
κοινωνικές αλλαγές Sόπως τα ηθικά διλήμματα που αναδεικνύει η μοριακή βιολογία, η μετανάστευση πληθυσμών και η οικονοA
μική κρίσηT.
Στην εισήγησή μου θα αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες της σχέσης του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου με τον ασθενή του και πώς
αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο πλαίσιο άσκησης της ιατρικής.

Συμπέρασμα
Οι ριζικές μεταβολές που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη σχέση ιατρού A ασθενή, με στόχο το σεβασμό των ήδη νομιA
κά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ασθενή, είχαν σαν αποτέλεσμα την σταδιακή απομάκρυνση του ιατρού από τον πατερναA
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λιστικό ρόλο και την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή του ασθενή στη θεραπευτική διαδικασία. Ο σημερινός ιατρός καλείται να
τεκμηριώσει τις αποφάσεις του, βασιζόμενος όχι στην πείρα ή στο γόητρό του, αλλά επικαλούμενος κλινικές μελέτες και ευρύτεA
ρα επιστημονικά δεδομένα.
Οι βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις ακτινοθεραπευτή με τον ασθενή του και που είναι κοινές για κάθε σχέση ιατρού O ασθεA
νή, είναι η φιλανθρωπία, η τιμιότητα, η εχεμύθεια και η εμπιστοσύνη. Οι ιδιαιτερότητες που συναντάμε στη σχέση ακτινοθεραA
πευτή O SχρόνιουT ογκολογικού ασθενή, έχουν να κάνουν περισσότερο με τις θεραπευτικές διαδικασίες. Θα πρέπει όμως η σχέση
αυτή να είναι αμφίδρομη και όχι μια μονόδρομη διαδικασία μετάδοσης γνώσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι και οι δύο πλευρές έχουν
δικαιώματα και υποχρεώσεις και ότι αν οι ηθικές τους αξίες ή οι προσδοκίες τους συγκρούονται, θα πρέπει ίσως να λύνουν τη μεA
ταξύ τους σχέση.
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Ραζή Ευαγγελία
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Η θεραπεία με στοχευμένες θεραπείες χορηγείτο μέχρι πρόσφατα είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είτε σαν μονοθεραπεία.
Οι πρώτοι συνδυασμοί στοχευμένων παραγόντων που δοκιμάστηκαν στον καρκίνο του μαστού ήταν συνδυασμοί του TrastuzumA
ab με ορμονοθεραπεία, αλλά και της αναστροζόλης με το Gefitinib. Άλλοι από αυτούς τους συνδυασμούς ήταν επιτυχείς και άλλοι
λιγότερο. Εκεί όμως που πραγματικά έγινε έκρηξη ήταν στους συνδυασμούς αντιAHERA2 παραγόντων, όπως του Lapatinib με το
Trastuzumab με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε βαριά προθεραπευμένες ασθενείς,1 αλλά και του Trastuzumab με το PertuzumA
ab, το Sunitinib, το Everolimus και το Bevacizumab. Λιγότερη εμπειρία με συνδυασμούς στοχευμένων θεραπειών υπάρχει στην
HERA2 αρνητική νόσο. Εκεί αναμένονται τα αποτελέσματα μελετών συνδυασμών των anti-EGFR παραγόντων και των αντιAαγA
γειογεννητικών παραγόντων,2 των αναστολέων της PARP, των αναστολέων του mTOR και των αναστολέων του IGFR.3
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Improved knowledge about the oncogenic events in melanoma has allowed recognizing the key importance of activating mutations
in the mitogenAactivated protein kinase SMAPKT pathway, with mutations in cAkit, NRAS or BRAF in over 80% of the cases. The fact
that they are mutually exclusive, with the common denominator of activating the MAPK pathway output of cell proliferation, points
to their biological importance as driver oncogenic mutations. The most frequent mutation is the BRAFV600E mutation SDavies et al.
Nature 2002T, present in 50A60% of melanomas, leading to a 500Afold increased kinase activity SGrayASchopfer et al. Nature 2007T.
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Targeting BRAFV600E has become a validated clinical target for patients with metastatic melanoma. The firstAinAhuman phase 1 of
the BRAF inhibitor PLX4032 SPlexxikon/RocheT demonstrated an unprecedented 80% response rate in patients with BRAFV600E
mutant melanoma SFlaherty et al. NEJM 2010T, and recent results of a phase 3 clinical trial demonstrate its survival advantage over
DTIC chemotherapy in first line therapy for melanoma SRoche press release, 2011T. The relevance of targeting BRAF is further
strengthened by the results with the BRAF allosteric inhibitor GSK2118436 providing similarly promising results in early testing
SKefford et al. ASCO 2010T. This agent is also undergoing phase 2 and 3 clinical trial testing in patients with BRAF mutant
melanoma.
Despite these early successes, the clinical activity of BRAF inhibitors is hampered by the development of acquired resistance, freA
quently within months Smedian 6A8 monthsT. Recent experiences studying the molecular pathways leading to acquired resistance
demonstrate that progression to BRAF inhibitors may be mediated by reactivation of the MAPK signaling through secondary muA
tations in NRAS or upregulation of COT, or through an alternative survival pathway induced by the upregulation of receptor tyroA
sine kinases like PDGFRb or IGF1R SNazarian et al. Nature 2010, Johannessen et al. Nature 2010, Villanueva et al. Cancer Cell 2010T.
This knowledge provides a scientific rationale for the further clinical testing of multiAtargeted inhibition of primary and secondary
oncogenic signaling in BRAFV600E mutant metastatic melanoma.
The fact that the BRAFV600E mutation is the most common single nucleotide mutation in human cancer described to date, affecting
7% of all cancers, provides a broad implication of studying how BRAF can be effectively targeted in melanoma Swhere it is most
prevalentT to potentially provide treatment options for other BRAFV600E mutant cancers.
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Καρκίνος ωοθηκών

NEW HORIZONS IN THE MANAGEMENT OF OVARIAN CANCER
Kaye Stan
Professor of Medical Oncology, Head of Section of Medicine, Institute of Cancer Research, Head of Drug Development Unit,
Royal Marsden Hospital, UK

But the major twin obstacles in chemotherapy O nonAselectivity and drug resistance O have remained. In this context, progress in
‘targeted’ therapy, aimed at specific targets in ovarian cancer cells or in surrounding stroma, is welcome and long overdue. Two
examples are showing real promise. The first involves the use of antiAangiogenic agents, both antibodies and small molecules, parA
ticularly as a form of maintenance therapy. The second example involves the concept of tumour synthetic lethality, whereby ovarA
ian cancer cells which are unable to repair certain types of DNA damage, e.g. BRCA mutated cells, are particularly sensitive to PARP
SpolyAADP ribose polymeraseT inhibitors. Clinical experience with these drugs is very promising, and there are good reasons for exA
pecting efficacy for this approach in a broad population of ovarian cancer patients. Other rational targets include the PI3K/AKT
pathway and the alphaAfolate receptor, and with these in mind trials are now under way with new drugs, both as single agents and
in combination with chemotherapy aimed at reversing drug resistance.
The development of laboratory assays, aimed at identifying biomarkers which will be predictive of those patients most likely to
benefit, will be an important element in all these endeavours.
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ThirtyAfive years have elapsed since the first indications that cisplatin would play a major role in the treatment of ovarian cancer.
Since then progress in therapy has been slow, relating as much to improvements in the delivery of multidisciplinary care as to deA
velopments in chemotherapy. The two major steps in that context were the replacement of cisplatin by the less toxic carboplatin,
and the introduction of paclitaxel; most recently the use of this drug on a weekly rather than 3 weekly schedule is a further posiA
tive development.
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Discussions of cancer care begin with science and end with economics and politics
G. Sledge

Φοβάμαι πως ο κύριος Sledge ή είναι ήδη ξεπερασμένος ή δεν λέει αλήθεια. Γιατί στην πραγματικότητα που όλοι ζούμε, κάθε συA
ζήτηση για κάποια νεωτερική μέθοδο αρχίζει από την οικονομική συνιστώσα, το λεγόμενο Kεμπορικό ενδιαφέρονL και καταλήγει
στην επιστημονική βάση της καινοτομίας. Μια πλήρης δηλαδή αντιστροφή της λογικής εξέλιξης και αν το δούμε ως πυραμίδα από
την Aυποστηρικτική έστωA βάση στην κορυφή της. Πώς ήρθε και σκαρφάλωσε το κόστος από την τελευταία θέση που Oτυπικά
έστωA ήταν πριν από 10A15 χρόνια στην κορυφή; Είναι η αδηφαγία της παραγωγικής βιομηχανίας ή η αδημονία εκκαθάρισης του
πεδίου από τον χρηματοπιστωτικό/ασφαλιστικό τομέα; Ή μήπως η συνέπεια της κυριαρχίας της Κοινωνίας της Αγοράς και της
απόσυρσης της Κοινωνίας Πολιτών;
Η τελευταία εικοσαετία επώασε μια εκρηκτική υπερεπέκταση της βιομηχανίας φαρμάκων και της βιοτεχνολογίας ως αποτέλεσμα των
προόδων στη Βασική Έρευνα. Μια ανάπτυξη που η Ιατρική Κοινότητα και η Κοινωνία που την εμπεριέχει δείχνει αδύναμη ή μάλλον αμήA
χανη να ενσωματώσει. Τα τελευταία λίγα χρόνια με αφορμή την οικονομική κρίση Oκαι όχι εξαιτίας τηςA είμαστε μάρτυρες μιας γιγαντιA
αίων διαστάσεων διαμάχης που υπέφωσκε και τελικά εκδηλώνεται ανοιχτά μεταξύ των KπαραγωγώνL και των KπληρωτώνL της ΥγείA
ας. Σε αυτό το κολοσσιαίο ρινγκ, πού τοποθετούνται η φαρμακοβιομηχανία και η υψηλή τεχνολογία, πού οι KπληρωτέςL των ΥπηρεA
σιών Υγείας και πού οι χαράσσοντες και ρυθμίζοντες τις Πολιτικές Υγείας; Και ο Ογκολόγος, κάθε γιατρός, (κατά τεκμήριον άξιος του
τίτλου...) σήμερα γιατρός, αύριο άρρωστος κι αυτός με τη σειρά του; Πού ταλαντεύεται αναποφάσιστος; Του επιτρέπεται να
παίρνει αποφάσεις με βάση το 0αποθεωμένο1 Κόστος; Κυρίως: από ποιο σκοτεινό θεωρείο παρακολουθεί αυτήν την ακήρυκτη
σύγκρουση, έντρομος ο άρρωστος άνθρωπος; (ο σημερινός, ο αυριανός, όλοι μας δηλαδή…)
Μια προσέγγιση: καθένας κάπως διασώζεται ή βιοπορίζεται∙ κάποιοι πλουτίζουν…
Πως διαμορφώνεται σήμερα το θεραπευτικό τοπίο της Ογκολογίας;

Καινοτόμα φάρμακα που υπόσχονται και συχνά επιτυγχάνουν μείζονες μεταβολές στη φυσική εξέλιξη ταχέως θανατηφόρων ή
ανίατων κακοήθων νεοπλασμάτων, καινοτόμες διαγνωστικές μέθοδοι που εκτινάσσουν τη διακριτική μας ικανότητα σε επίπεδο
κυττάρων ακόμα και μορίων. Πολλαπλές οι προκλήσεις για την Ογκολογική κοινότητα και ολοένα αυξανόμενη άρνηση ή απλώς
αδυναμία των Ασφαλιστικών συστημάτων να ανταποκριθούν σε όσα είχαν συμφωνήσει και δεσμευθεί σε άλλες συνθήκες. Είναι
εφικτή η προσχώρηση στο μέλλον με την αναγκαία εξοικονόμηση πόρων ή θα παλινδρομήσουμε στην 0προϊστορία1 της
Ογκολογίας;
Άλλα ερωτήματα με άγνωστη ακόμα απάντηση

Είναι κάθε τι καινούργιο πραγματικά καινοτόμο ή υπάρχουν και πολλές τομές στο κενό; Ποιο είναι το τοπίο της ογκολογικής θεραπευA
τικής χτες, ποιο σήμερα και ποιο αύριο; Ποιος ο Ογκολόγος του πρόσφατου παρελθόντος και ποιος του παρόντος; Ογκολογία και άλλα
πεδία Ιατρικής είναι διαφορετικά ή ταυτόσημα; Το σήμερα είναι μια προέκταση του χτες ή μόνο μια γέφυρα προς το αύριο;
Και το αύριο πώς θα είναι άραγε; Θα νικηθεί η αρρώστια, κάθε αρρώστια ή θα εμποδιστεί εκτρωτικά να γεννηθεί; Η Νίκη θα είA
ναι κτήμα και προς χρήση όλων ή επιλεκτικά για τους KκατέχοντεςL; Και, αν, λέμε αν, νικηθούν οι αρρώστιες, τι θα κάνουμε χωA
ρίς αυτές; Μήπως μια αφόρητα πληκτική Αθανασία εν Υγεία;
Ερωτήματα, ερωτήματα, ερωτήματα...
Ναι λοιπόν! Μόνο Ερωτήματα! Γιατί αυτά ζυμώνουν τις απαντήσεις κι ας μη φτάσουν ποτέ αυτές να γίνουν ζεστό ψωμί να χορA
τάσουμε την αδηφαγία μας. Γιατί αδηφαγία και ανοησία λογίζεται όταν οι μικρές Τακτικές Νίκες μας πέφτουν KλίγεςL, γιατί τότε
λησμονούμε την απόσταση που έχουμε διανύσει, όσα έχουμε ήδη επιτύχει και όσα μένουν να κατακτήσουμε. Ακόμα χειρότερα: η
βουλιμία μας να επικρατήσουμε της Kμόνης βεβαιότητας των εμβίωνL, γιατί τότε πάσχουμε και από προοπτική αμνησία.
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ
Γεροπάντας Κωνσταντίνος
Dr., Consultant in Clinical Oncology, Department of Oncology, Colney Center, Norfolk & Norwich University Hospital, UK

ΓI Ποιές δημοσιεύσεις
iii. Retrospective μελέτες: Οι αναδρομικές μελέτες είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί
aT Μπορεί να οδηγήσουν σε ιδέες για προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες
bT Αφορούν την καθημέρα πράξη, σε σχέση με το αποστειρωμένο περιβάλλον μεγάλων μελετών
cT Δίνουν πληροφορίες για σπάνιες νεοπλασίες και περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν σημαντικές μελέτες
dT Είναι δύσκολο να διερευνυθούν όλες οι παράμετροι σε μια μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία πλακώδους καρκίνου της στοματικής κοιλότητας. Μια τυχαιοποιημένη μελέτη θα
αφορούσε το σύνολό τους και όχι ξεχωριστά τους όγκους εδάφους στόματος ή προσθίου γλώσσας ενώ υπάρχουν διαA
φορές στην συμπεριφορά τους Sπχ. λεμφική παροχέτευσηT. Η χημειοθεραπεία είναι κοινή σε αυτή την περίπτωση αλλά
η ακτινοθεραπεία κυρίως όσον αφορά το σχεδιασμό διαφέρει.
iv. Προκλινικές μελέτες: Υπάρχουν αρκετές τέτοιες μελέτες με κύτταρα ή πειραματόζωα που αφορούν ακτινοθεραπεία ή ακτιA
νοβιολογία. Επιπλέον, προκλινικές είναι και οι δοσιμετρικές μελέτες Splanning studiesT.
v. Φάσης Ι/ΙΙ μελέτες: Στην ακτινοθεραπεία οι μελέτες αύξησης δόσης Sdose escalation studiesT είναι δύσκολες σε σχέση με τη
χημειοθεραπεία. Χρειάζεται αρκετός χρόνος για τις απώτερες παρενέργειες και το διάστημα που πρέπει να περιμένει κανείς
συχνά δεν είναι γνωστό.
vi. Φάσης ΙΙΙ μελέτες: Οι φάσεις ΙΙΙ μελέτες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κλινικής ιατρικής έρευνας. Δυστυχώς ο αριθμός
τέτοιων μελετών που να αφορούν αμιγώς ακτινοθεραπεία δεν είναι ανάλογος των αναγκών.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν

ΒI Πόσες δημοσιεύσεις
Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιοδικών που αφορούν στον καρκίνο ενώ δημοσιεύεται ανά μήνα ένας τεράστιος όγκος σχετικών άρA
θρων. Μόνο τα ογκολογικά περιοδικά που έχουν IF (Impact FactorT άνω του 4, πλησιάζουν τα 40(1). Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία συνδυάζει
αρκετές επιστήμες κι έτσι εκτός από την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και την χειρουργική ογκολογία, χρειάζονται γνώσεις ακτινοφυσιA
κής, ακτινοβιολογίας, ακτινολογίας κ.α. Ο μέσος γιατρός θεωρητικά πρέπει να διαβάζει 19 άρθρα την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο για να είναι upA
dated. Δηλαδή 6935 άρθρα ανάμεσα σε 2x106 που δημοσιεύονται. Η σωστή ανάγνωση μιας δημοσίευσης απαιτεί το λιγότερο 30 λεπτά, ενώ και
ο χρόνος των κλινικών ιατρών είναι περιορισμένος. Αναγκαστικά πρέπει να γίνεται επιλογή η οποία συνήθως βασίζεται:
i.
Στο κύρος του επιστημονικού περιοδικού
ii. Το κύρος των συγγραφέων και του ακτινοθεραπευτικού κέντρου
iii. Στο level of evidence των αποτελεσμάτων της μελέτης Sφάσης III, συστηματικές μεταAαναλύσειςT
iv. Το κατα πόσον τα αποτελέσματα που αναφέρονται μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή μιας καθορισμένης θεραπείας ή τεA
χνικής
v. Το πεδίο κλινικών εργασιών του αναγνώστη Sπχ. εξειδίκευμένος σε H&N Ca ή καρκίνο πνεύμοναT
vi. Των δυνατοτήτων και εργασιών του τμήματος Sπχ. δεν έχει νόημα να παρακολουθεί κανείς όλες τις μελέτες που αφορούν
Στερεοτακτική Εξωκράνια Ακτινοθεραπεία εάν δεν διαθέτει τον σχετικό εξοπλισμό το τμήμαT

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ

ΑI Γιατί να διαβάζει κάποιος επιστημονικές δημοσιεύσεις
i. Η ογκολογία είναι από τους κλάδους ιατρικής όπου τα δεδομένα, οι κατευθυντήριες οδηγίες και κατ’επέκταση η κλινική πράA
ξη αλλάζουν διαρκώς. Η Ακτινοθεραπεία λόγω και της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αναβαθμίζεται με ταχύτατους ρυθA
μούς. Τα βιβλία ακτινοθεραπείας είναι εκ των πραγμάτων ετεροχρονισμένα αφού από τη συγγραφή ως την έκδοσή τους αλA
λά και με το πέρασμα του χρόνου νέα στοιχεία έρχονται στη επιφάνεια. Έτσι, η διαρκής ενημέρωση μέσω των επιστημονιA
κών δημοσιεύσεων είναι άκρως απαραίτητη ώστε ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος να παραμένει σε υψηλό επίπεδο και η κλιA
νική πράξη του να είναι βασισμένη σε στοιχεία SEvidence Based Medicine).
ii. Οι μελέτες που δημοσιεύονται μπορούν να δώσουν ιδέες για κλινική έρευνα
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vii. Τυφλές μελέτες: Οι μηAτυφλές μελέτες συχνά οδηγούν σε υπερεκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας ως και 11A
17%. Αντίθετα από τα φάρμακα, με την ακτινοθεραπεία το blinding για πρακτικούς λόγους είναι πολύ δύσκολο.
viii. Αρνητικές μελέτες: Γενικά αρνητικές μελέτες δημοσιεύονται πιο σπάνια από θετικές(2) παρότι η αξία τους ίσως είναι εξίσου
σημαντική. Άρθρα που αφορούν λάθη στην ακτινοθεραπεία Sρυθμίσεις γραμμικού επιταχυντή, συστημάτων σχεδιασμούT τα
οποία μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα, δείχνουν τι πρέπει να αποφεύγεται σε ένα τμήμα (3).
ix. Συστηματικές ανασκοπήσεις/μετα;αναλύσεις:
aT Μια καλή συστηματική ανασκόπηση μπορεί να μειώσει το χρόνο που χρειάζεται για ανασκόπιση βιβλιογραφίας για κάA
ποιο θέμα. Για να είναι καλή όμως πρέπει να γίνεται βάσει σωστού πρωτοκόλλου, να συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές
μελέτες αλλά και οι μελέτες αυτές να είναι ποιοτικές
bT Οι μεταAαναλύσεις προσφέρουν πολύ υψηλό level of evidence. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να ακοA
λουθείται το κατάλληλο πρωτόκολλο.
x. Cost-effective analysis: Οι νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας συχνά προσφέρουν αρκετά σε ότι αφορά παρενέργειες και όχι
σε τοπικό έλεγχο ή επιβίωση. Οι αναλύσεις κόστους είναι σημαντικές ώστε να υπάρχει καλά στρατηγική στην κατανομή πόA
ρων ενός κέντρου.
ΔI Αξιολόγηση δημοσιεύσεων
i.
Γενικά S4,5T
aT Υπάρχει καθαρή ερώτησηAυπόθεση;
bT Έχει γίνει σωστός σχεδιασμός της μελέτης ώστε να απαντηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση;
cT Υπάρχουν σωστά endApoints; Οι Altman et al.S6T εξέτασαν 132 άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε γνωστά Ογκολογικά πεA
ριοδικά από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο του 1992 και περιείχαν ανάλυση επιβίωσης. Στο 62% των άρθρων τουλάA
χιστον ένα endpoint δεν είχε οριστεί ξεκάθαρα. Σε 39 από 64 άρθρα S61%T δεν ήταν ξεκάθαρο το πώς ο θάνατος είχε
συμπεριληφθεί στην ανάλυση του διαστήματος προόδου νόσου.
dT Έχει μελετηθεί η ποιότητα ζωής SQoLT;
ii. Μέθοδος
aT Γίνεται σύγκριση με το σωστό γκρουπ; Τα γκρουπ έχουν ίδια χαρακτηριστικά;
bT Έχει γίνει στρωμάτωση SstratificationT;
cT Η μελέτη βασίστηκε σε σωστό πρωτόκολλο; Περιγράφεται αναλυτικά η τεχνική ακτινοθεραπείας, ο σχεδιασμός των όγA
κων στόχων και οι περιορισμοί δόσης Sconstrains); Οι οδηγίες του CONSORT (Consolidated Standards of Reporting TriA
alsT για τυχαιοποιημένες μελέτες, βοήθησαν σημαντικά να βελτιωθεί η ποιότητα των τυχαιοποιημένων μελετών(7). Το
1994 σε αξιολόγηση μελετών που δημοσιεύθηκαν σε τρία περιοδικά(8), η διαδικασία τυχαιοποίησης Sallocation concealA
mentT δεν αναφερόταν καθαρά στις 43 από τις 71 S63%T. Τέσσερα χρόνια μετά και αφού τα περιοδικά αυτά άρχισαν να
προαπαιτούν τη χρήση του CONSORT, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 39% S30 από τις 77, 39%, mean difference - 22%
[95% CI -38 to A6XT. Τα πρωτόκολλα της RTOG είναι πάντα αναλυτικά, με έμφαση σε όλη τη διαδικασία της ακτινοθεραA
πείας. Η EORTC έχει επίσης εκδώσει οδηγίες σχεδιασμού πρωτοκόλλων για μελέτες ακτινοθεραπείας (8).
dT Υπήρχε πρωτόκολλο για το QA (Quality AssuranceT και αν ναι ακολουθήθηκε; Στα κέντρα που συμμετέχουν σε μια μελέA
τη ακτινοθεραπείας αποστέλλεται πριν οδηγός για το πώς να γίνεται το QA και γίνονται επισκέψεις για την επιβεβαίA
ωση της τήρησής του(9). Επίσης, τα πλάνα θεραπείας και ο σχεδιασμός πρέπει να περνούν από κεντρικό έλεγχο.
iii. Αποτελέσματα
aT Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της μελέτης;
bT Τι έγιναν όσοι βγήκαν απ΄τη μελέτη; SdropAouts, lost followAup, πόσοι;T
cT Αναφέρεται η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία ScomplianceT;
dT Χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη στατιστική μέθοδος;
eT Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αναλύσεις υποομάδων. Συχνά δεν υπάρχει αρκετή στατιστική δύναμη για εξαγωγή
συμπερασμάτων
fT Συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση όλοι οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν; SIntention to treat analysisT.
gT Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα μπορεί να μην γίνονται αντικειμενικά.
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Πρέπει να εκτιμάται το θεραπευτικό παράθυρο μιας θεραπείας, για παράδειγμα το όφελος σε τοπικό έλεγχο σε αντιA
διαστολή με τις παρενέργειες.
Η συζήτηση των αποτελεσμάτων με άλλους συναδέλφους μπορεί να βοηθήσει.
Προσοχή σε ψεύτικα αποτελέσματα O επιστημονικές απάτες.
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ΣΤ’I Ειδικά προβλήματα
i.
Συγκριτικά με μια μελέτη που αφορά αντικαρκινικά φάρμακα, υπάρχουν πολλές μεταβλητές Sπχ σχεδιασμός όγκων στόχων,
σχεδιασμός πλάνων θεραπείας, QA, εξοπλισμός κλπT
ii. Υπάρχει σημαντική ανομοιογένεια στην κλινική πράξη από χώρα σε χώρα αλλά και από κέντρο σε κέντρο λόγω διαφορών
στις δόσεις ακτινοθεραπείας και την κλασματοποίηση που χρησιμοποιούνται. Αντίστοιχα η δοσολογία χημειοθεραπευτικών
είναι σχετικά παρόμοια.
iii. Υπάρχει αρκετή συζήτηση για το αν οι νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας όπως πχ. η IMRT πρέπει να συγκρίνονται σε τυA
χαιοποιημένες μελέτες με τις παλαιότερες όπως η 3DCRT ή να θεωρούνται ex officio καλύτερες.
iv. Η χρηματοδότηση μεγάλων πολυκεντρικών μελετών που αφορούν αμιγώς ακτινοθεραπεία είναι πιο δύσκολη σε σχέση με
αυτές που αφορούν χημειοθεραπευτικούς παράγοντες και συνδράμουν συχνά οι φαρμακευτικές εταιρίες ως σπόνσορες.
v. Αποδεδειγμένοι από σημαντικές μελέτες, πιο αποτελεσματικοί φαρμακευτικοί φαρμακευτικοί παράγοντες αντικαθιστούν
τους υπάρχοντες. Στην ακτινοθεραπεία ορισμένες φορές αυτό δεν είναι εφικτό λόγω κόστους ή τεχνογνωσίας SIMRT, 3DBTT.
Για παράδειγμα η υπερκλασματοποήση, η οποία έχει φανεί από μεγάλες μελέτες και συστηματικές μεταAαναλύσεις να προA
σφέρει πλεονέκτημα Sπχ. H&N, SCLCT, δεν είναι εφαρμόσιμη στα περισσότερα κέντρα λόγω φόρτου εργασίας.
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ΕI Κλινικό όφελος
i.
Επιστημονική αναβάθμιση του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου η οποία μπορεί να οδηγήσει σε state of the art ακτινοθεραπεία
των ασθενών
ii. Ωστόσο, από την ανάγνωση μιας δημοσίευσης ως την εφαρμογή στην κλινική πράξη πρέπει να ακολουθεί μια αλληλουχία γεA
γονότων.
aT Τα θετικά αποτελέσματα μιας σημαντικής μελέτης συχνά πρέπει να επαναλαμβάνονται σε άλλες μελέτες και να οδηγούν
σε consensus στο ίδιο το κέντρο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
bT Πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο το συγκεκριμένο σχήμα ακτινοθεραπείας αλλά και η μεθοδολογία ή το πρωτόκολλο που
χρησιμοποιήθηκε στις μελέτες ώστε να φανεί κλινικό όφελος
cT Το κέντρο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το εφαρμόσει Sεξοπλισμό, τεχνογνωσίαT

59

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Εξατομικευμένη ιατρική

TARGETING THE HEDGEHOG PATHWAY AND BEYOND

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν

Papadopoulos P. Kyriakos
MD, MSc. Senior Clinical Investigator, South Texas Accelerated Research Therapeutics FSTARTG, San Antonio, Texas, USA

60

The hedgehog signaling pathway is pivotal in embryonal patterning, growth and development. A central role of the primary cilia in
the activity of the HH pathway is becoming apparent. Loss of function mutations in Patched 1 SPTCH1T or downstream activating
Smoothened SSMOT mutations are tumorigenic in adults. Further, reactivation of the HH pathway by tumor overexpression of
hedgehog ligand may play an important paracrine role in other solid and hematologic malignancies.
A number of agents targeting the HH pathway are in clinical development. These include small molecule SMO inhibitors
BMS833923 SBMS/ExelixisT, GDCA0449 SGenentech/CurisT, LDE225 SNovartisT and PFA0444913 SPfizerT and the cyclopamine deA
rived SMO inhibitor IPIA926 SInfinityT. Results from early phase clinical trials of these drugs have provide compelling proof of conA
cept, with activity of these agents in patients with basal cell carcinoma/basal cell nevus syndrome, medulloblastoma and other solA
id tumors. Acquired resistance via a functional point mutation in SMO has been demonstrated in a medulloblastoma patient. That
tumors can acquire resistance to inhibitors of G protein coupled receptors, has important implications for drug development tarA
geting the HH pathway. Disease specific single agent and combination studies are ongoing, testing a number of novel study designs
relevant to the proposed mechanisms of tumorigenesis.
There is also emerging evidence indicating that hedgehog signaling functions to maintain cancer stem cell populations. Signaling
crossAtalk between HH, Notch and Wnt signaling pathways that play a role in cancer stem cell function increases the complexity for
therapeutic strategies targeting critical components of these CSC pathways.
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Βιβλιογραφία
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Η νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας και τέχνη φροντίδας. Είναι θεωρία και πράξη ολιστικής αντιμετώπισης του ανθρώπου ως
βιοψυχοκοινωνικής και πνευματικής οντότητας. Από τα πρώτα επιστημονικά νοσηλευτικά συγγράματα η έννοια της νοσηλευτιA
κής συνδέεται με την έννοια της φροντίδας. Η φροντίδα θεωρείται ως ο πυρήνας και το ηθικό ιδεώδες της νοσηλευτικής1. ΣτοιA
χειοθετείται μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές, που αποδίδουν την ανθρωπιστική, τη διαπροσωπική, και τη κλινική διάA
στασή της2. Βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η φροντίδα στην ογκολογία είναι μια πολυδιάστατη και με ιδιαίτερη ποA
λυμορφία έννοια3. Περιέχει ισοδύναμα την εξατομικευμένη και με ευαισθησία, στις ιδιαιτερότητες της κουλτούρας του ασθενούς,
φροντίδα,4,5 τη δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων που προάγουν το αυτοθεραπευτικό δυναμικό του ασθενούς αλλά και την επιA
δέξια εφαρμογή κλινικών διαδικασιών που εμπεριέχουν συνδυασμό γνώσεων, ηθικής και συναισθημάτων6,7.
Οι κυριότεροι σκοποί της φροντίδας στην ογκολογία είναι η θεραπεία και διάσωση των ανθρώπων, η διαβεβαίωση ότι ο ασθενής
θα έχει πρόσβαση και θα λάβει κάθε δυνατή θεραπευτική παρέμβαση, υποστήριξη και ενημέρωση σε όλη την διάρκεια της θεραA
πείας8,9. Επιπλέον ότι θα εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή υποστήριξη του στην τελευταία φάση της ζωής με στόχο την ποιότηA
τα και όχι απλά την επιμήκυνση της ζωής χωρίς νόημα10.
Στη διεθνή βιβλιογραφία, η μελέτη των συμπεριφορών φροντίδας σε ογκολογικούς νοσηλευτές και ασθενείς με καρκίνο θεωA
ρούνται θέμα υψηλής ερευνητικής προτεραιότητας. Όμως οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων υγείς, της νοσηλευτικής εκπαίA
δευσης, αλλά και οι επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις τόσο για το νοσηλευτικό επάγγελμα, όσο και για τον καρκίνο, μεταξύ
των διαφόρων χώρων, επηρεάζουν όχι μόνο τον τρόπο παροχής της φροντίδας αλλά και τις εκφραζόμενες συμπεριφορές φρονA
τίδας καθώς και τις απόψειςAεκτιμήσεις τόσο των νοσηλευτών όσο και των ασθενών για την παρεχόμενη φροντίδα11,12. Οι νοσηA
λευτές αντιλαμβάνονται τη φροντίδα σύμφωνα με την προσωπικότητα και τις αξίες τους, ενώ επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις
τους για τον καρκίνο. Η παρουσία του νοσηλευτή δίπλα στον ασθενή είναι μεταξύ των πέντε δημοφιλέστερων συμπεριφορών
φροντίδας για τους νοσηλευτές. Οι ασθενείς θεωρούν σημαντικότερες τις συμπεριφορές φροντίδας που σχετίζονται με την επαγA
γελματική ικανότητα των νοσηλευτών και τη γνώση στην εφαρμογή των διαφόρων νοσηλευτικών διαδικασιών. Στην συνέχεια
ως επόμενες σημαντικές συμπεριφορές θεωρούνται η ευαισθησία προς τον ασθενή, η ενσυναίσθηση της κατάστασης που βιώνει
ο ασθενής, και η ικανότητα επικοινωνίας, που προάγει το περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Τέλος επισημαίνεται η σηA
μασία της πολιτισμικά ευαίσθητης φροντίδας με σεβασμό στις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους.
Οι διαφορές στις αντιλήψεις νοσηλευτών και ασθενών, στην ογκολογία φαίνεται να συγκλίνουν στα εξειδικευμένα αντικαρκινιA
κά κέντρα. Αποτελέσματα μελετών καταλήγουν ότι σε εξειδικευμένα αντικαρκινικά κέντρα και ξενώνες ανακουφιστικής φροντίA
δας, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, αναπτύσσεται και καλλιεργείται η θεραπευτική διαπροσωπική σχέση μεταξύ ασθενών
και νοσηλευτών που ανακουφίζει το KυποφέρεινL των ασθενών.
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Τα κλινικά συνεργατικά πρωτόκολλα A ΚΣΠ (clinical pathways) περιγράφονται ως εργαλεία της βέλτιστης SκαλύτερηςT πρακτικής.
Χρησιμοποιούνται για να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν όλα τα επίπεδα φροντίδας που παρέχονται από τους προμηθευτές,
δηλαδή από πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Είναι σχέδια διαχείρισης, που αναγνωρίζουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τον
ασθενή O πελάτη και προάγουν την αλληλουχία των συμβάντων που είναι απαραίτητα για να επιτευχθούν αυτά. Προσδιορίζουν
μία συμφωνημένη και διεπιστημονική πρακτική, βασίζονται σε οδηγίες είτε και σε τεκμηρίωση όπου αυτή είναι διαθέσιμη, για μια
ειδική ομάδα ασθενών/πελατών. Διαμορφώνουν όλα ή μέρος των κλινικών αρχείων SκαταγραφώνT, τεκμηριώνοντας τη φροντίA
δα που παρέχεται και βοηθούν στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων για το συνεχή έλεγχο της ποιότητας. Απεικονίζουν την αλυσίA
δα υπηρεσιών που θα χρειαστεί ο ασθενής από την παραπομπή του στο νοσοκομείο έως και την έξοδό του, προβλέποντας την ορA
θολογική διαχείριση των πόρων. Σημαντικές αρχές που βασίζεται κάθε ΚΣΠ είναι η εστίαση στον ασθενή, η βέλτιστη πρακτική βαA
σισμένη στην τεκμηρίωση και η διεπιστημονική συνεργασία. Οι καταστάσεις που επιλέγονται για την ανάπτυξη ΚΣΠ είναι οι ποA
λύ συχνές, οι υψηλού κόστους, με μεγάλη διάρκεια νοσηλείας, με υψηλή διαφοροποίηση σε διάρκεια νοσηλείας, διαχείριση και κόA
στος κάθε περίπτωσης, δηλαδή καταστάσεις που αντιμετωπίζονται στην Ογκολογία. Η θεματολογία τους μπορεί να βασίζεται σε
ασθένεια Sdisease-basedT πχ καρκίνος μαστού, σε πρόβλημα Sproblem-basedT πχ ναυτία από χημειοθεραπεία, σε θεραπεία (treaA
tment-basedT πχ χημειοθεραπεία ή σε ειδικές ομάδες ασθενών Sclient group-basedT π.χ. ασθενείς στις τελευταίες ημέρες της ζωής.
Κάθε ΚΣΠ αποτελείται από το έντυπο του ΚΣΠ, τις σημειώσεις προόδου και το έντυπο καταγραφής αποκλίσεων από το ΚΣΠ. Ένα
ΚΣΠ αναπτύσσεται από μια ομάδα εκπροσώπων από κάθε επιστημονικό κλάδο που εμπλέκεται στη φροντίδα των ασθενών με
τη συγκεκριμένη κατάσταση. Για παράδειγμα την ομάδα για την ανάπτυξη ενός ΚΣΠ για τις τελευταίες ημέρες της ζωής απαρτίA
ζουν νοσηλευτής, γιατρός, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος. Υπάρχει και ένας συντονιστής που διευκολύνει τη διαδικασία και
την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Για τον προσδιορισμό των διαδικασιών που περιγράφονται σε ένα ΚΣΠ χρησιμοποιούνται
διάφορα δεδομένα όπως δημογραφικά στοιχεία, δείκτες νοσηρότητας, διαδικασίες μετακίνησης μέσα στο νοσοκομείο, κλινικές
παρεμβάσεις, άλλες υπηρεσίες υγείας π.χ. κοινοτικές. Επίσης προσδιορίζεται η ομάδαAστόχος και μετρούνται τα υπαρκτά αποτεA
λέσματα καθώς και τα χρονικά πλαίσια για την επίτευξή τους. Για να προσδιοριστούν τα ιδανικά αποτελέσματα είναι απαραίτηA
το να αναζητηθούν οι οδηγίες βέλτιστης, δηλαδή καλύτερης πρακτικής για τη διαδικασία ή την ασθένεια που θα περιγράφει το
πρωτόκολλο. Πηγές αναζήτησης αποτελούν η βιβλιογραφία, το διαδίκτυο, άλλα πρωτόκολλα, ερευνητικές μελέτες, τεκμηριωμέA
νες κλινικές οδηγίες. Γίνεται έρευνα και αναζητείται συμφωνία με κλινικές οδηγίες, εάν είναι διαθέσιμες. Δημιουργείται το αρχιA
κό ή δοκιμαστικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει χρονικό πλαίσιο, ανάλυση αποκλίσεων και εργαλεία ελέγχου που εξασφαλίζουν
την συμμόρφωση με τις κλινικές οδηγίες. Θέτονται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι για την εισαγωγή του πρωτοκόλλου. ΓίνεA
ται εφαρμογή του σε έναν πληθυσμό στόχο, αναλύονται οι αποκλίσεις και τα αποτελέσματα της ανατροφοδότησης. ΕπανεισάγεA
ται το οριστικό πρωτόκολλο και συνεχίζεται αυτή η κυκλική διαδικασία βελτίωσης. Η χρήση των ΚΣΠ στην ογκολογία εμφανίζει
πολλά πλεονεκτήματα όπως βελτίωση οικονομικής αποτελεσματικότητας, μείωση θνητότητας / θνησιμότητας, ενίσχυση συνεχιA
ζόμενης εκπαίδευσης εργαζομένων, αύξηση ικανοποίησης ασθενούς και εργαζομένων.
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Οι nurse-led clinics Sνοσηλευτικά διαχειριζόμενες δομέςT ορίζονται σαν ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό μοντέλο παροχής φρονA
τίδας υγείας, βασιζόμενο σε ολιστικό πλαίσιο θεώρησης SWong, Chung 2006T. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις νοσηλευτικές αυA
τές δομές είναι κυρίως ολιστική αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των ασθενών και των συμπτωμάA
των τους, εκπαίδευση και συμβουλευτική σε υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής, διαχείριση συμπτωμάτων και αξιολόγηση των
παρεμβάσεων, αξιολόγηση και παρέμβαση σε ψυχοκοινωνικές ανάγκες ασθενών και των οικογενειών τους, συντονισμός της
φροντίδας και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας SWeston 2001T. Λειτουργούν με νοσηλευτές, που διακρίνονται για το
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης Sadvanced practice nurseT και εμπειρίας σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες, οι οποίοι είτε
ηγούνται, είτε έχουν προεξέχοντα ρόλο σε διεπιστημονικές ομάδες και παρέχουν φροντίδα με δομημένο τρόπο βασισμένο σε κλιA
νικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες. Στις δομές αυτές παρακολουθούνται κυρίως ασθενείς με χρόνια νοσήματα, όπως
ογκολογικοί ασθενείς, ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα, αναπνευστικά, ρευματολογικά ή ουρολογικά προβλήματα, σακχαρώA
δη διαβήτη ενώ παρέχεται επίσης φροντίδα στις οικογένειες των ασθενών αυτών SPage et al 2005).
Στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ασθενείς με καρκίνο, υπάρχει η τάση, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, για τη βελτίωA
ση του ρόλου του νοσηλευτή. Νέοι ρόλοι έχουν αναγνωριστεί σε νοσηλευτές εξειδικευμένους στην διαχείριση των συχνότερα εμA
φανιζόμενων μορφών καρκίνου και κατά συνέπεια κάποιες πτυχές της τρέχουσας παροχής υπηρεσιών τίθενται υπό ερώτηση. Τα
θέματα αυτά κυρίως περιλαμβάνουν την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, την ταχύτερη είσοδο του ασθενή στο σύστημα υγείας για
χορήγηση θεραπείας και την παρακολούθηση του ασθενή μετά το πέρας της θεραπείας SεπανέλεγχοςA επανεκτίμησηT SBrada,
1995).
Ήδη σε τομείς όπως η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού η φροντίδα γυναικών μετά από χειρουργική επέμβαση για
καρκίνο του μαστού, η ανίχνευση ύποπτων δερματικών βλαβών, ο επανέλεγχος και η συνεχής παρακολούθηση ασθενών με καρA
κίνο και η παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αντικαρκινική θεραπεία, οι νοσηλευτές αναλαμβάνουν ρόλους
στους οποίους παραδοσιακά δραστηριοποιούνταν μόνο ιατροί, με τα αποτελέσματα ερευνών να δείχνουν επιτυχή διαχείριση και
υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών.
Οι nurse- led clinics στις οποίες οι νοσηλευτές διαχειρίζονται ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, αφορούν επί του
παρόντος τους ασθενείς εκείνους που λαμβάνουν χημειοθεραπεία από του στόματος και κυρίως καπεσιταμπίνη, σαν επικουρική
χημειοθεραπεία για καρκίνο του παχέος εντέρου. Επίσης, υπάρχουν δομές στις οποίες χορηγείται ενδοφλέβια χημειοθεραπεία,
καθώς και δομές στις οποίες οι ασθενείς υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου τους στις οποίες επιA
τυγχάνεται επιτυχής διαχείριση της θεραπείας, οι παρενέργειες αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται άμεσα και οι ασθενείς εκA
φράζουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης S ΜacLeod et al., 2006 T. Επιπλέον καταγράφονται λιγότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία,
υπάρχει περισσότερες διαθέσιμος χρόνος για συμβουλευτικήA εκπαίδευση των ασθενών, μικρότερος χρόνος αναμονής και χαμηA
λότερο κόστος S Corner, 2008 ).
H διαχείριση της χημειοθεραπείας, η χορήγησή της σε εξωτερική βάση, η παροχή κατ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθεA
νείς με προχωρημένη νόσο, η συνεχής επικοινωνία με τους ασθενείς για άμεση αναγνώριση και διαχείριση των παρενεργειών, ο
επανέλεγχος των ασθενών μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, καθώς και ο επιτυχής προσυμπτωματικός έλεγχος είναι
τομείς στους οποίους ο ρόλος του νοσηλευτή πρέπει και οφείλει να επαναπροσδιοριστεί, στοχεύοντας στην ολιστική αντιμετώA
πιση του ογκολογικού ασθενή και στη βελτίωση της θεραπευτικής έκβασης.

LECTURE
TARGETED THERAPY OF SARCOMAS. A MODEL FOR RESEARCH COLLABORATION ACROSS EUROPE AND WORLDWIDE
Blay Jean/Yves
Professor, MD, PhD, Head of Department of Medicine Centre Leon Berard, Lyon, France, President of the European Organisation
for Research and Treatment of Cancer FEORTCG
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Soft tissue sarcomas SSTSsT form a heterogeneous group of neoplasms originating from mesenchymal tissues and account for apA
proximately 1% of all cancers1. Although this heterogeneity has long been recognized by pathologists, based on the tumors’ reA
semblance to normal counterparts such as fat or muscle and/or based on the presence of recurring cytogenetic abnormalities such
as translocation, most of STS were managed in similar manners: localised disease is typically managed with wide local excision folA
lowed by radiation therapy when features of aggressive disease are noted Ssize larger than 5 cm, deepAseated tumorT, patients with
advanced disease are in most cases treated with doxorubicin containing first line regimens.
The emergence of molecularly targeted agents SMTAT over the last decade has lead to a rational breakdown of management for paA
tients with advanced disease based on our understanding of specific STS histotypes biology. MTAs have also, in some instances,
helped to uncover key pathways in STS. However, even though sarcomas are good models for the development of novel agents, still
the understanding of STS biology is limited and therapy is empirically guided.. In this presentation, we will review the data on new
approaches and promising new targets for targeted therapy adapted to molecular alterations in sarcomas.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν
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INTERACTIVE CLINICAL SYMPOSIUM

Challenges of prostate cancer

BIOLOGY OF PROSTATE CANCER

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν

Kyprianou Natasha
M.D., Ph.D. James F. Hardymon Chair in Urology Research, Professor of Urology, Biochemistry, Pathology and Toxicology University
of Kentucky College of Medicine
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Androgens are functionally required for the normal growth of the prostate gland and in prostate tumor development and progresA
sion. EpithelialAmesenchymalAtransition SEMTT is an important process during normal development, and cancer cell metastasis, inA
duced by factors within the microenvironment, such as transforming growth factorAβ STGFAβT. EMT endows cells with migratory
and invasive properties, induces stem cell properties, prevents apoptosis and senescence, thus orchestrating the initiation of
metastasis. Loss of epithelialAcell markers SEAcadherin, βAcateninT and gain of mesenchymalAcell markers SNAcadherin, vimentinT,
at the leading edge or invasive front of solid tumors, is associated with progression to metastasis. TGFAβ is a potent EMT inducer
via SmadAdependent and independent transcriptional pathways. Profiling the EMT pattern and changes in the cytoskeleton reorA
ganization in response to androgens and/or TGFAβ, as well as microtubulin targeting agents StaxolT provided new insights into the
significance of the EMT regulation by the androgen receptor SART, as a contributor to prostate cancer progression. Androgens inA
duce the EMT pattern in prostate tumor epithelial cells, leading to significant changes in prostate cancer cell migration and invaA
sion. The AR content inversely correlated with androgenAmediated EMT, pointing to a low AR “threshold” required for EMT maniA
festation. The AR in prostate tumorAassociated fibroblasts may participate in the interplay between prostate epithelial and stromal
cells to reduce epithelial cell polarity and define an EMTAlike signature as a morphologic reflection of transcriptional events dicA
tated by the prostate tumor microenvironment that govern tumor progression to castrationAresistant prostate cancer.

17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Ουροποιητικός Καρκίνος
ΕΑ1:

ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΕΝΔΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ FCD10G, ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ 1 FΕΤ:
1G, NFκB ΣΤΟΝ ΟΡΜΟΝΟ:ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Π. Βλαχοστέργιος1, Γ. Μουτζούρης2, Γ. Κάκκας2, Φ. Καρασαββίδου3, Ι. Γκιουλμπασάνης1,
Δ. Δαλιάνη1, Μ. Μελέκος2, Χ. Παπανδρέου1
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1. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2. Ουρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας Π.Γ.Ν. Λάρισας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σκοπός: Μελέτη της έκφρασης της μεμβρανικής ενδοπεπτιδάσης CD10, του νευροπεπτιA
δίου ενδοθηλίνης 1 SΕΤA1T και του πυρηνικού μεταγραφικού παράγοντα NFκB (p65T σε
παρασκευάσματα ριζικής προστατεκτομής για τη διερεύνηση ενδεχόμενης συσχέτισής
τους με τη βιοχημική υποτροπή του καρκίνου του προστάτη.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε η ανοσοϊστοχημική έκφραση του CD10, της ΕΤA1 και
του NFκB σε 70 παρασκευάσματα ριζικής προστατεκτομής ασθενών με πρωτοδιαγνωA
σμένο κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη που υποβλήθηκαν σε χειρουργική
επέμβαση στο νοσοκομείο μας. Τα κλινικά δεδομένα της βιοχημικής υποτροπής των
ασθενών συγκρίθηκαν με τις ανοσοϊστοχημικές παραμέτρους σε συνδυασμό με το GleaA
son score και το παθολογοανατομικό στάδιο SpTT του νεοπλάσματος.
Αποτελέσματα: Υψηλή έκφραση CD10 διαπιστώθηκε σχεδόν στους μισούς ασθενείς
S48.6% ή 34/70T, με σημαντικά υψηλότερη έκφραση στα χαμηλά Gleason score και pΤ
στάδια της νόσου Sp=0.003 και p=0.03 αντίστοιχαT. Η υψηλή έκφραση CD10 είχε στατιA
στικά σημαντική και ευθεία συσχέτιση με το χρονικό διάστημα της βιοχημικής υποτροA
πής SΤΤΒF) (p<0.001T. Αντίθετα, η υψηλή έκφραση ETA1 S48.6% ή 34/70T και NFκB S40%
ή 28/70T σχετίστηκαν αντίστροφα με το TTBF (p<0.001 και p<0.001 αντίστοιχαT και
ήταν πιο συχνά αυξημένα σε υψηλά Gleason score (p=0.008 και p=0.002 αντίστοιχαT και
pΤ στάδια Sp=0.003 και p=0.006 αντίστοιχαT. Όταν συγκρίθηκαν μεταξύ τους, η έκφραA
ση CD10 εμφάνισε αντίστροφη συσχέτιση με την έκφραση ΕΤA1 και NFκB (p<0.001 και
p<0.001 αντίστοιχαT. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η χαμηλή έκφραση CD10 και το
pT στάδιο αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες της βιοχημικής υποτροA
πής SCD10: hazard ratio 0.26, 95% confidence interval -0.95−1.47, two-sided χ2 p=0.029
και pΤ: hazard ratio 2.75, 95% confidence interval 1.95−3.56, two-sided χ2 p=0.013).
Συμπεράσματα: Η έκφραση CD10 έχει αντίστροφη συσχέτιση με την έκφραση ΕΤA1 και
NFκB σε ασθενείς με ορμονοAευαίσθητο καρκίνο του προστάτη που αντιμετωπίζονται με
ριζική προστατεκτομή. Το εύρημα είναι σε πλήρη συμφωνία με τον βιολογικό τους ρόλο,
αφού αποτελούν εσωτερικά συστατικά δύο οδών που αλληλεπιδρούν σε μοριακό επίπεA
δο, του άξονα ΝΕΡ/νευροπεπτίδια και της οδού NFκB/πρωτεασώματος. Ο ανοσοϊστοχηA
μικός έλεγχος CD10, ETA1 και NFκB μπορεί να συμβάλλει σε ακριβέστερη πρόβλεψη της
υποτροπής του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη όταν συνδυαστεί με τις καθιερωA
μένες προγνωστικές παραμέτρους.

ΕΑ2:

ΥΠΟΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕ:
ΝΕΙΣ ΜΕ ΟΓΚΟΥΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΞΕΙΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Γ. Σουλιμιώτη, Α. Γιαννοπούλου, Μ. Τόλια, Κ. Πλατώνη, Μ. Διλβόη, Π. Παντελάκος,
Β. Κουλουλίας
Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Π.Γ.Ν. @ΑττικόνA

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσουμε τις οξείες παρενέργειες της
υποκλασματοποίησης της ακτινοθεραπείας και την ποιότητα ζωής σε ηλικιωμένους
ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως .
Υλικό και Μέθοδοι: Από το Σεπτέμβριο 2009 ως το Νοέμβριο 2010 αντιμετωπίστηκαν
στο τμήμα μας 39 ασθενείς μεταξύ 75A85 ετών με όγκους ουροδόχου κύστεως Sστάδια
T1-T2-T3T. 21 από αυτούς δεν είχαν υποβληθεί σε χειρουργείο είτε λόγω βεβαρημένου
ιστορικού SΣΝAΣΔAΑΥT, είτε λόγω δικής τους επιλογής και 18 είχαν υποβληθεί σε ΤUR.
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε CTAσχεδιασμού σε θέση θεραπείας και μετά έγινε σχεA
διασμός του όγκουAστόχου και υπολογισμός του πλάνου θεραπείας με 3AD μέθοδο. Οι
ασθενείς ακτινοβολούνται μια φορά την εβδομάδα με δόση 600 cGy για 6 εβδομάδες.
Αποτελέσματα: Οι οξείες παρενέργειες που παρουσίασαν οι ασθενείς ήταν

Grade I
Grade II
Grade III

Τοξικότητα
κατώτερου
γαστρεντερικού
συστήματος
7
2
-

Αιματολογική
τοξικότητα
(Hct, HgB,WBC)

Τοξικότητα
ουροποιητικού
συστήματος

3
-

5
1
1

Συμπεράσματα: Η υποκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία της ουροδόχου κύστεως σε
ηλικιωμένους ασθενείς παρουσιάζει ήπια τοξικότητα που γίνεται ανεκτή από τους ασθεA
νείς. Τέλος η δυνατότητα επίσκεψης μια φορά την εβδομάδα σε ηλικιωμένους ασθενείς
σημαίνει και καλύτερη ποιότητα ζωής αφού συνήθως είναι δύσκολη η καθημερινή μεταA
κίνησή τους για ακτινοθεραπεία, ειδικά σε ασθενείς που διαμένουν σε απομακρυσμένα
μέρη ή νησιά.

ΕΑ3:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ CYSTITAT ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΥΕΛΟΥ, ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΝ:
ΤΑΙ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

I. Κάντζου, B. Καραγιάννης, Γ. Δουβή, Μ. Πουλίζη, Α. Πετρίδης, Γ. Σαρρής
Α΄ Ακτινοθεραπευτική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των ενδοκυστικών εγχύA
σεων με Cystistat στην τοξικότητα από το ουροποιητικό σύστημα, σε ασθενείς με κακοήA
θεις όγκους πυέλου, που υποβάλλονται σε εξωτερική ακτινοθεραπεία στην πύελο ή συνA
δυασμένη ακτινοAχημειοθεραπεία. Περιγράφεται το πρωτόκολλο των ενδοκυστικών εγA
χύσεων κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, και ακολούθως, η βαθμονόμησηAμε βάση
τα κριτήρια της RTOGA της πρώιμης και απώτερης τοξικότητας των ασθενών, που υπεA
βλήθησαν σε ενδοκυστικές εγχύσεις με Cystistat.

Ουροποιητικός Καρκίνος
ΕΑ4:

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗ:
ΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗ:
ΣΗ ΣΑΜΑΡΙΟΥ153 ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ι. Φραγκος1, Γ. Τσουκαλάς1, Α. Τζοβάρας2, Ι. Μπαζιώτης1

Εισαγωγή: Η ραδιοισοτοπική θεραπεία με σαμάριο 153 είναι κατάλληλη για την αντιμεA
τώπιση του πόνου οστεοβλαστικών μεταστάσεων, μετά από αποτυχία της χορήγησης
αναλγητικών και διφωσφωνικών. Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό στο οποίο έγινε άμεA
ση έναρξη της χορήγησης Σαμάριου που εκτός από την κλινική βελτίωση παρουσίασε και
απεικονιστική ανταπόκριση.
Περιστατικό: Ασθενής 55 ετών προσήλθε λόγω επίμονης οσφυαλγίας και καταβολή δυA
νάμεων. ΑΤ ΟΜΣΣ Σκλήρυνση των πρόσθιων ημιμορίων των εμπλεκομένων σπονδύλων.
Σπινθηρογράφημα οστών: Πολλαπλές εστίες αυξημένης οστεοβλαστικής δραστηριότηA
τας σε όλη την έκταση της ΣΣ με έντονη πρόσληψη σε αρκετές περιοχές σε ολόκληρα τα
σώματα των σπονδύλων. Εστίες στα μακρά οστά SΔΕ βραχιόνιοT, στην πύελο και στις
κατ’ ώμο αρθρώσεις άμφω. Λοιπός απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος: 1T ΔιογA
κωμένος προστάτης 2TPSA 103 ng/ml 3Tοζίδιο διαμέτρου 1 εκ στο ΔΕ κάτω λοβό. ΕυρήA
ματα συμβατά με δευτεροπαθείς εντοπίσεις από καρκίνο προστάτη. Χορηγείται αναλγηA
τική αγωγή με Fentanyl. H θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς περιελάμβανε ορμοA
νοθεραπεία με Bicalutamide 150mg και χορήγηση Σαμαρίου A153. Ο ασθενής μετά τη χοA
ρήγηση Σαμαρίου παρουσιάζει αισθητή απεικονιστική και κλινική βελτίωση. Η τιμή του
PSA έχει πτωτική πορεία. Μετά από δύο μήνες διακόπτεται η αναλγητική αγωγή. Ο ασθεA
νής ανά 6 μήνες λάμβανε ΣαμαρίουA153 με δόση 70 mCi. Μυελοτοξικότητα grade1 ήταν
η μόνη παρενέργεια.
Αποτελέσματα: Τρία χρόνια από την αρχική του διάγνωση ο ασθενής έχει εξάλειψη του
οζιδίου στον ΔΕ κάτω λοβό του πνεύμονα Σπινθηρογράφημα οστών: Ηπιότερες οι εστίες
στο ΔΕ ισχιακό και τον Ο5, ενώ οι υπόλοιπες εστίες δεν απεικονίζονται. H τιμή του PSA
παραμένει φυσιολογική 2.2 ng/ml. Χωρίς αναλγητική αγωγή και με PS 0.
Συζήτηση: Πολλά ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με την κυτταροστατική δράση του Sm153 EDTMP. Χρειάζονται τυχαιοποιημενες μελέτες για το αν και πόσο επηρεάζουν την συA
νολική επιβίωση, ποια ομάδα ασθενών θα μπορούσε να ωφεληθεί και αν η πρώιμη έναρA
ξη επιφερεί καλύτερα αποτελέσματά.

ΕΑ5:

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΡΧΕΟΣ ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ
ΝΕΑΡΟ ΑΝΔΡΑ
Μ. Γκιαουράκη1, Ν. Τσουκαλάς1, Μ. Δεβετζόγλου1, Ν. Φέκκας1, Γ. Ιατρόπουλος1,
Σ. Βασιλείου1, Γ. Πανσεληνάς2, Α. Καραμπεάζης1, Χ. Χριστοφυλλάκης1
1. Ογκολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός: Η περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης ασθενούς με ταυτόχρονη εμφάνιση
μη σεμινωματώδους όγκου όρχεος και θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 26 ετών παρουσίασε επώδυνη διόγκωση στον αριστερό όρA
χη. Υπεβλήθη σε αριστερή ορχεκτομή και η ιστολογική εξέταση κατέδειξε μεικτό μη σεμιA
νωματώδη όγκο από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα με >95% στοιχεία εμβρυικού καρκιA
νώματος. Κατά την αρχική σταδιοποίηση της νόσου βρέθηκαν δευτεροπαθείς εντοπίσεις
στους πνεύμονες, και στους παραορτικούς λεμφαδένες. Οι καρκινικοί δείκτες μετά την
ορχεκτομή ήταν AFP=28,4ng/mL, βHCG=1,2IU/mL και LDH=662IU/mL, Sστάδιο pT3 / IA
IICT. Ακολούθως ο ασθενής έλαβε 4 κύκλους χημειοθεραπείας με το συνδυασμό μπλεοA
μυκίνης, ετοποσίδης και σισπλατίνης SΒΕΡT. Κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας εμA
φάνισε εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση του αριστερού κάτω άκρου και πνευA
μονική εμβολή για την οποία έλαβε κατάλληλη αντιπηκτική αγωγή. Κατά την επανασταA
διοποίηση που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας οι καρκινικοί
δείκτες ήταν στα φυσιολογικά όρια ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος με PET-CT scan κατέA
δειξε πλήρη ύφεση των αρχικών εντοπίσεων της νόσου και παθολογική πρόσληψη στον
κάτω πόλο του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς. Η τιμή της θυρεοσφαιρίνης ήταν
TG=136,6ng/mL. Ακολούθησε FNA της βλάβης που κατέδειξε την ύπαρξη θηλώδους καρA
κινώματος θυρεοειδούς για τον οποίο έγινε ολική θυρεοειδεκτομή Sαφαίρεση όγκου
2cmT και θεραπεία με ραδιενεργό I131. Ο ασθενής 15 μήνες μετά παραμένει ελεύθερος νόA
σου υπό τακτική παρακολούθηση.
Συμπέρασμα: Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται στην ταυτόχρονη
εμφάνιση δυο πρωτοπαθών νεοπλασμάτων σε ένα νεαρό ασθενή. Η επίπτωση πολλαA
πλών πρωτοπαθών νεοπλασμάτων στους ογκολογικούς ασθενείς κυμαίνεται από 3,2%
έως 4,6% ενώ η σύγχρονη εμφάνιση δυο διαφορετικών νεοπλασμάτων σε ένα ασθενή
αποτελεί πολύ σπάνιο φαινόμενο. Ίσως κάποια γενετική προδιάθεση να προδιαθέτει
στην εμφάνιση τέτοιων περιπτώσεων. Με βάση τη βιβλιογραφία, μεταλλάξεις στην ομάA
δα ογκογονιδίων RAS (KRAS, RAST μπορεί να σχετίζονται με ταυτόχρονη εμφάνιση όγκων
από γεννητικά κύτταρα και θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
2. Α’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
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ΕΑ6:

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ BRCA1, ERCC1,
ATP7B, PARP1, RAP80, DAXX, TRX, TXR1 ΚΑΙ TSP1 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΩΟΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ PACLITAXEL:CARBOPLATIN
ΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Σ. Ποντικάκης , Χ. Παπαδάκη , Μ. Τζαρδή , Ζ. Σαριδάκη , Αν. Καλυκάκη , Λ. Γιαννικάκη ,
Μ. Σφακιανάκη1, Δ. Μαυρουδής1,3, Μ. Τρυπάκη1, Ε. Σταθόπουλος2, Β. Γεωργούλιας1,3,
Ι. Σουγκλάκος1,3

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1
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1

2

1,3

1,3

2

1. Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2. Τμήμα Ιστοπαθολογίας Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
3. Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Η χημειοθεραπεία SΧΘT με το συνδυασμό PaclitaxelACarboplatin SPCT αποτελεί
τον καθιερωμένο θεραπευτικό χειρισμό 1ης γραμμής για ασθενείς με επιθηλιακό καρκίA
νωμα των ωοθηκών. Παρά τη βελτίωση της επιβίωσης με το συνδυασμό αυτό, οι περισA
σότερες ασθενείς θα υποτροπιάσουν και τελικώς θα καταλήξουν από τη νόσο. Στην παA
ρούσα μελέτη αναλύσαμε την προγνωστική αξία της mRNA έκφρασης γονιδίων που σχεA
τίζονται με αντίσταση είτε στα παράγωγα της πλατίνας SBRCA1, ERCC1, ATP7b, PARP1,
RAP80G είτε στις ταξάνες SBRCA1, DAXX, TRX, TXR1, TSP1G.
Ασθενείς και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν αναδρομικά με RTAqPCR τα επίπεδα έκφρασης των
προαναφερθέντων γονιδίων σε καρκινικά κύτταρα επιλεγμένα Sμε τη χρήση microAdisA
sectionT από πρωτοπαθείς όγκους ασθενών με επιθηλιακό καρκίνωμα ωοθηκών σταδίου
III και IV. Συνολικά μελετήθηκαν 112 ασθενείς ενώ αναλύθηκε η έκφραση και στον υπολA
λειματικό όγκο μετά από τη χημειοθεραπεία σε 28 από αυτές που υπεβλήθησαν σε επαA
νεγχείρηση S2nd lookT.
Αποτελέσματα: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 60 έτη S24A84T, το 65% είχαν ορώA
δες καρκίνωμα S12% βλεννώδη, 9% ενδομητροειδές, 5% βλεννώδεςT, το 52% ήταν χαμηA
λής διαφοροποίησης S41% μέσης και 7% καλήςT ενώ το 54% είχε νόσο σταδίου ΙΙΙ. Όλες
οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία 1ης γραμμής με PC. Χαμηλά επίπεδα mRNA του TXR1 συσχεA
τίστηκαν με υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης SRR; p=0.009T, μεγαλύτερη διάμεση επιA
βίωση χωρίς πρόοδο νόσου SPFS; p=0.37T και μεγαλύτερη διάμεση ολική επιβίωση με την
SmOS; p<0.001T. Αντιθέτως, η υψηλή έκφραση της TSP1 συσχετίστηκε με υψηλότερα ποA
σοστά RR Sp=0.017T, μεγαλύτερη PFS Sp<0.001T και μεγαλύτερη mOS Sp<0.001T. Η πολυA
παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η χαμηλή έκφραση TSP11 και υψηλή TXR1 αποτελούν
ανεξάρτητους δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες για την PFS SHR 1.7; 95% CI: 1.12.8; p=0.026T και την mOS (HR 4.1; 95% CI: 1.8-9.5; p=0.001).
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν για πρώτη φορά ότι η έκφραση
των TXR1 και TSP1 στον πρωτοπαθή όγκο κατά την αρχική διάγνωση μπορούν να προA
βλέψουν την αντοχή στη θεραπεία με PC στον καρκίνο των ωοθηκών και συμφωνούν με
τα αντίστοιχα αποτελέσματα του εργαστηρίου μας στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύμονα και τον καρκίνο των ωοθηκών. Η μελέτη συνεχίζεται με την επαλήθευση των
αποτελεσμάτων σε ανεξάρτητη ομάδα ασθενών καθώς και με τη μελέτη της προβλεπτιA
κής αξίας της γονιδιακής έκφρασης στη συμπληρωματική θεραπεία ασθενών με πρώιμο
καρκίνο ωοθηκών.

ΕΑ7:

CA ΩΟΘΗΚΩΝ : INHIBIN A ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Σ.Γ.Κ. Χαντζησαλάτας M.D.,M.Sc,Ph.D, Y. S. Bazik M.D., Ph.D

University @Carol DavilaA

Εισαγωγή: Η ΙNHIBIN A παράγεται από το ωοθυλάκιο και το ωχρό σωμάτιο και αυξοA
μειώνεται κατά την διάρκεια του κύκλου. Μετά την εμμηνόπαυση, οι τιμές της στο αίμα
μειώνονται και αυξάνονται σε καρκίνο των ωοθηκών, σε περιπτώσεις βλεννώδους και
κοκκιοκυτταρικούς όγκους ωοθήκης.
Σκοπός: Της παρούσης μελέτης είναι να αξιολογήσουμε την ευαισθησία της INHIBIN Α σε
συνδυασμό με τον CA125 ως δείκτη καρκίνου των ωοθηκών.
Υλικό:Μέθοδος: Αποτέλεσαν 80 γυναίκες που εξετάστηκαν και προσδιορίστηκε η INHIA
BIN Α και το CΑ125 ανοσοχημικά με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας στον ορό SπροA
εγχειρητικάT. Η ομαδοποίηση των περιστατικών έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης
των δεικτών καρκίνου SClim Chem 54:11Ae79T και χωρίστηκαν σε 8 κατηγορίες. Επίσης
κατασκευάστηκαν οι καμπύλες ROC SΚαμπύλες Λειτουργικών ΧαρακτηριστικώνT.
Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι ο συνδυασμός της INHIBIN Α με φυσιολογικό ορό 1,1
pg/mL για μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όπως μετρήθηκε με την μέθοδο της χημειA
οφωταύγειας, μαζί με το CA125, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθησίας στο
96,9% στις περιπτώσεις καρκίνου ωοθηκών, με ειδικότητα 99,0% σε σύγκριση με το
CA125 που εμφάνισε ευαισθησία αλλά και ειδικότητα 95%.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός των ανωτέρω δεικτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση σε γυναίκες ηλικίας >50 ετών και με ιστορικό κληρονοA
μικότητας, ώστε η πιθανή κακοήθεια να διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, καθώς και οι υποA
τροπές της νόσου, δεδομένου ότι οι τιμές στον ορό μετεγχειρητικά να είναι σε φυσιολοA
γικά επίπεδα.

ΕΑ8:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ε. Κωστούρος, Α. Καραδήμου, Ν. Σούπος, Χ. Μπάμια, Γ. Βλάχος, Α. Ροδολάκης, Ν. Θωμάκος,
Δ. Χαιδόπουλος, Α. Αντσακλής, Μ.Α. Δημόπουλος, Α. Μπάμιας

Γ.Ν.Α. @ΑλεξάνδραA

Στόχος: Ερευνήσαμε την αποτελεσματικότητα της επικουρικής χημειοθεραπείας pacliA
taxel/carboplatin προσαρμοσμένης στον κινδύνου υποτροπής SriskAadaptedT σε πρώιμο
στάδιο καρκίνου ωοθηκών. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση στηρίχθηκε σε προηγούμεA
νη μελέτη της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας SHECOGT, που έδειξε ότι
ασθενείς με στάδια Ia ή Ib, ή Grade I Sχαμηλού κινδύνουT είχαν σημαντικά καλύτερη έκA
βαση μετά από 4 κύκλους θεραπείας σε σύγκριση με ασθενείς με IC/IIA και Grade 2 ή 3
Sυψηλός κίνδυνοςT.
Μέθοδοι: Πενήντα τρεις ασθενείς έλαβαν riskAadapted θεραπεία: ασθενείς υψηλού κινA
δύνου έλαβαν 6 κύκλους Paclitaxel 175 mg/m2 και Carboplatin AUC, ενώ οι ασθενείς χαA
μηλού κινδύνου έλαβαν 4 κύκλους Sομάδα ΑT. Το αποτέλεσμα συγκρίθηκε με εκείνο 95
ασθενών, που είχαν πάρει θεραπεία με 4 κύκλους, ανεξάρτητα από τον κίνδυνο υποτροA
πής Sομάδα ΒT. Επειδή ο χρόνος παρακολούθησης ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα Β, έγιA
ναν συμπληρωματικές αναλύσεις που περιέλαβαν ασθενείς με ελάχιστο χρόνο παρακοA
λούθησης στα 2, 3 και 5 έτη.
Αποτελέσματα: Η 5Aετής ελεύθερο υποτροπής επιβίωση SRFST και η συνολική επιβίωση
από καρκίνο ωοθηκών SDSST ήταν: 86% S95% CI: 80A92T και 93% S95% CI: 89A97T για το
σύνολο του πληθυσμού, 96% S95% CI: 90A100T και το 97% S95% CI: 91A100T για ασθεA
νείς χαμηλού κινδύνου και 81% S95% CI: 73A89T και 91% S95% CI: 85A97T για ασθενείς
υψηλού κινδύνου Sp = 0.011 για RFST και p = 0,039 για DSST. Μεταξύ των ασθενών υψηA
λού κινδύνου, η χορήγηση των 6 κύκλων σχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό
υποτροπής σε ελάχιστη παρακολούθηση 2 χρόνια S3% vs. 18%, p = 0.013T, αλλά η διαA
φορά αυτή μειώθηκε στα 5 χρόνια S23% vs. 25%, p = 0.797T.
Συμπεράσματα: Η διαστρωμάτωση του κινδύνου σύμφωνα με το στάδιο και το Grade
είναι μια χρήσιμη παράμετρος στην πρόγνωση του πρώιμου σταδίου καρκίνου ωοθήκης
που λαμβάνουν επικουρική θεραπεία με paclitaxel/carboplatin. Έξι κύκλοι χημειοθεραA
πείας μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής στα πρώτα 2 έτη από την έναρξη της χημειοθεA
ραπείας.

ΕΑ9:

ΤΑΡΩΝ

CA ΩΟΘΗΚΩΝ C ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗ Τ:ΛΕΜΦΟΚΥΤ:

Σ.Γ.Κ. Χαντζησαλάτας M.D.,M.Sc,Ph.D, Y. S. Bazik M.D., Ph.D
University «Carol Davila»

Εισαγωγή: Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί την 5η και πιο κοινή μορφή καρκίνου, καA
θώς και την κυριότερη αιτία θανάτου από γυναικολογικές δυσπλασίες. Η μοριακή βάση
του καρκίνου των ωοθηκών δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή. Έχει όμως βρεθεί πως η διήA
θηση ΤAλεμφοκυττάρων στις καρκινικές εστίες μπορεί να επιφέρει αναστολή της ανάA
πτυξης των ωοθηκικών όγκων.
Σκοπός: Της παρούσης εργασίας είναι η ταυτοποίηση των καρκινικών γονιδίων, όσο και
της διήθησης των ΤAλεμφοκυττάρων σε καρκινικούς όγκους ωοθηκών.
Υλικό:Μέθοδος: Απομονώθηκε το mRNA από καρκινικούς όγκους ωοθηκών, θετικό
στην παρουσία ΤAλεμφοκυττάρων, και εφαρμόστηκε η μέθοδος ADDER SAmplification of
DoubleAstranded cDNA End Restriction FragmentsT. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων
έγινε με aPCR.
Αποτελέσματα: Ταυτοποιήθηκαν περίπου 90 γονίδια που παρουσίαζαν διαφορετικό
πρότυπο έκφρασης. Ένα από αυτά επιλέχθηκε για περαιτέρω διερεύνηση, ο Termination
Transcription Factor Ι SttfIT. Βρέθηκε πως ο ttfI εκφράζεται σε καρκινικούς όγκους ωοA
θηκών που διηθούν τα ΤAλεμφοκύτταρα, επειδή η έκφρασή του συσχετίζεται με την διήA
θηση των ΤAλεμφοκυττάρων.
Συμπεράσματα: Μας έδειξαν ότι, εφαρμόζοντας την ADDR φθορισμού, ταυτοποιήσαμε
περίπου 90 γονίδια, που εκφράζονται σε καρκινικούς όγκους ωοθηκών θετικά στη διήA
θηση ΤAλεμφοκυττάρων. Επίσης βρέθηκε ότι, ο ttfI συσχετίζεται με την διήθηση των ΤA
λεμφοκυττάρων.

Γυναικολογικός Καρκίνος
ΕΑ10:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ:ΙΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ:ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗΣ FΤΙΡG ΣΤΟ
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Χ. Κοσμάς1, Ν. Μυλωνάκης1, Γ. Τσάκωνας1, Γ. Βόργιας1, Ν. Καρβούνης1, Θ. Δαλαδήμος1,
Ν. Καλινόγλου2, Ν. Μαλάμος4, Η. Σκοπελίτης3, Ι. Ξυνός3, Ο. Τσαβαρής3, Γ. Κεχαγιάς3,
Σ. Αmptoulach3, Μ. Καραδήμα3, Ν. Τσαβαρής3

Εισαγωγή: Ο μεταστατικός καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί επιθετική καA
κοήθεια με συχνή εμφάνισης τοπικής υποτροπής και μεταστάσεων.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και δραστικότητας του τριπλού φαρA
μακευτικού συνδυασμού, πακλιταξέληςAιφωσφαμίδηςAσοσπλατίνης ασθενών με τοπική
υποτροπή Sέπειτα από ακτινοθεραπεία±χειρουργείοT και/ή μεταστατικό καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας.
Υλικό: Ασθενείς με μεταστατικό/ υποτροπιάζων καρκίνο του τραχήλου της μήτρας χωA
ρίς προηγουμένη λήψη συστηματικής χημειοθεραπείας και με κλινική κατάσταση SPerfoA
rmance Status, PST αξιολογημένη με 0A2 βάση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας
SWHO).
Μέθοδος: Οι δόσεις για την ΤΙΡ χημειοθεραπεία ήταν παακλιταξέλη 175mg/m2 τη μέρα
1, ιφωσφαμίδη 2.5g/m2 τις μέρες 1+2 και σισπλατίνη 40 mg/m2 τις μέρες 1+2, μαζί με
προφυλακτική χορήγηση αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων. Αξιολογήθηκαν
βαθμοί ανταπόκρισηςSRRT, μέσος χρόνος εξέλιξης της νόσουSΤΤΡT, συνολική επιβίωA
σηSΟST και τοξικότητες.
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 42 ασθενείς με υποτροπιάζων/μεταστατικό καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας για ανταπόκριση και εμφάνιση τοξικότητας: μέση ηλικία
56S25A74T χρόνια, PS:1S0A2T, ιστολογικές: Aπλακώδες:35, αδενοπλακώδες:5 και αδενοA
καρκίνωμα:2. Οι ανταποκρίσεις ήταν: συνολικός RR:62%S95% όρια αξιοπιστίας
SCIT:47.3A76.7%T, με πλήρη ανταπόκριση: 26%S95% CI: 12.7A39.3T και μερική ανταπόA
κριση:36%S95% CI: 21.5A49.9%T. Οι ανταποκρίσεις ανάλογα του σημείου υποτροπής
ήταν: συνολικός RR: 32%(95% CI: 3.7A50.3%T σε προηγουμένως ακτινοβοληθείσες πυέA
λους έναντι 75%S95% CI: 57.7A92.3%T σε εξωπυελικές εστίες. Ο ΤΤΡ ήταν 7Sεύρος, 2A
34+T μήνες και η μέση ΟS 16.5Sεύρος, 3A36+T μήνες. Οι τοξικότητες περιλάμβαναν ουδεA
τεροπενία 3ου- 4ου βαθμού: 83%S21% εμπύρετη ουδετεροπενίαT, 3ου- 4ουβαθμού θρομβοA
κυτταροπενία: 9%, καμία 3ουβαθμού νευροπάθειαS35% 2ου βαθμούT, 2ουβαθμού καταβοA
λή/κόπωση 15% και κανένα θάνατο σχετιζόμενο με τη θεραπεία.
Συμπεράσματα: Η ΤΙΡ αποτελεί θεραπεία αποδεκτής τοξικότητας για τον προχωρημέA
νο/υποτροπιάζων καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
2. Γυναικολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
3. Ογκολογική Μονάδα, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA
4. Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών @Έλενα ΒενιζέλουA
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Μοριακή Ογκολογία
ΕΑ11:

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ PROLYL:3 HYDROXYLASES
FP3HG ΣΕ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
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ΕΑ13:

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ GSTP1, GSTM1 ΚΑΙ
CYP1A1 ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥ:
ΣΜΟ

Ε. Χατζημιχαήλ1, Α. Δασούλα1, Λ. Κυριαζοπούλου1, Α. Παπούδου;Μπάη2, Μ. Μπάη2,
T. Crook3, Ε. Μπριασούλης1

K. Πλοιαρχοπούλου1, Γ. Βουτσινάς2, Φ. Πλοιαρχοπούλου2, Γ. Παπαξοίνης1, Αικ. Φλώρου1,
Μ. Σκόνδρα1, Φ. Κοντσιώτη3, Α. Γιαγκίνη3, Κ. Κωστάκη1, Π. Ρούσσου4, Κ. Συρίγος4, Δ. Πεκτασίδης1

Σκοπός: Η μεθυλίωση νησιδίων CpG σε εκκινητές γονιδίων αποτελεί κεντρικό επιγενετιA
κό μηχανισμό μεταγραφικής αδρανοποίησης ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε νεοπλαA
σίες. Η προλυλAυδροξυλίωση αποτελεί σημαντικό μηχανισμό μεταAμεταφραστικής τροA
ποποίησης του κολλαγόνου που επηρεάζει την δομή και την λειτουργία του. Καταστολή
του μηχανισμού αυτού έχει δειχθεί σε ποικίλους συμπαγείς όγκους. Σκοπός αυτής της
ερευνητικής εργασίας ήταν να μελετηθεί η μεθυλίωση των τριών γονιδίων προλυλA3
υδροξυλίωσης Wprolyl 3 hydroxylase SP3HT: Leprecan SP3H1T, Leprecan Like 1 SLeprel1,
P3H2T and Leprecan Like 2 SLeprel2, P3H3TX σε λεμφώματα από το κύτταρο του μανδύα
SMCLT και λεμφώματα οριακής ζώνης SMZLT.
Μέθοδοι: Απομονώθηκε γονιδιωματικό DNA από βιοπτικό υλικό 24 περιπτώσεων MZL S11 εξωA
λεμφαδενικά και 3 σπληνικάT και 10 περιπτώσεων MCL και τροποποιήθηκε χημικά με τη χρήση
εμπορικά διαθέσιμου kit SQIAmp DNA mini kit, Qiagen και EZ DNA methylation kit, Zymo ResearA
ch αντίστοιχαT. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ειδική της
μεθυλίωσης SMSPT, με εκκινητές ειδικούς για τα μεθυλιωμένα και μηAμεθυλιωμένα αλλήλια των
CpG νησίδων των υπό μελέτη γονιδίων για την εκτίμηση της κατάστασης μεθυλίωσης.
Αποτελέσματα: Μεθυλίωση της CpG νησίδας του γονιδίου Leprel 1 ανιχνεύθηκε σε
14/24 MZL S58%T και σε 4/10 περιπτώσεις MCL S40%T. Αναλυτικά όσον αφορά τα MZL,
μεθυλίωση παρατηρήθηκε σε 11/19 περιπτώσεις εξωλεμφαδενικών MZL S57%T και σε
3/5 περιπτώσεις σπληνικού MZL S60%T. Μεθυλίωση της CpG νησίδας του γονιδίου leA
precan παρατηρήθηκε σε 1 μόνο περίπτωση MCL, ενώ μεθυλίωση της CpG νησίδας του
γονιδίου leprel2 δεν ανιχνεύθηκε σε καμία περίπτωση.
Συμπεράσματα: Περιγράφουμε για πρώτη φορά μεθυλίωση του γονιδίου P3H1 σε λεμA
φώματα MZL και MCL, εύρημα που μας επιτρέπει να προτείνουμε το χαρακτηρισμό του
ως πιθανό ογκοκατασταλτικό γονίδιο στις συγκεκριμένες νεοπλασίες Διερευνάται η βιοA
δεικτική χρησιμότητα του leprel 1 στα συγκεκριμένα λεμφώματα, η εμπλοκή του στη
λεμφωματογένεση και η αξιοποίηση του ως πιθανού θεραπευτικού στόχου για υπομεθυA
λιωτικούς παράγοντες.

Σκοπός: Είναι γνωστή η επίδραση καρκινογόνων παραγόντων, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες και οι νιτροζαμίνες που περιέχονται στον καπνό, στην εμφάνιση καρκίνου του
πνεύμονα. Στον ενζυμικό μετασχηματισμό των χημικών καρκινογόνων του καπνού ενέχονται τα ένA
ζυμα του κυτοχρώματος P450 και οι SAτρανσφεράσες της γλουταθειόνης. Σκοπός της μελέτης είναι
να συσχετίσει πολυμορφισμoύς στα γονίδια του κυτοχρώματος P450 και της SAτρανσφεράσης της
γλουταθειόνης με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα σε Έλληνες καπνιστές ασθενείς.
Ασθενείς C μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 100 ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα, όλων των
ιστολογικών τύπων, και ιστορικό καπνίσματος S>40πακέτα/έτηT, καθώς επίσης και 100 υγιείς μάρA
τυρες με αντίστοιχο ιστορικό καπνίσματος. Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ήταν παρόμοια
και στις δύο ομάδες. Μετά την απομόνωση DNA από περιφερικό αίμα ακολούθησαν PCR αντιδράσεις
για πολυμορφισμούς στα γονίδια GSTP1, GSTM1 και CYP1A1.
Αποτελέσματα: Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην παρουσία του γονότυπου GSTP1
Ιle/Val και Val/Val Sp=0.014T και GSTM1Anull Sp=0.011T μεταξύ ασθενών και υγιών μαρτύρων. ΑντίA
θετα δεν υπήρχε διαφορά στον πολυμορφισμό ΜspI για το γονίδιο CYP1A1 μεταξύ των δύο ομάδων.
Επίσης φάνηκε ότι o γονότυπος GSTP1 Ιle/Val και Val/Val SΟR 1,874, 95% όρια αξιοπιστίας 1,057A
3,322, p=0.031,T καθώς και o γονότυπος GSTMAnull SΟR 2,081, 95% όρια αξιοπιστίας 1,182A3,664,
p=0.011T σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Επιπλέον, o συνδυαA
σμός γονοτύπων που δεν φέρουν πολυμορφισμό SwildAtypeT για τα τρία γονίδια σχετίζεται με μειA
ωμένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα κατά 69% S95%CI= 38A84%, p=0.001T.
Συμπεράσματα: Στην εργασία φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους πολυμορA
φισμούς των γονιδίων GSTP1 και GSTM1 που εμπλέκονται στο μεταβολισμό καρκινογόνων ουσιών
που περιέχονται στον καπνό μεταξύ ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και υγιών μαρτύρων με ιστοA
ρικό καπνίσματος. Επίσης, οι γονότυποι GSTP1 Ιle/Val A Val/Val και GSTM1Anull σχετίζονται με αυA
ξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε άτομα με έκθεση στο κάπνισμα. Τέλος, ο συνA
δυασμός γονοτύπων που δεν φέρουν πολυμορφισμούς για τα τρία γονίδια φαίνεται ότι μειώνει την
πιθανότητα εμφάνισης νόσου κατά 69%.

1. Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
3. Department of Oncology, Southend University NHS Trust, Westcliff;on;Sea, Essex, UK

ΕΑ12:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Η
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Α. Τζοβάρας , Α. Ντόκου , Κ. Μαυρίδης , Ι. Μισιτζής , Δ. Φλώρου , Δ. Κορμπάκης , Ε. Θωμαδάκη ,
Κ. Φλώρου1, Α. Αγρογιάννη1, Ε. Πούλιου1, Δ. Ντουφεξής1, Μ. Ταλιέρη4, Α. Αρδαβάνης1, Α. Σκορίλας2
1

1

2

3

2

2

2

1. Α΄ Ογκολογικό ; Παθολογικό Τμήμα, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
2. Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Κλινική Μαστού, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
4. Κέντρο Ογκολογικής Έρευνα @Γ. ΠαπανικολάουA Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα γονίδια που σχετίζονται με την πορεία απόπτωσης ρυθμίA
ζουν την κυτταρική ανταπόκριση στη δράση αντικαρκινικών φαρμάκων. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείA
ξει ότι τα επίπεδα έκφρασης του νεοανακαλυφθέντος γονιδίου BCL2L12 (Scorilas et al) που συμμετέχει
σε σημαντικές λειτουργίες ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου, μεταβάλλονται κατά την καρκινογένεση
και εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική προγνωστική αξία σε ποικίλους τύπους νεοπλασμάτων.
Στόχος: Ο στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπέδων έκφρασης των
ισομορφών του νέου γονιδίου BCL2L12 και άλλων χαρακτηριστικών μελών της BCL2 οικογένειας, σε
επίπεδο mRNA, ως ανταπόκριση στην έκθεση διαφόρων καρκινικών κυτταρικών σειρών μαστού, προA
στάτη, στομάχου και ωοθήκης σε ευρέως χρησιμοποιούμενα αντικαρκινικά φάρμακα.
Υλικό και Μέθοδοι: Η κυτταροτοξική δράση κάθε φαρμάκου αξιολογήθηκε στις υπό μελέτη καρκινικές
κυτταρικές σειρές με τις μεθόδους ΜΤΤ και Trypan blue. Ολικό RNA απομονώθηκε πριν και μετά την
προσθήκη αντικαρκινικών ουσιών και 2 µg από αυτό μεταγράφηκαν αντίστροφα σε cDNA. Η έκφραση
των γονιδίων, σε επίπεδο mRNA, προσδιορίστηκε με συμβατική PCR καθώς και με PCR σε πραγματικό
χρόνο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα γονίδια αναφοράς SGAPDH, HPRT1).
Αποτελέσματα: Τα ποσοστά των μηAβιώσιμων καρκινικών κυττάρων SPC3, LNCaP, MCF7, AGS, OVA
CAR3T, αυξήθηκαν με αυξανόμενες συγκεντρώσεις και διάρκεια έκθεσης σε ποικίλα αντικαρκινικά φάρA
μακα που χρησιμοποιούνται στη συστηματική χημειοθεραπεία μαστού, προστάτη, στομάχου και ωοθήA
κης. Επίσης, παρατηρήθηκαν ευδιάκριτες μεταβολές στα επίπεδα mRNA των ισομορφών του BCL2L12,
αναδεικνύοντας ένα φαινόμενο εξαρτώμενο τόσο από το χρησιμοποιούμενο φάρμακο όσο και από τον
κυτταρικό τύπο. Ανάλογες μεταβολές, αλλά σε διαφορετικό βαθμό παρατηρήθηκαν στις mRNA ισομορA
φές των γονιδίων ΒΑΧ , BCL2 και BCLXL.
Συμπεράσματα: Τα πειραματικά μας δεδομένα αναδεικνύουν ότι το γονίδιο BCL2L12 σε συνδυασμό με
άλλα γονίδια της οικογένειας BCL2, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοριακό βιοδείκτη πρόγνωA
σης της ανταπόκρισης καρκινικών κυττάρων στη χημειοθεραπεία. Διεύρυνση της παρούσας ερευνητιA
κής προσέγγισης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προκειμένου να καθοριστεί η χρησιμότητά του στην κλινική
πράξη.
Ευχαριστίες
Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας FΕΟΠΕG

1. Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA
2. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης, Ινστιτούτο Βιολογίας,
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. @ΔημόκριτοςA
3. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Π.Γ.Ν.Α. @ΑττικόνA
4. Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA

ΕΑ14:

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Σ. Βογιατζή, Κ. Δεσίρης, Μ. Μαρκόπουλος, Ε. Στεργίου, Δ. Πάικος, Γ. Ζαφειρίου,
Α. Κιζιρίδου, Π. Στραβοράβδη, Γ. Συμπιλίδης
Γ’ Χειρουργική Κλινική, Ερευνητικό Τμήμα Α.Ν.Θ. @ΘεαγένειοA

Σκοπός: Η παρουσία οιστρογονικών υποδοχέωνAα SΕRαT στον καρκίνο του μαστού αποA
τελεί σημαντικό προβλεπτικό και προγνωστικό δείκτη. Η γονιδιακή έκφραση των ΕRα
εξαρτάται τόσο από γενετικές όσο και από επιγενετικές μεταβολές. Η μεθυλίωση του
DNA είναι μία επιγενετική τροποποίηση που έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή της έκA
φρασης SsilencingT του γονιδίου. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την συμμετοχή της
μεθυλίωσης σε ασθενείς με ΕRα SAT φαινότυπο.
Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 52 γυναίκες ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του
μαστού και γνωστής ΕRα έκφρασης W42/52 ERα SAT;10/52 ERα S+TX. Η ανάλυση της εικόA
νας της μεθυλίωσης στην ρυθμιστική περιοχή του ERα γονιδίου έγινε σε DNA που λήA
φθηκε από ιστούς εγκλεισμένους σε παραφίνη. Στη συνέχεια το DNA επεξεργάσθηκε βάA
σει τροποποιημένου πρωτοκόλλου μετατροπής των μηAμεθυλιωμένων κυτοσινών σε ουA
ρακίλες. Ακολούθησε διπλή αλυσιδωτή αντίδραση με χρήση πολυμεράσης Kθερμής έναρA
ξηςLA ειδική για μεθυλίωση SΜethylation Specific PCRT και τα προϊόντα της αντίδρασης
εκτιμήθηκαν σε γέλη αγαρόζης. Η ανοσοϊστοχημική έκφραση της HER2 πρωτεΐνης μελεA
τήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των ASCOACAP.
Αποτελέσματα: Μεθυλίωση του ERα γονιδίου παρατηρήθηκε σε 14/42 S33.3%T ERα SA
T ασθενείς. Η συσχέτιση αυτών των περιπτώσεων με την έκφραση των προγεστερονικών
υποδοχέων SPRT και της HER2 πρωτεΐνης έδειξε ότι όλες οι ασθενείς ήταν PR SAT και
11/14 δεν είχαν HER2 έκφραση Sτριπλά αρνητικοί όγκοιT. Η εικόνα της μεθυλίωσης των
ERα SAT ασθενών δεν σχετίσθηκε με την ηλικία, το μέγεθος του όγκου, την διαφοροποίA
ηση και τις λεμφαδενικές μεταστάσεις. Οι ασθενείς με ERα S+T έκφραση δεν παρουσίασαν
εικόνα μεθυλίωσης.
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη προκύπτει ότι περίπου το 1/3 των ERα SAT όγκων παA
ρουσιάζει μεθυλίωση του γονιδίου. Η πλήρης ή η μερική συμμετοχή της μεθυλίωσης στην
έλλειψη έκφρασης των οιστρογονικών υποδοχέων παραμένει αναπάντητο ερώτημα. ΔεA
δομένου όμως ότι η μεθυλίωση είναι αναστρέψιμη διαδικασία, η άρση της μεθυλίωσης με
την βοήθεια απομεθυλιωτικών παραγόντων θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκαταστήA
σει μέρος της έκφρασης των ERα SAT υποδοχέων.

Μοριακή Ογκολογία
EΑ15:

ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Απέσσου1, Α. Κεραμόπουλος2, Ν. Τουρούτογλου3, Κ. Παπαζήσης4, Ν. Μπλιούρας5, Γ. Νασιούλας1

Εισαγωγή: Τα κληρονομούμενα καρκινικά σύνδρομα θεωρείται ότι αποτελούν περίπου
το 5A10% των περιπτώσεων διαγνωσθέντων καρκίνων. Οφείλονται στην ύπαρξη μεταλA
λαγών σε συγκεκριμένα γονίδια. Οι φορείς των παθογόνων μεταλλαγών έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης όγκων σε νεαρή ηλικία.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περεταίρω διερεύνηση γενωμικών ανωA
μαλιών στα γονίδια που ευθύνονται για τον κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού / ωοA
θηκών, BRCA1 και BRCA2, και για την οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση SFamilial
adenomatous polyposis-FAP), APC, σε οικογένειες με σοβαρό ιστορικό.
Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε γενωμικό DNA ή RNA από ασθενείς με πιθανά κληροA
νομούμενα καρκινικά σύνδρομα για την ανίχνευση μεταλλαγών στα εμπλεκόμενα γονίA
δια. Λήφθηκε πλήρες οικογενειακό και προσωπικό ιστορικό για την κατάταξη των ασθεA
νών σε ομάδα κινδύνου να πάσχουν από κάποιο κληρονομούμενο καρκινικό σύνδρομο. Η
ταυτοποίηση των μεταλλαγών γίνεται με προσδιορισμό SsequencingT της κωδικής αλληA
λουχίας των εξωνίων και των διαχωριστικών αλληλουχιών των εξωνίων Ssplice sitesT
των γονιδίων και σύγκριση αυτών με αλληλουχίες αναφοράς. H παρουσία μεγάλων γεA
νωμικών αναδιατάξεων, που απενεργοποιούν τα γονίδια, ελέγχεται με τη μέθοδο MLPA
SMultiple LigationAdependent Probe AmplificationT. Τέλος έγινε RT-PCR (Reverse TranA
scription – Polymerase Chain ReactionT για την περεταίρω αξιολόγηση της κλινικής σηA
μασίας μίας νέας μεταλλαγής στο γονίδιο BRCA1.
Αποτελέσματα: Μία μεγάλη γενωμική αναδιάταξη, που περιλαμβάνει ολόκληρο το γονίδιο
BRCA2 ανιχνεύθηκε σε μία ασθενή με οικογενειακό ιστορικό για καρκίνο του μαστού. Σε μία
δεύτερη οικογένεια ανιχνεύθηκε μία νέα στην βιβλιογραφία μεταλλαγή στη διαχωριστική
αλληλουχία εξωνίου / εσωνίου Ssplice site). RT-PCR από RNA της ασθενούς αποκάλυψε την
έλλειψη του εξωνίου 22 από το ώριμο RNA και κατ’ επέκταση ελλειμματική πρωτεΐνη που
παράγεται από το ένα αλληλόμορφο. Τέλος, ανάλυση MLPA σε ασθενή με FAP ανέδειξε έλA
λειψη 4 εξωνίων στο ένα αλληλόμορφο. Το αποτέλεσμα είναι απώλεια 254 αμινοξέων με παA
ράλληλη μετατόπιση του πλαισίου ανάγνωσης στην πρωτεΐνη APC.
Συμπεράσματα: Έλεγχος για γονιδιακή απενεργοποίηση σε ασθενείς με ιστορικό κληρονομούA
μενου καρκινικού συνδρόμου, πρέπει να περιλαμβάνει μία σειρά μεθόδων, που να καλύπτει όλους
τους πιθανούς τύπους μεταλλαγών που απενεργοποιούν τα εμπλεκόμενα γονίδια.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Genekor Α.Ε., Πρότυπο Κέντρο Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
2. Ιασώ Θεραπευτήριο & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.
3. Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
4. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης @Euromedica»
5. Γ.Ν.Α. @Ιπποκράτειο»

73

Διάφοροι Όγκοι – Θεραπευτική
ΕΑ16:

ΕΝΔΟΤΥΜΠΑΝΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ N:ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥ:
ΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΑΤΙ:
ΝΑΣ. ΜΙΑ ΕΦΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Λ. Χέλης1, Μ. Ρήγα2, Π. Δημόπουλος1, Ε. Χαμαλίδου1, Σ. Παπαδόπουλος2, Σ. Σταθακίδου2,
Ν. Ξενίδης1, Κ. Αμαραντίδης1, Π. Μιχαηλίδης1, Β. Δανιηλίδης2, Σ. Κακολύρης1
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1. Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2. Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: Η ωτοτοξικότητα είναι μια συχνή και μη αντιστρεπτή ανεπιθύμητη ενέργεια
της πλατίνας με μεγάλη επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ΝAακετυλοκυA
στεΐνη είναι ένας παράγοντας χαμηλού μοριακού βάρους με ικανότητα να διέρχεται μέA
σω της στρογγυλής θυρίδας στο έσω ους και γνωστές ωτοπροστατευτικές ιδιότητες. Ο
ρόλος των ενδοτυμπανικών εγχύσεων ΝAακετυλοκυστεΐνης μελετήθηκε σε μια ομάδα
ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπευτικά σχήματα με βάση την πλατίνα.
Ασθενείς:Μέθοδος: Είκοσι SΝ=20T ασθενείς που ελάμβαναν πλατίνα υποβλήθηκαν ,υπό
τοπική αναισθησία , σε ενδοτυμπανική έγχυση ΝAακετυλοκυστεΐνης (διάλυμα 10%T στο
ένα αυτί την 1η μέρα της θεραπείας πριν τη χορήγηση της πλατίνας . Το αντίθετο αυτί
χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Η ακουστική ικανότητα εξεταζόταν πριν από κάθε
έγχυση με τη μέθοδο του τονικού ακουογράμματος Ο αριθμός των εγχύσεων ήταν αντίA
στοιχος του αριθμού των κύκλων που χορηγήθηκαν.
Αποτελέσματα: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 84 εγχύσεις . Στα θεραπευμένα ώτα δεν
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση του ακουστικού ουδού στο τονικό ακουόA
γραμμα. Στα ώτα της ομάδας ελέγχου η πλατίνα προκάλεσε στατιστικά σημαντική μείA
ωση του ακουστικού ουδού στη συχνότητα των 8000 Hz ( p=0.008 T. Στην ίδια συχνότηA
τα S8000 HzT η μείωση του ακουστικού ουδού ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη
στην ομάδα ελέγχου σε σχέση με τα θεραπευμένα ώτα Sp=0.005).
Συμπέρασμα: Οι ενδοτυμπανικές εγχύσεις ΝAακετυλοκυστεΐνης φαίνεται να αποτελούν
μια υλοποιήσιμη και αποτελεσματική ωτοπροστατευτική στρατηγική για την προφύλαA
ξη από την ωτοτοξικότητα που προκαλείται από τη χορήγηση πλατίνας. Περισσότερες
κλινικές μελέτες απαιτούνται προκειμένου να εξακριβωθεί περαιτέρω η αποτελεσματιA
κότητα της μεθόδου και για να καθορισθεί ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της.

ΕΑ17:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΑΛΙΠΛΑΤΙΝHΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΥΩΝ

Α. Καγιαβά1, Ε.Κ. Κοσμίδης2, Γ. Θεοφιλίδης1

1. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
2. Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Η οξαλιπλατίνη αποτελεί χημειοθεραπευτικό παράγοντα με αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα στον ορθοκολικό καρκίνο. Βασική δοσοπεριοριστική ανεπιθύμητη
ενέργεια του φαρμάκου είναι η νευροτοξικότητα η οποία εκδηλώνεται με δύο διαφορετιA
κά νευροπαθητικά σύνδρομα. Τουλάχιστον τα 2/3 των ασθενών αναπτύσσουν μία οξεία
παροδική περιστοματική δυσαισθησία και δυσαισθησία των άκρων, κατά τη διάρκεια έγA
χυσης του φαρμάκου ή εντός 24 ωρών από αυτήν. Έχει προταθεί ότι η οξεία νευροτοξιA
κότητα προκαλείται από την παρεμβολή της οξαλιπλατίνης στη λειτουργία των τάσεοA
ελεγχόμενων διαύλων νατρίου. Η δεύτερη μορφή νευροτοξικότητας είναι μια χρόνια, κυA
ρίως αισθητική πολυνευροπάθεια της οποίας η συχνότητα και σοβαρότητα σχετίζεται με
την αθροιστική έκθεση στο φάρμακο. Ο ακριβής μηχανισμός νευροτοξικότητας της οξαA
λιπλατίνης δεν είναι γνωστός, ενώ απουσιάζει μια αποτελεσματική θεραπεία αντιμετώA
πισης των ανεπιθύμητων αυτών ενεργειών.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η νευροφυσιολογική διερεύνηση του μηχανισμού
δράσης της οξαλιπλατίνης στο οξύ νευροπαθητικό σύνδρομο. Ως πειραματικό μοντέλο
επιλέχθηκε το απομονωμένο παρασκεύασμα του ισχιακού νεύρου επίμυος. Για πρώτη
φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρουμε ενδοAαξονικές καταγραφές δυναμικών δράA
σης παρουσία οξαλιπλατίνης στο περιφερικό σύστημα θηλαστικού.
Συμπεράσματα: Οι ενδοAαξονικές καταγραφές δυναμικών δράσης παρουσία οξαλιπλαA
τίνης αποκαλύπτουν 3 ομάδες προτύπων εκπόλωσης. Στην πρώτη ομάδα, παρατηρείται
ριπή δυναμικών δράσης αυξανόμενου αριθμού με την πάροδο του χρόνου. Στη δεύτερη, η
επαναπόλωση του δυναμικού δράσης είναι εξαιρετικά βραδεία, δημιουργώντας χαραA
κτηριστικό plateau αυξανόμενης διάρκειας με τον χρόνο. Στην τρίτη ομάδα, ριπές δυναA
μικών δράσης ακολουθούν το χαρακτηριστικό plateau. Σε κάθε περίπτωση, η φάση εκA
πόλωσης των δυναμικών δράσης, για την οποία υπεύθυνα είναι τα τάσεοAελεγχόμενα καA
νάλια νατρίου, παραμένει ανεπηρέαστη. Τα αποτελέσματα υποστηρίζονται από μαθημαA
τικά μοντέλα νευρωνικής δραστηριότητας και παρέχουν ενδείξεις για δράση της οξαλιA
πλατίνης και στα τάσεοAελεγχόμενα κανάλια καλίου προτείνοντας έτσι νέους στόχους
στην προσπάθεια ανεύρεσης νευροπροστατευτικών ουσιών.

ΕΑ18:

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ

Ο. Νικολάτου;Γαλίτη1, Ε. Παπαδοπούλου1, Τρ. Σαρρή1, Μ;Χ. Κυρτσώνη2, Π. Ρεπούσης3,
Β. Μπαρμπούνης4, C.A. Migliorati5

1. Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Μονάδα Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολο;
γικού Ασθενούς, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
2. 1η Προπαιδευτική Κλινική, Γ.Ν.Α, @ΛαϊκόA, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
3. Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
4. Ογκολογική Κλινική Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA
5. University of Tennesee Health Science Center College of Dentistry, Memphis, USA

Εισαγωγή: Η οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά ορίA
ζεται ως η παρουσία νεκρωμένου οστού για περισσότερες από 8 εβδομάδες στο στόμα,
εφόσον δεν έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία κεφαλής/τραχήλου. Περιγράφονται 4 στάA
δια, ενώ θεραπευτικά συστήνεται πιο συχνά συντηρητική αγωγή, με στόχο την ύφεση
του πόνου, τον έλεγχο της λοίμωξης και τον περιορισμό της εξέλιξης της νέκρωσης.
Σκοπός: Παρουσιάζεται η κλινική πορεία της οστεονέκρωσης σε 47 ασθενείς, μετά από
συντηρητική αγωγή.
Ασθενείς:Μέθοδος: Χορηγήθηκαν 3 διαφορετικά αντιβιοτικά σχήματα ανάλογα με το στάδιο,
την έκταση της πυόρροιας και του αποκαλυμμένου οστού και τη βαρύτητα του πόνου.
Αποτελέσματα: Η μέση SmedianT διάρκεια της προηγηθείσας χορήγησης των διφωσφοA
νικών και της μέσης παρακολούθησης ήταν 36 και 16 μήνες. Επούλωση της οστεονέA
κρωσης παρατηρήθηκε σε 7 ασθενείς S14,9%T, ενώ ο πόνος υποχώρησε αλλά παρέμεινε
η αποκάλυψη του οστού σε 38 ασθενείς S80,9%T. Η πιθανότητα επούλωσης ήταν σημανA
τικά υψηλότερη σε ασθενείς που έλαβαν παμινδρονάτη ακολουθούμενη από ζολενδρονιA
κό οξύ σε σύγκριση με τα υπόλοιπα διφωσφονικά SΡ=0,023T καθώς και σε ασθενείς με
οστεονέκρωση σταδίου 0 ή Ι SΡ=0,003T. Η διακοπή της θεραπείας με το διφωσφονικό δεν
βρέθηκε να συνδέεται με αυξημένη επούλωση SP=0.706T. Το φύλο, η ηλικία, η υποκείμεA
νη νόσος, το κάπνισμα, η νεφρική ανεπάρκεια, η υπέρταση, η χορήγηση θαλιδομίδης, η
χημειοθεραπεία, οι οδοντικές εξαγωγές συγκριτικά με άλλους τοπικούς παράγοντες κινA
δύνου, η εντόπιση και ο αριθμός των βλαβών δεν συσχετίστηκαν με την επούλωση. Tο
αντιβιοτικό σχήμα 1 χορηγήθηκε πιο συχνά στα στάδια 0 και Ι, ενώ τα σχήματα 2 και 3
στα στάδια ΙΙ και ΙΙΙ. Κανένα αντιβιοτικό σχήμα δεν συνδέθηκε με την κλινική πορεία. ΑυA
τό μπορεί να υποδηλώνει την ανάγκη για πιο λεπτομερή σταδιοποίηση της οστεονέκρωA
σης.
Συμπεράσματα: Η συντηρητική αντιμετώπιση φαίνεται πως συνέβαλλε στην επούλωση
της οστεονέκρωσης και στην ανακούφιση από τον πόνο στους περισσότερους ασθενείς.
Η διακοπή της χορήγησης των διφωσφονικών δεν επηρέασε σημαντικά την επούλωση.

ΕΑ19:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ MRP5 ΠΡΩΤΕΐΝΗΣ ΣΕ
ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Γ. Αλεξίου1, Α. Γούσια2, Α. Κυρίτσης3, Σ. Βούλγαρης1

1. Νευροχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
2. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
3. Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Σκοπός: Ο μηχανισμός χημειοαντίστασης των όγκων αφορά τον πολυανθεκτικό στη χημειοθεραA
πέια φαινότυπο SMDR, multidrug resistance phenotypeT, που σχετίζεται με την ανάπτυξη ενεργηA
τικών μηχανισμών απέκκρισης των χημειοθεραπευτικών ουσιών μέσω διαφόρων διαμεμβρανιA
κών πρωτεινών. Μεταξύ αυτών είναι η PAγλυκοπρωτεΐνη και η υπεροικογένεια των MRP πρωτεΐA
νών, που αριθμεί 9 μέλη. Στην παρούσα μελέτη έγινε διερεύνηση της έκφρασης και του προγνωA
στικού ρόλου της MRP5 πρωτεΐνης σε όγκους εγκεφάλου.
Υλικό:Μέθοδοι: Έγινε ανοσοΐστοχημικός προσδιορισμός της έκφρασης της MRP5 πρωτεΐνης
και του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού MIB-1/KiA67 σε 42 όγκους εγκεφάλου. Μεταξύ
αυτών 13 πολύμορφα γλοιοβλαστώματα, 2 αναπλαστικά αστροκυτώματα, 2 αναπλαστικά
ολιγοδενδρογλοιώματα, 1 χαμηλόβαθμο αστροκύτωμα, 15 τυπικά μηνιγγιώματα, 1 άτυπο μηA
νιγγίωμα, 3 αναπλαστικά μηνιγγιώματα και 5 μεταστατικοί όγκοι.
Αποτελέσματα: Στα γλοιώματα η έκφραση της MRP5 ήταν από 0% έως και 45%. Υπήρξε σταA
τιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της έκφραση της MRP5 και της επιθετικότητας των γλοιA
ωμάτων SMIB-1/Ki-67) (p=0.019T. Όταν αναλύθηκαν μόνο οι ασθενείς με γλοιοβλάστωμα βρέA
θηκε ότι οι ασθενείς με έκφραση MRP5 μεγαλύτερη του 10% είχαν μικρότερη επιβίωση
Sp=0.0095T. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση μόνο η έκφραση της MRP5 είχε ανεξάρτητη προA
γνωστική σημασία Sp=0.03, 95% CI 1,19 to 30,54T. Δεν παρατηρήθηκε έκφραση της MRP5 στα
τυπικά και στο άτυπο μηνιγγίωμα καθώς και στους μεταστατικούς όγκους. Μικρή έκφραση
S2%T παρατηρήθηκε στα αναπλαστικά μηνιγγιώματα.
Συμπεράσματα: Υψηλό επίπεδο έκφρασης της MRP5 πρωτεΐνης παρατηρείται σε όγA
κους υψηλότερης κακοήθειας και φαίνεται να σχετίζεται με δυσμενέστερη πρόγνωση για
αυτούς τους ασθενείς.

Διάφοροι Όγκοι – Θεραπευτική
ΕΑ20:

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ Τ:ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ: ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Λ. Κυριαζοπούλου1, Ε. Χατζημιχαήλ1, Μ. Μπάη3, Ι. Μπασιούκας2, Κ. Σκανδάλης2,
Α. Παπούδου3, Ε. Μπριασούλης1

Σκοπός: Τα περιφερικά ΤAΛεμφώματα SPTCLT αποτελούν μία σπάνια και ετερογενή ομάA
δα νοσημάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσουμε το επιδημιολογικό
και κλινικό προφίλ των PTCL στην Ήπειρο, ως μέρος εθνικής καταγραφής.
Ασθενείς:Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική κλινική μελέτη. Διερευνήσαμε το αρχείο
της κλινικής για την δεκαετία 2001A2011 και ανασύραμε ιατρικούς φακέλους ασθενών
με διάγνωση PTCL. Κάναμε λεπτομερή καταγραφή δημογραφικών στοιχείων, ιστοπαθοA
λογικής έκθεσης, θεραπειών και κλινικής πορείας ασθενών.
Αποτελέσματα: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 73 έτη, με υπεροχή των ανδρών.
Επτά ασθενείς είχαν ΤAαγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα, 2 αναπλαστικό ALKSAT, 1 ΝΚ/Τ
ρινικού τύπου και 1 του τύπου κοκκιωματώδους χαλαρού δέρματος Sgranulomatous sA
lack skinT. Στην αρχική κατά Ann Arbor σταδιοποίηση 64 % ήταν σταδίου III-IV και 36%
ήταν σταδίου I-II. Η πλειοψηφία των ασθενών S54.5%T εμφάνισε Β Oσυμπτωματολογία
κατά τη διάγνωση, ενδεικτικό του υψηλού φορτίου της νόσου. Το 45.5% παρουσίασε θεA
τική Coombs και υπεργαμμασφαιριναιμία κατά τη διάγνωση με το 57.7% από αυτούς να
έχουν ΤAαγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα. Σημαντικός αριθμός ασθενών εμφάνισε εξωA
λεμφαδενική νόσο S45.5%T κυρίως με τη μορφή των δερματικών εξανθημάτων. Όλοι οι
ασθενείς εκτός από 2 έλαβαν συνδυασμένη χημειοθεραπεία του τύπου CHOP ή CHOPlike. Ένας ασθενής έλαβε bexarotene και ένας μεγάλης ηλικίας και σοβαρή συνοσηρότηA
τα αντιμετωπίσθηκε με μετρονομική κυκλοφωσφαμίδη. 3 ασθενείς ολοκλήρωσαν την θεA
ραπεία και είναι ελεύθεροι νόσου, 5 δεν έχουν ολοκληρώσει την προγραμματισμένη θεA
ραπείαSνέες διαγνώσειςT, 1 υποτροπίασε και ακολουθεί 2ης γραμμής θεραπεία και 2 απεA
βίωσαν, 1 πριν ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία λόγω εξέλιξης νόσου και ο άλλος κατά τη
διάρκεια 2ης γραμμής θεραπείας. Λόγω του μικρού αριθμού ασθενών και του μικρού χρόA
νου παρακολούθησης δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της συνολικής επιβίωσης.
Συμπεράσματα: Ασθενείς με διάγνωση PTCL είναι κατά κανόνα ηλικιωμένοι, προχωρηA
μένου σταδίου, παρουσιάζουν ανοσολογικές διαταραχές ενώ συχνή η συμμετοχή του δέρA
ματος. Απαιτούνται μελέτες για το ποιά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά επηρεάζουν
δυσμενώς ή όχι την κλινική έκβαση της νόσου.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
2. Δερματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
3. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

75

Καρκίνος Μαστού
ΕΑ21:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΎΤΤΑΡΑ Ή ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ
ΚΎΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ;

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ι. Παπασωτηρίου1,2,6, Μ. Χατζηιωάννου1, Μ. Τολούδη1, Π. Αποστόλου1, U. Jacob3, R. Hammon4, N. Hembry5,6
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1. RGCC;Research Genetic Cancer Centre Ltd, Φιλώτας Φλώρινα
2. Hämatologie;Onkologie Abteilung, Station 10, Martin Luther Uniklinuk Halle;Kröllwitz, Innere Me;
dizin IV, Ernst Grube straße 40, 06120, Halle FSaaleG, Deutschland
3. Ursula Jacob GmbH, SilberwaldKlinik, Silberwald24, Dornstetten;Hallwangen, Freundstadt, Deutschland
4. ATMC Medical Center, 5429 Lakeview, Parkway, Rowllette, TX, USA
5. Litfield House Medical Centre, Clifton, Bristol, UK
6. RGCC UK Ltd, Clifton, Bristol, UK

Σκοπός: Πρόσφατα έχει αποδειχθεί και αναγνωριστεί η αξία των κυκλοφορούντων καρκινικών
κυττάρων ως προγνωστικός δείκτης για διάφορους τύπους νεοπλασμάτων. Η παρούσα ανάλυση
επιχειρεί να προκαλέσει την αρχή διερεύνησης της υποκατηγορίας πληθυσμού κυκλοφορούντων
καρκινικών κυττάρων που έχουν ιδιότητες στελεχιαίων κυττάρων με τελικό σκοπό την αξιοποίησή
τους ως προγνωστικό και πιθανό διαγνωστικό ρόλο.
Υλικά:μέθοδοι: Για το σκοπό της συγκεκριμένης ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα αιμάτων
58 ασθενών με καρκίνο μαστού σε διάφορα στάδια Sμεταξύ II και IVT. Από τα συγκεκριμένα δείγA
ματα έγινε διαχωρισμός, απομόνωση, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός τόσο των κυκλοφοA
ρούντων καρκινικών όσο και των υπαρχόντων στελεχιαίων καρκινικών κυττάρων. Οι μέθοδοι που
ακολουθήθηκαν ήταν διπλής πλατφόρμας για αποφυγή ψευδών θετικών ή αρνητικών αποτελεA
σμάτων. Παράλληλα αναζητήθηκαν από τα κέντρα θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών
η κλινική εκτίμηση και πορεία τους. Από τις δύο ομάδες δεδομένων Sεργαστηριακών και κλινικώνT
έγινε στατιστικός συσχετισμός ώστε να δειχθεί ή να απορριφθεί η σχέση των στελεχιαίων καρκιA
νικών κυττάρων με την κλινική πορεία και εξέλιξη της ασθένειας.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων και αξιοA
ποιήθηκαν το δείγμα ασθενών από το οποίο υπήρξαν επαρκή δεδομένα προκειμένου να αποφευχA
θούν στατιστικά λάθη τύπου Ι. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει ισχυρός στατιστικό συA
σχετισμός τόσο με την ύπαρξη όσο και με την ποσότητα των στελεχιαίων καρκινικών κυττάρων
στο δείγμα αίματος των ασθενών με καρκίνο μαστού. Επιπλέον ρόλο φάνηκε ότι διαδραματίζει και
ο ποιοτικός προσδιορισμός των συγκεκριμένων κυττάρων.
Συμπεράσματα: Από την παρούσα ανάλυση διαφαίνεται ότι ο εντοπισμός στελεχιαίων καρκινικών
κυττάρων μπορεί να έχει ακριβή ρόλο ως προγνωστικός δείκτης της κλινικής πορείας των ασθενών.

ΕΑ22:

Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙ:
ΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ν. Πισταμαλτζιάν1, Κ. Παπαδημητρίου1, Χ. Πανόπουλος1, Δ. Τρυφωνόπουλος1, Ν. Τσουκαλάς1,
Ε. Μοιροπούλου1, Ρ. Γυφτάκη1, Ι. Μεταξάς1, Ι. Μισιτζής2 , Ν. Αποστολίκας3, Α. Ευφραιμίδου1

1. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα ; Μονάδα Κληρονομικού Καρκίνου, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
2. Τμήμα Χειρουργικής Μαστού, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
3. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA

Σκοπός: Η χρήση οιστρογόνων είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης Ca Μαστού σε μετA
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ελάχιστα όμως είναι γνωστά για τον ρόλο της χρήσης οιστρογόνων σε
προAεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε εάν η λήψη ή μη εξωγενών οιA
στρογόνων επιδρά στη βιολογική συμπεριφορά SφαινότυποςT και στα κλινικόAπαθολογικά χαραA
κτηριστικά, σε προAεμμηνοπαυσιακές γυναίκες καθώς και την σχέση τους με άλλους προδιαθεσιA
κούς παράγοντες εμφάνισης Ca Μαστού.
Υλικά:Μέθοδος: Η επεξεργασία των πληροφοριών έγινε από τράπεζα δεδομένων 938 ασθενών με
Ca Μαστού κατά την 5ετία 2006A2010 , που τηρείται προοπτικά, στη Μονάδα Κληρονομικού ΚαρA
κίνου Μαστού. Η καταγραφή γίνεται στην πρώτη επίσκεψη των ασθενών και περιλαμβάνει: ΔηA
μογραφικά στοιχεία, Στάδιο SΤΝΜT, έκθεση σε παράγοντες κινδύνου Sοιστρογόνα, παχυσαρκία,
κάπνισμα, αλκοόλ, θηλασμός, τεκνοποίησηT και κλινικόAπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά βιοA
λογικής συμπεριφοράς με ανοσοιστοχημεία για ER/PGR,HER2 με ή χωρίς FISH/CIS .
Αποτελέσματα : Καταγράφηκαν 333 προAεμμηνοπαυσιακές ασθενείς. Από αυτές 131 S39%T Sμ.
ηλικία 42,3T είχαν λάβει οιστρογόνα Sμέση διάρκεια λήψης 28 μήνεςT και 202 S61%T δεν είχαν λάA
βει Sμ. ηλικία 43,7T. Οι συχνότερες αιτίες λήψης ήταν η αντισύλληψη S35%T, οι διαταραχές κύκλου
S17%T, η εγκυμοσύνη S17%T και προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής S17% T. Η χρήση
καπνού, αλκοόλ και η εμφάνιση παχυσαρκίας SBMI≥30T ήταν παρόμοια ανάμεσα στις δύο ομάδες
ασθενών. Δεν υπήρξε συσχέτιση της διάρκειας λήψης οιστρογόνων με την χρονική απόσταση από
τη λήψη έως τη διάγνωση της νόσου Sr = A0,1T. Η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού Ca Μαστού ήταν
συχνότερη στις ασθενείς με λήψη οιστρογόνων S31,3% έναντι 22,8%, p=0,08T. Βρέθηκε μια στατιA
στικά σημαντική αυξημένη καταγραφή Τριπλά Αρνητικών καρκίνων στην ομάδα με τη λήψη οιA
στρογόνων S23,6% έναντι 13,4%, p=0,016T. Οι υπόλοιπες παράμετροι που ελέγχθηκαν SιστολογιA
κός τύπος, βαθμός κακοήθειας, HER2 επαύξηση, ER/PgR θετικότηταT καθώς και το στάδιο της νόA
σου στη διάγνωση δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών.
Συμπεράσματα: Στη παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η χρήση οιστρογόνων στις προAεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου Μαστού γεγονός που
επαυξάνεται με την ύπαρξη Οικογενειακού Ιστορικού. Η στατιστικά σημαντικά αυξημένη εμφάνιση του
Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου του Μαστού σε προAεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορεί να σχετίζεται με
προγενέστερη χρήση οιστρογόνων και σαφώς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η ολοένα αυξανόμενη
χρήση οιστρογόνων από νεαρές γυναίκες κατά τα παρελθόντα έτη, ενδεχομένως μας επιφυλάσσει μια
μεταβολή της συχνότητας ορισμένων τύπων του Ca Μαστού στο μέλλον.

ΕΑ23:

ΠΡΩΤΟ:ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ

Φ. Φωστήρα1, Ν. Φέκκας2, Α. Σταυροπούλου1, Μ. Περτέση1, Γ. Ιατρόπουλος2, Α. Καραμπεάζης2,
Ν. Τσουκαλάς2, Χ. Χριστοφυλλάκης2

1. Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. @ΔημόκριτοςA
2. Ογκολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού νεαρής ασθενούς με καρκίνο μαστού και σπάνια
μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1.
Υλικό:Μέθοδος: Πρόκειται για ασθενή 36 ετών που παρουσιάστηκε το 6/2010 με μια
ρυπαρή εξελκωμένη βλάβη στο δεξιό μαστό που προϋπήρχε από έτους. Η βιοψία της βλάA
βης κατέδειξε την ύπαρξη διηθητικού πορογενούς καρκινώματος, grade III, με εστιακή
θηλώδη διαμόρφωση, εστίες νέκρωσης και διήθηση του δέρματος. Ο ανοσοϊστοχημικός
έλεγχος ανέδειξε τα ER, PgR και HER2 αρνητικά Striple negativeT. Από τη λοιπή σταδιοA
ποίηση ανεδείχθησαν δευτεροπαθείς εντοπίσεις στους πνεύμονες. Αρχικά χορηγήθηκε
χημειοθεραπεία 1ης γραμμής και λόγω μη ανταπόκρισης αποφασίστηκε χορήγηση θεραA
πείας 2ης γραμμής και τοπικής ακτινοθεραπείας. Επιπλέον, ζητήθηκε γονιδιακός έλεγχος
αφενός λόγω του νεαρού της ηλικίας της ασθενούς και αφετέρου για τη λήψη θεραπευA
τικής απόφασης Sπιθανή χορήγηση αναστολέων της PARPT. Μετά τη λήψη λεπτομερούς
οικογενειακού και ατομικού ιστορικού, ακολούθησε απομόνωση του DNA από ολικό πεA
ριφερικό αίμα και πλήρης ανάλυση των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 με απευθείας αλληA
λούχιση σε αυτόματο αναλυτή.
Αποτελέσματα: Το οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς δεν συνάδει με τις τυπικές πεA
ριπτώσεις κληρονομικού καρκίνου του μαστού, δεδομένου ότι αναφέρονται μόνο η εμA
φάνιση καρκίνου προστάτη στον πατέρα της και καρκίνου μαστού στην γιαγιά της. ΚαA
τά την ανάλυση του γονιδίου BRCA1 ανιχνεύθηκε η παθογόνος μετάλλαξη p.Glu1060X, η
οποία εδράζεται στο εξόνιο 11 του γονιδίου και δεν έχει καταγραφεί άλλη φορά στον ελA
ληνικό πληθυσμό.
Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι μοναδική για τον ελληνικό πληθυσμό
και ενώ εδράζεται στο μεγαλύτερο εξόνιο του γονιδίου BRCA1, δεν ανήκει στο φάσμα των
συχνών μεταλλάξεων που ανευρίσκονται στον πληθυσμό μας. Με το δεδομένο της ύπαρA
ξης παθογόνου μετάλλαξης στο γονίδιο BRCA1 διερευνήθηκε η δυνατότητα ένταξης της
ασθενούς σε κλινική δοκιμή χορήγησης αναστολέων της PARP.

ΕΑ24:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΥΛΒΕΣΤΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΟΞΙΦΑΙΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Δ. Λυμπεράτου, Ε. Γιαννοπούλου, Α. Κούτρας, Χ. Π. Καλόφωνος

Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Τμήμα Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σκοπός: Στην παρούσα εργασία έγινε συγκριτική μελέτη μεταξύ δύο εκλεκτικών ανταA
γωνιστών των οιστρογονικών υποδοχέων Sestrogen receptor, ERT, της φουλβεστράνης
που προκαλεί καταστολή και αποικοδόμηση των ER (SERD, selective estrogen receptor
down regulatorT και της ταμοξιφαίνης που τροποποιεί τη λειτουργία των ER (SERM, seA
lective estrogen receptor modulatorT. Ειδικότερα μελετήθηκε η δράση των ανταγωνιA
στών στη μεταναστευτική ικανότητα ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων μαστού.
Υλικά:μέθοδοι: Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι ορμονοεξαρτώμενες ανA
θρώπινες καρκινικές σειρές μαστού MCFA7 και T47D. Χρησιμοποιήθηκαν η φουλβεστράA
νη, η ταμοξιφαίνη, η ενδοξιφαίνη και η 4AOHAταμοξιφαίνη. Ο πολλαπλασιασμός των κυτA
τάρων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του μεθυλAτετραζολίου SΜΤΤT και η μεταναστευτιA
κή ικανότητα εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους boyden chamber και scratch
wound.
Αποτελέσματα: Οι υπό μελέτη παράγοντες ανέστειλαν τον πολλαπλασιασμό και στις
δύο κυτταρικές σειρές έπειτα από διέγερση των ER με οιστρογόνα. Στη συνέχεια, μελετήA
θηκε η δράση των παραγόντων στη μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων και βρέA
θηκε ότι με τη μέθοδο του boyden chamber, η οποία επιτρέπει τη μετακίνηση μονήρων
κυττάρων, η φουλβεστράνη υπερέχει έναντι της ταμοξιφαίνης. Αντίθετα με τη μέθοδο
του scratch wound, η ταμοξιφαίνη επηρεάζει τη συλλογική μετακίνηση των κυττάρων σε
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τη φουλβεστράνη.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν τη γνωστή ανA
τινεοπλασματική δράση της φουλβεστράνης και της ταμοξιφαίνης στον καρκίνο του μαA
στού. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας στην οποία συγκρίνεται για
πρώτη φορά η επίδραση των φαρμάκων στην μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων,
συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης διαφορετικών μηχανισμών. Περαιτέρω διερεύνηση ως
προς τα μονοπάτια που ελέγχουν τους διαφορετικούς μηχανισμούς είναι απαραίτητη και
είναι σε εξέλιξη.

Καρκίνος Μαστού
ΕΑ25:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ, ΛΙΠΟΣΩ:
ΜΙΑΚΗΣ ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩ:
ΜΑΤΑ TRASTUZUMAB, BEVACIZUMAB ΩΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ:ΠΕ:
ΡΙΟΧΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΟΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Δ. Κρικέλης, Κ. Αλιφιέρης, Γ. Γερομίχαλος, Δ. Τραφαλής

Σκοπός: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της προσθήκης μονοκλωνικού αντισώμαA
τος, 1T anti-VEGF SΜπεβασιζουμάβηςT, ή 2T anti-HERA2 SΤραστουζουμάβηςT, σε νεοεπιA
κουρική χημειοθεραπεία τοπικοπεριοχικά προχωρημένου πορογενούς αδενοκαρκινώμαA
τος μαστού HERA2 αρνητικού ή θετικού αντίστοιχα, σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών. ΝεA
ότερα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η προσθήκη τραστουζουμάβης STrastuzumabT σε κυτA
ταροτοξικούς θεραπευτικούς συνδυασμούς ταξανών SΔοσεταξέλης ή ΠακλιταξέληςT και
ανθρακυκλινών στην προεγχειρητική θεραπεία HERA2 θετικών όγκων μαστού δεν αυξάA
νει σημαντικά την τοξικότητα, ενώ αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα διπλαA
σιάζοντας το ποσοστό παθολογοAανατομικής πλήρους ύφεσης Spathological complete reA
mission, pCRT. Η προσθήκη Μπεβασιζουμάβης SBevacizumabT σε αντίστοιχη προεγχειρηA
τική θεραπεία δεν έχει μελετηθεί.
Υλικό:Μέθοδοι: Σύμφωνα με τα αρχικά κριτήρια ένταξης στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν
11 γυναίκες ασθενείς, προAεμμηνοπαυσιακές, σε άριστη γενική κατάσταση SPS:0T, με τοA
πικοπεριοχικά προχωρημένο πορογενές αδενοκαρκίνωμα μαστού, σταδίου Τ3Ν1Μ0 S8
ασθενείςT και Τ4Ν1Μ0 S3 ασθενείςT, με HERA2 θετικό σε 4 ασθενείς και σε 7 με αρνητιA
κό, υψηλού βαθμού κακοήθειας Sgrade IIIT, με υψηλή έκφραση KiA67 S>50%T, ανεξαρτήA
τως έκφρασης στεροειδικών υποδοχέων. Οι ασθενείς έλαβαν 4A6 κύκλους θεραπεία με:
Πακλιταξέλη 150mg/m2, λιποσωμιακή Δοξορουβικίνη SMyocet) 60 mg/m2, ΚυκλοφωA
σφαμίδη 500mg/m2 και Τραστουζουμάβη 4mg/kg SΔόση φόρτισης 6mg/KgT, ή ΜπεβασιA
ζουμάβη S6mg/KgT την 1η ημέρα και κάθε 15 ημέρες. Στους ασθενείς που προκλήθηκε
στον 1ο κύκλο θεραπείας ουδετεροπενία grade III, στους επόμενους κύκλους χορηγήθηA
καν άπαξ 6mg πελφιλγραστίμης τη 2η ημέρα.
Αποτελέσματα: Ουδετεροπενία grade III προκλήθηκε σε 4/11 ασθενείς ενώ λοιπές τοξιA
κότητες grade III/IV δεν καταγράφηκαν. Επίσης, δεν καταγράφηκε καρδιοτοξικότητα.
Κλινική/απεικονιστική ανταπόκριση SυποσταδιοποίησηT, πλήρη SCRT ή μερική SPRT, παA
ρουσίασαν όλοι οι ασθενείς S11/11T, ενώ pCR διαπιστώθηκε μετεγχειρητικά σε 7 S64/%T
ασθενείς S3/4 HER2+, 4/7 HER2-).
Συμπεράσματα: H συγκεκριμένη μελέτη, αν και προκαταρκτική, καταγράφει με εντυA
πωσιακό τρόπο την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού συνδυασμού: Πακλιταξέλης,
λιποσωμιακής Δοξορουβικίνης, Κυκλοφωσφαμίδης με μονοκλωνικά αντισώματα STraA
stuzumab, BevacizumabT, με καλή ανοχή, σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με καρκίνο
μαστού ως προεγχειρητική θεραπεία. Περαιτέρω κλινική μελέτη φάσης ΙΙ/ΙΙΙ χρειάζεται
προκειμένου να επικυρωθούν τα ανωτέρω αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Τμήμα Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
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Καρκίνος Αναπνευστικού
ΕΑ26:

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ERCC1 ΚΑΙ ΤΟΥ BRCA1 ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΟΓΚΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ FΜΜΚΠG

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Χ. Παπαδάκη1, Ε. Λαγουδάκη2, Μ. Σφακιανάκη1, Γ. Ιωαννίδης1, Δ. Μαυρουδής1,3, Μ. Τρυπάκη1,
Ε. Τσακαλάκη1, Ε. Σταθόπουλος2, Β. Γεωργούλιας1,3, Ι. Σουγκλάκος1,3
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1. Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2. Τμήμα Ιστοπαθολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
3. Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Η χημειοθεραπεία SΧΘT με βάση την πλατίνα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεA
ραπεία του ΜΜΚΠ. Σύμφωνα με αναδρομικές και προοπτικές μελέτες, τα επίπεδα mRNA των γοA
νιδίων ERCC1 και BRCA1 μπορούν να προβλέψουν την αντίσταση της νόσου στη χορήγηση πλαA
τίνας ως θεραπείας 1ης γραμμής. Εντούτοις, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για τον προA
βλεπτικό ρόλο των γονιδίων αυτών στην έκβαση των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία
2ης γραμμής με βάση την πλατίνα. Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την προβλεπτική αξία της
έκφρασης των ERCC1 και BRCA1 σε ασθενείς που έλαβαν πλατινούχο συνδυασμό μετά από υποA
τροπή σε ΧΘ 1ης γραμμής που δεν περιείχε πλατίνα.
Ασθενείς:Μέθοδοι: Αναλύθηκαν αναδρομικά με RTAqPCR τα επίπεδα έκφρασης των ERCC1 και
BRCA1 σε 290 πρωτοπαθείς όγκους ασθενών με ΜΜΚΠ σταδίου IIIB Sμε πλευριτική συλλογήT
και IV. 131 από αυτούς τους ασθενείς είχαν λάβει μη πλατινούχο συνδυασμό S94 δοσεταξέA
λη/γεμσιταβίνη και 37 βινορελβίνη/γεμσιταβίνηT στα πλαίσια δύο τυχαιοποιημένων μελετών
της Ελληνικής Ογκολογικής Ερευνητικής Ομάδας. Από τους 131 ασθενείς οι 100 έλαβαν πλατίA
να στη 2η γραμμή και συνεπώς συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανάλυση.
Αποτελέσματα: Χαμηλά επίπεδα mRNA του ERCC1 συσχετίστηκαν με υψηλότερα ποσοστά ανταA
πόκρισης SRR; p=0.011T, μεγαλύτερη διάμεση επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου SPFS; p=0.029T και μεA
γαλύτερη διάμεση ολική επιβίωση με την έναρξη ΧΘ 2ης γραμμής με βάση την πλατίνα SmOS;
p=0.001T. Παρομοίως, η χαμηλή έκφραση του BRCA1 συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά RR
Sp=0.022T, μεγαλύτερη PFS Sp=0.041T και μεγαλύτερη mOS Sp=0.005T. Επιπλέον, οι ασθενείς με χαA
μηλή έκφραση και των δύο γονιδίων είχαν μεγαλύτερη PFS και mOS Sp<0.001T συγκριτικά με αυτούς
που είχαν υπερέκφραση και των δύο γονιδίων. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η χαμηλή έκA
φραση του ERCC1 και του BRCA1 αποτελούν ανεξάρτητους ευνοϊκούς προγνωστικούς παράγοντες
για την PFS SHR 0.6; 95% CI: 0.4-0.8; p=0.029 and HR 0.7; 95% CI: 0.6-0.9; p=0.043 για ERCC1 και BR;
CA1, αντίστοιχαT και την mOS (HR 0.5; 95% CI: 0.3-0.7; p=0.003 και HR 0.7; 95% CI: 0.6-0.9; p=0.038
για ERCC1και BRCA1, αντίστοιχαT.
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν για πρώτη φορά ότι η έκφραση των
ERCC1 και BRCA1 στον πρωτοπαθή όγκο κατά την αρχική διάγνωση θα μπορούσε να χρησιμοA
ποιηθεί στην πρόβλεψη της ευαισθησίας στην πλατίνα ως θεραπεία 2ης γραμμής στον ΜΜΚΠ. Τα
ευρήματα αυτά χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης.

ΕΑ27:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ EGFR ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ:
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ FNSCLCG

Χ. Ευσταθιάδου1, S. Muray1, Ι. Νταχάμπρε2, Γ. Νασιούλας1

1. GENEKOR A.E. Πρότυπο Κέντρο Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
2. Institute for Clinical, Research and Health Policy Studies, Tufts Medical Center, Boston, Massa;
chusetts

Εισαγωγή: Σωματικές μεταλλάξεις στα εξώνια 18A21 του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού
παράγοντα SEGFRT έχουν συσχετιστεί με βελτιωμένη ανταπόκριση ασθενών με NSCLC σε αναA
στολείς της κινάσης τυροσίνης STKIsT. Η συχνότητα εμφάνισης των μεταλλάξεων αυτών διαφέA
ρει ανάλογα με την εθνικότητα σε ασιατικούς πληθυσμούς είναι 30%, ενώ σε Καυκάσιους 15%.
Διαθέσιμα στοιχεία για τη συχνότητα των EGFR μεταλλάξεων σε συγκεκριμένες εθνικές ομάδες
στην Ευρώπη είναι περιορισμένα. Επιπλέον, διάφοροι κλινικοπαθολογικοί παράγοντες Sφύλο,
κάπνισμα και ιστολογία του όγκουT συσχετίζονται με την παρουσία μετάλλαξης.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η συχνότητα και το εύρος των EGFR μεταλλάA
ξεων σε ελληνικό πληθυσμό και να διερευνηθούν τεχνικές πτυχές των μεθόδων ανάλυσης.
Μεθοδολογία: 239 δείγματα ασθενών με NSCLC αναλύθηκαν με HRMA SHigh Resolution MelA
ting AnalysisT και biAdirectional sequencing για την εύρεση σωματικών μεταλλάξεων στα εξώνια
18A21 του EGFR. MEAPCR Smutant enrichedAPCRT για τις κλασικές μεταλλάξεις L858R και del19
χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με στάνταρ biAdirectional sequencing σε 299 επιπλέον ασθεA
νείς. Σε όλα τα δείγματα πραγματοποιήθηκε παθολογική εξέταση και χρησιμοποιήθηκε macroA
dissection προκειμένου να εξασφαλίσει περιεκτικότητα καρκινικών κυττάρων S%TCCT >75%
σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις.
Αποτελέσματα: Χρησιμοποιώντας HRMA και biAdirectional sequencing η συχνότητα εμφάνισης μεA
ταλλάξεων βρέθηκε ότι είναι 16.3%; 30 x εξώνιο 19 S76,9%T και 8 x L858R S20,5%T και μια μετάλλαA
ξη στο εξώνιο 20 SV769insASV, 2,6%T. Χρησιμοποιώντας MEAPCR η συχνότητα των μεταλλάξεων ήταν
15.4% S46 ασθενείς, 49 μεταλλάξειςT. 6 επιπλέον μεταλλάξεις, 3 x S768I, 1 x G719C, V774M και 1 x
E709K προσδιορίστηκαν με sequencing. Στο σύνολο των δειγμάτων η συχνότητα των μεταλλάξεων
ήταν 15.8%. Oι συσχετίσεις με τους κλινικοπαθολογικούς παράγοντες θα παρουσιαστούν, όπως επίA
σης και συγκριτικά δεδομένα μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται περισσότερες από μία τεA
χνικές στην ανίχνευση μεταλλάξεων σε διαγνωστικά δείγματα. Η συνολική συχνότητα μεταλλάξεων
που προκύπτει από την ανάλυση αυτής της μεγάλης ομάδας ελλήνων ασθενών με NSCLC είναι 15.8%
και είναι παρόμοια με δεδομένα που έχουν ληφθεί από ανάλογες μελέτες στην Ευρώπη.

ΕΑ28:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ K469E ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ ICAM:1 ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ FΜΜΚΠG
Ε. Θανοπούλου1, Γ. Κοτζαμάνης1, Ν. Ζήρας2, Α. Κοτσίνας1, Β. Γοργούλης1

1. Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
2. Β’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA

Σκοπός: Το ICAMA1, μόριο προσκόλλησης της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών,
φαίνεται ότι συμμετέχει στην καρκινογένεση. Ο πολυμορφισμός K469E επηρεάζει το
εναλλακτικό μάτισμα του ICAM-1 mRNA. Η εναλλακτική ισομορφή δεν έχει διαμεμβρανιA
κή και ενδοκυττάρια περιοχή, γεγονός που επηρεάζει τη σταθερότητα και το διμερισμό
του μορίου καθώς και διάφορα μονοπάτια μεταγωγής σήματος. Επιπλέον, η έκφραση του
ICAMA1 ρυθμίζεται σε μεταφραστικό επίπεδο από το p53 και αυτός ο πολυμορφισμός
έχει συσχετιστεί με την απόπτωση.
Υλικό:Μέθοδοι: Οι συχνότητες του πολυμορφισμού K469E μελετήθηκαν σε 96 ασθενείς
με χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ και 175 υγιείς εθελοντές με PCR-RFLP ανάλυση. Σε όλους τους
ασθενείς ο πολυμορφισμός μελετήθηκε σε σχέση με: 1. τις κινητικές παραμέτρους του όγA
κου Wο δείκτης πολλαπλασιασμού SΡΙT εκτιμήθηκε ανοσοϊστοχημικώς SKi67 - IHCT και ο
δείκτης απόπτωσης SAIT με τη μέθοδο TUNELX, 2. την ύπαρξη ή όχι φυσιολογικού p53
(IHCT και 3. τα κλινικοπαθολογικά δεδομένα.
Αποτελέσματα: Ο GG γενότυπος ήταν σημαντικά αυξημένος στους ασθενείς. Η υψηλόA
τερη συχνότητα του GG γενότυπου σχετίστηκε με 2.15 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάA
νισης ΜΜΚΠ Sp=0,029T. Ο ίδιος γενότυπος σχετίστηκε επίσης οριακά στατιστικώς σηA
μαντικά με την εμφάνιση λεμφαδενικής νόσου Sp=0.055T. Αντιθέτως, παρά την μειωμένη
συχνότητα των AG/AA γονοτύπων, αυτοί σχετίστηκαν με χαμηλότερο αποπτωτικό δείA
κτη σε ασθεcείς με p53 που έφεραν μεταλλάξεις Sp=0,04T και είχαν οριακά στατιστική
χειρότερη επιβίωση S16 vs 20 μήνες, p=0,065).
Συμπεράσματα: Φαίνεται να υπάρχουν αντικρουόμενοι ρόλοι των διαφόρων ισομορA
φών του ICAMA1 στον ΜΜΚΠ. Αυτό μπορεί να αποδοθεί: 1. στην πολλαπλή παρουσία του
ICAMA1 στα διάφορους ιστούς, όπως ο πρωτοπαθής όγκος, τα ανοσολογικά και αγγειακά
κύτταρα, 2. στο ρόλο του ICAMA1 στα διάφορα στάδια της καρκινογένεσης, όπως η ανάA
πτυξη του πρωτοπαθούς όγκου, η αγγειογένεση και η μετάσταση και 3. στις διαφορετιA
κές λειτουργικές και δομικές ιδιότητες αυτών των ισομορφών. Συμπερασματικά, αυτός ο
πολυμορφισμός πρέπει να εκτιμάται με προσοχή όσον αφορά στο δυνητικό ρόλο του ως
προγνωστικός/ προβλεπτικός βιοδείκτης, τουλάχιστον στο ΜΜΚΠ.

ΕΑ29:

ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΝΟΡΕΛΜΠΙΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙ:
ΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ε. Κοντοποδης1, Δ. Χατζηδακη1, Ι. Βαρθαλιτης2, Ν. Κεντεποζιδης3, Σ. Γιασσας3,
Ν. Πανταζοπουλος3, Ν. Βαρδακης1, Γ. Σφακιωτακη2, Μ. Ροβιθη1, Β. Γεωργουλιας1, Σ. Αγγελακη1
1. Παθολογική Ογκολογική Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
2. Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Χανίων
3. 1η Παθολογική Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου @ΙασώA

Εισαγωγή: Η συχνή χορήγηση χαμηλών δόσεων κυτταροτοξικών φαρμάκων SμετρονοA
μική χημειοθεραπείαT θεωρείται ότι έχει αντιαγγειογενετική δράση.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη φάσης ΙΙ εξέτασε την αποτελεσματικότητα της μετρονομικής
χορήγησης βινορελμπίνης από του στόματος σε προθεραπευμένους ασθενείς με προχωA
ρημένο μηAμικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα SΜΜΚΠT.
Μέθοδοι: Σαράντα έξι προθεραπευμένοι ασθενείς με ΜΜΚΠ έλαβαν βινορελμπίνη από
του στόματος σε σταθερή δόση 50 mg τρεις φορές την εβδομάδα μέχρις προόδου νόσου
ή μη αποδεκτής τοξικότητας.
Αποτελέσματα: Η θεραπεία χορηγήθηκε ως δεύτερη γραμμή σε 12 S26,1%T ασθενείς και
ως τρίτη ή ανώτερη γραμμή σε 34 S73,9%T. Ουδετεροπενία βαθμού 3A4 παρατηρήθηκε σε
11 ασθενείς S23,9%T και εμπύρετη ουδετεροπενία σε 5 S10,9%T. Η συχνότερη μηAαιματοA
λογική τοξικότητα ήταν κόπωση βαθμού 3. Δεν παρατηρήθηκαν θάνατοι σχετιζόμενοι με
τη θεραπεία. Μερική ανταπόκριση επιτεύχθηκε σε 5 ασθενείς S10,9%, 95% CI: 1,87%A
19,9%T και σταθεροποίηση της νόσου σε 9 S19,6%T Wποσοστό ελέγχου της νόσου 30,4%
S95% CI: 17,2%A43,7%TX. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι την επιδείνωση της νόσου ήταν 2,2 μήA
νες Sεύρος, 0,5A27,6T, η διάμεση συνολική επιβίωση 9,4 μήνες Sεύρος, 1,3A27,6T και το ποA
σοστό επιβίωσης σε ένα έτος 30,1%.
Συμπέρασμα: Η μετρονομική χορήγηση βινορελμπίνης από του στόματος είναι εφικτή
και επιτυγχάνει κλινική αποτελεσματικότητα με αποδεκτή τοξικότητα σε έναν πληθυσμό
που αποτελείται κυρίως από πολυθεραπευμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ.

Καρκίνος Αναπνευστικού
ΕΑ30:

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ INSULIN-LIKE GROWTH
FACTOR-I (IGFR-IG ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ:ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙ:
ΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ε. Μαραγκουλη1, Π. Γεωργούλιας2, Ζ. Γιαννούση3, Ι. Γκιουλμπασάνης1,3, Π. Γ. Βλαχοστέργιος1,
Β. Παπαδόπουλος1, Μ. Σιαγκούλη1, Κ. Καμποσιώρας1, Γ. Παπατσίμπας1, Δ. Δαλιάνη1,
Χ. Ν. Παπανδρέου1

Εισαγωγή : Σκοπός: Ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, συχνά εμφανίζουν διαταραχή
του ισοζυγίου ενέργειας και απώλεια βάρους στα πλαίσια του συνδρόμου της καχεξίας. Ο
IGF-I σχετίζεται τόσο με τον αναβολισμό όσο και με τον πολλαπλασιασμό των καρκινιA
κών κυττάρων. Σκοπός της μελέτης ήταν η συσχέτιση των βασικών επιπέδων πλάσματος
του IGFAΙ με λοιπές κλινικοAεργαστηρικές παραμέτρους σχετιζόμενες με καχεξία και πρόA
γνωση. Επιπλέον, εξετάσθηκε ο προβλεπτικός και προγνωστικός ρόλος του IGFAΙ.
Ασθενείς:Μέθοδοι: Σε 77 ασθενείς S66 άνδρεςT, μέσης ηλικίας 64,7 ετών, με μεταστατιA
κό μηAμικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα SNSCLCT, καταγράφηκαν βασικά δημογραφικά
Sφύλο, ηλικία, ιστορικό καπνίσματοςT και προγνωστικοί παράγοντες της νόσου WκατάA
σταση φυσικής ικανότητας SPST, απώλεια βάρους, αριθμός μεταστάσεωνX πριν την έναρA
ξη συστηματικής θεραπείας. Επιπλέον, μετρήθηκαν οι τιμές της λευκωματίνης και της CA
αντιδρώσας πρωτεΐνης SCRPT και του IGF-I. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν και καταA
γράφηκε το διάστημα ελεύθερο νόσου STTPT στην πρώτη γραμμή θεραπεία και η συνολιA
κή επιβίωση SOS).
Αποτελέσματα: Ο IGFAI συσχετίζεται σημαντικά με την ηλικία Sp=0.01T, την λευκωματίA
νη Sp<0.001T και τη CRP (p<0.001T και οριακά με το PS (p=0.06T. Με το TTP σχετίστηκαν
το φύλο Sp=0.05T, το ιστορικό καπνίσματος Sp=0.012T, το PS (p=0.052T, η λευκωματίνη
Sp=0.034T και ο IGF-I (p=0.017T. Στην πολυAπαραγοντική ανάλυση το φύλλο Sp=0.049T,
το ιστορικό του καπνίσματος Sp=0.003T και τα επίπεδα IGF-I (p=0.003T παρέμειναν ως
ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες. Με την OS συσχετίστηκαν στη μονοAπαραγοντιA
κή ανάλυση η ηλικία Sp=0.005T, το φύλο Sp=0.029T, το PS (p<0,001T, η απώλεια βάρους
Sp=0.009T, ο αριθμός των μεταστάσεων Sp=0.004T, η λευκωματίνη Sp=0.008T, η CRP
(p=0.022T και ο IGF-I (p=0.042T και παρέμειναν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες
το φύλο Sp=0.013T, το PS (p=0.027T, η απώλεια βάρους Sp=0.015T και ο αριθμός των μεA
ταστάσεων Sp=0.021).
Συμπεράσματα: ΠροAθεραπευτικά επίπεδα του IGF-I φαίνεται να έχουν προβλεπτικό
αλλά όχι προγνωστικό ρόλο σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαA
βαν συστηματική θεραπεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
2. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας
3. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
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Καρκίνος Πεπτικού
ΕΑ31:

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΜΟΡΦΗΣ 2 ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΥ:
ΒΙΚΟΥ FPKM2G ΣΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΚΑΚΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ FΚΠΕG ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑ:
ΠΕΙΑ ΜΕ ΟΞΑΛΙΠΛΑΤΙΝΗ ΚΑΙ ΦΛΟΥΟΡΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ
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Χ. Παπαδάκη1, Μ. Σφακιανάκη1, Μ. Τζαρδή2, Ζ. Σαριδάκη1,3, Ιπ. Μεσσαριτάκης1,
Ε. Τσακαλάκη1, Μ. Τρυπάκη1, Ν. Βαρδάκης3, Κ. Μπανανής1, Γ. Γιάγκας1, Δ. Μαυρουδής1,3,
Ε. Σταθόπουλος2, Β. Γεωργούλιας1,3, Ι. Σουγκλάκος1,3
1. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Καρκίνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2. Τμήμα Ιστοπαθολογίας Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
3. Παθολογική;Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Τα καρκινικά κύτταρα εκφράζουν αποκλειστικά την εμβρυική ισομορφή 2 SΜ2T
της κινάσης του πυροβικού SPKM2T, ένα κομβικό ένζυμο στη ρύθμισης της γλυκόλυσης.
Μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η αναστολή της PKM2 αύξανε σημαντικά το θεραπευτιA
κό αποτέλεσμα της πλατίνας. Στην παρούσα μελέτη αναλύσαμε το ρόλο της PKM2 σε in
vitro μοντέλα κυτταρικών σειρών καθώς και σε δείγματα ασθενών με χειρουργημένο και
μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου SΚΠΕT σε συσχέτιση με το προφίλ των μεταλλάξεA
ων και την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με αντίσταση στη χημειοθεραπεία STS, ER;
CC1T ή/και το μεταστατικό δυναμικό SLKB1, NEDD9). Επιπροσθέτως μελετήθηκε σαν δείA
κτης για την παρουσία κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με ΚΠΕ.
Ασθενείς:Μέθοδοι: Αναλύθηκαν τα επίπεδα mRNA έκφρασης των TS, ERCC1, cMYC, PKM2,
LKB1 και NEDD9 με RT-qPCR καθώς και οι μεταλλάξεις των KRAST και BRAFV600E 140 δείγματα
ασθενών με μεταστατικό ΚΠΕ, σε 261 δείγματα πρωτοπαθούς όγκου ασθενών με ΚΠΕ σταδίA
ου ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και σε 58 δείγματα φυσιολογικού βλενογόννου παχέος εντέρου από αυτούς,
καθώς και σε 50 ασθενείς με αδενώματα παχέος εντέρου S20 με χαμηλή δυσπλασία, 20 με υψηA
λή δυσπλασία και 10 οδοντωτά αδενώματαT. Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει συμπληρωματική
Sαυτοί με χειρουργημένο ΚΠΕT ή 1ης γραμμής Sαυτοί με μεταστατικό ΚΠΕT θεραπεία με ΟξαλιA
πλατίνη και Φλουοροπυριμιδίνες. Ανάλυση για παρουσία PKM2mRNA+ κυττάρων στο αίμα
πραγματοποιήθηκε σε 153 ασθενείς με χειρουργημένο ΚΠΕ.
Αποτελέσματα: Υψηλότερη έκφραση της PKM2 παρατηρήθηκε σε όγκους με μεταλλάA
ξεις του BRAF (p=0.001T. Στους ασθενείς με μεταστατική νόσο η υψηλή έκφραση της P;
KM2 σχετίζεται με μειωμένο διάστημα έως την υποτροπή Sp=0.004T και ολική επιβίωση
Sp=0.004T. Σε ασθενείς με χειρουργημένο ΚΠΕ η υψηλή έκφραση της PKM2 σχετίστηκε με
μειωμένο διάστημα ελεύθερο νόσου Sp=0.018T και ολική επιβίωση Sp=0.031T, ενώ η ανίA
χνευση PKM2mRNA+ συσχετίσθηκε με μειωμένο διάστημα έως την υποτροπή και συνολιA
κή επιβίωση Sp=0.0001 και p=0.011, αντιστοίχωςT.
Συμπεράσματα: Η έκφραση της PKM2, θα μπορούσε να χρησιμεύσει σαν προβλεπτικός
δείκτης στην θεραπεία του ΚΠΕ και χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης.

ΕΑ32:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΩN
ΓΟΝΙΔΙΩΝ APC ΚΑΙ RASSF1A ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

Δ. Ματθαίος , Ι. Μπαλγκουρανίδου , Ε. Χαμαλίδου , Π. Δημόπουλος , Π. Μιχαηλίδης , Ν. Ξε;
νίδης1, Κ. Αμαραντίδης1, Λ. Χέλης1, Ε. Παπαδοπούλου2, Α. Καραγιαννάκης3, Ε. Λιανίδου4, Σ.
Κακολύρης1
1

1

1

1

1. Ογκολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2. Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.
3. Β’ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
4. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τομέας Χημείας, Ε.Κ.Π.Α.

1

Εισαγωγή: Η επιγενετική σίγαση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων μέσω της διαδικαA
σίας της μεθυλίωσης, αποτελεί πρώιμο γεγονός στην βιολογία του κολοορθικού καρκίA
νου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης μεθυλίωσης
των γονιδίων APC και RASSF1A σε υλικό από ελεύθερο κυκλοφορούν DNA ασθενών με
κολοορθικό καρκίνο.
Υλικό:Μέθοδοι: 127 ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο εντάχθηκαν στη μελέτη. Ορός από
περιφερικό αίμα των ασθενών χρησιμοποιήθηκε για να εξαχθεί το ελεύθερο κυκλοφοA
ρούν DNA. Για την ανίχνευση της κατάστασης της μεθυλίωσης του εκκινητή των γονιA
δίων APC και RASSF1A χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Methylation Specific Polymerase
Chain Reaction (MSP).
Αποτελέσματα: Οι υποκινητές των γονιδίων APC και RASSF1A βρέθηκαν μεθυλιωμένοι
σε ποσοστό 41,7% S53/127T και 35,4% S45/127T αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του folA
low-up που διήρκησε 110 μήνες, 48/127 ασθενείς απεβίωσαν και 15 αποκλείσθηκαν από
τη μελέτη. Από τους ασθενείς που απεβίωσαν, τα ποσοστά μεθυλίωσης των APC και
RASSF1A ήταν 68,75% S33/48T και 43,75% S21/48T αντίστοιχα. Συνολικά, η ολική επιA
βίωση SOST τόσο για τους ασθενείς με μεθυλιωμένο τον υποκινητή του γονιδίου APC όσο
και για τους ασθενείς με μεθυλιωμένο τον υποκινητή του γονιδίου RASSF1A, ήταν στατιA
στικώς σημαντικά ελαττωμένη σε σχέση με τους μηAμεθυλιωμένους Sp<0.05).
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την αξία της μεθυλίωσης των γονιδίων
APC και RASSF1A ως πιθανό προγνωστικό παράγοντα στην επιβίωση των ασθενών με
κολοορθικό καρκίνο.

ΕΑ33:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ BEVACIZUMAB ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΧΗ:
ΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ν. Τσαβαρής1, Ι. Βουτσάς2, Χ. Κοσμάς3, Σ. Αmptoulach1, Μ. Καραδήμα1, Γ. Κεχαγιάς1,
Η. Σκοπελίτης1, Ι. Ξυνός1, Α. Γκριτζάπης2, Κ. Μπαξεβάνης2

1. Ογκολογική Μονάδα, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA
2. Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, A.O.Ν.A. «O Άγιος ΣάββαςA
3. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα, Ε.A.Ν.Π. @ΜεταξάA

Εισαγωγή: Το bevacizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία απόφερε τα γνωστά αποA
τελέσματα στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου παχέος εντέρου SΜΚΠΕT.
Σκοπός: Προσδιορισμός ανοσολογικού προφίλ ασθενών με ΜΚΠΕ πριν την έναρξη και
κατά τη χημειοθεραπεία είτε με ιρινοτεκάνη/5 φθοριοAουρακίλη/λευκοβορίνη SIFLT μόA
νο ή σε συνδυασμό με bevacizumab (B-IFL).
Mέθοδος: Μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος SΜΚΠΑT που απομονώθηκαν από
υγιείς μάρτυρες SΥΜTSn= 20T και ασθενείς Sn=40T ελέγχθηκαν για τον ΤAκυτταρικό πολA
λαπλασιασμό στην αυτόλογη μεικτή λεμφοκυτταρική αντίδραση Sauto-MLRT και την παA
ραγωγή κυτταροκινών μετά από διέγερση με αντίACD3mAb.
Αποτελέσματα: Τα ΜΚΠΑ πριν τη θεραπεία επιδείκνυαν χαμηλότερες απαντήσεις και
παραγωγή κυτταροκινών IL-2, IFNA γ, ILA12 και ILA18 και αυξημένες ILA4 και ΙLA10 σε
σύγκριση με τους ΥΜSp<0.001, για όλες τις παραμέτρουςT μετά από in vitro διέγερση με
αντιACD3mAb. Tη βδομάδα 12 της αξιολόγησης, η παραγωγή IL-2(p<0.001 και για τις δύο
ομάδες IFL και B-IFL), IFNAγSp<0.001 για IFL και p=0.001 για B-IFLT και ΙL-18(p<0.001
για τις δύο ομάδες IFL και B-IFLT και οι auto-MLR απαντήσεις αυξήθηκανSp<0.001 για τις
δύο ομάδες IFL και B-IFLT, ενώ η παραγωγή ΙL-4(p< 0.001 για IFL και p= 0.001 για BIFLT και IL-10(p< 0.001 για IFL και p= 0.067 για B-IFLT μειώθηκαν σε σχέση με την αρχιA
κή εκτίμηση και στις δύο θεραπευτικές ομάδες, αν και οι σχετικές τιμές τους δεν έφτασαν
ποτέ των ΥΜ. Επιπλέον, η παραγωγή IL-2, IFNAγ και οι auto-MLR ήταν υψηλότερες στην
B-IFL ομάδα σε σχέση με την IFL θεραπευτική ομάδα Sp< 0.001, p< 0.04, p< 0.001, αντίA
στοιχαT.
Συμπέρασμα: Οι αρχικά διαταραγμένες ανοσολογικές παράμετροι ασθενών με ΜΚΠΕ
βελτιώθηκαν κατά τη θεραπεία είτε με IFL είτε με B-IFL, ωστόσο παρατηρείται διαφορά
με την προσθήκη bevacizumab.

ΕΑ34:

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ DROSHA, DICER ΚΑΙ AGO2 ΣΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Δ. Ι. Παπαχρήστου1,2, Α. Κορπετίνου1, Ε. Γιαννοπούλου1, Α. Γ. Αντωνακοπούλου1,
Ε. Παπαδάκη2, Χ. Δ. Σκόπα3, Χ. Π. Καλόφωνος1

1. Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
2. Εργαστήριο Ανατομίας;Ιστολογίας;Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
3. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοπός: Η παθογένεια του καρκίνου του παχέος εντέρου SΚΠΕT είναι μία σύνθετη διαδιA
κασία, στην οποία ενέχονται τόσο γενετικοί όσο και επιγενετικοί μηχανισμοί. Τα microRA
NAs SmiRsT είναι πρόσφατα αναγνωρισμένα, μικρά S16A20 bpsT μόρια RNA, τα οποία δεν
κωδικοποιούν για πρωτεΐνη. Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα των
miRs στην παθογένεια διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου
του καρκίνου. Η βιογένεση και ωρίμανση των miRs εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
ενδοριβονουκλεάσες Drosha που ασκεί την δράση της στον πυρήνα, Dicer και Ago2 Sπου
ασκούν τη δράση τους στο κυτταρόπλασμαT. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μεA
λέτη της έκφρασης και της κατανομής των Drosha, Dicer και Ago2 σε κυτταρικές σειρές
και σε ιστό από ΚΠΕ.
Υλικό:Μέθοδοι: Η έκφραση των Drosha, Dicer και Ago2 σε επίπεδο mRNA και πρωτεΐA
νης μελετήθηκε in vitro στις κυτταρικές σειρές ΚΠΕ Caco2, DLD1, HTA29 με real time PCR,
western blotting και ανοσοφθορισμό Sσυνεστιακή μικροσκοπίαT. Επιπλέον, χρησιμοποιA
ήθηκε RTAPCR για να εξεταστεί η έκφραση mRNA των ανωτέρω μορίων σε ιστό εμβυθιA
σμένο σε παραφίνη απο 79 ασθενείς με ΚΠΕ S5 Σταδίου 1, 30 Σταδίου ΙΙ, 36 Σταδίου ΙΙΙ, 5
Σταδίου ΙVT και σε 27 δείγματα φυσιολογικού ιστού.
Αποτελέσματα: 1T Οι Drosha, Dicer και Ago2 εκφράστηκαν σε όλες τις κυτταρικές σειA
ρές και στην πλειονότητα των δειγμάτων ΚΠΕ. 2T Τα επίπεδα mRNA της Dicer ήταν σηA
μαντικά υψηλότερα στους ΚΠΕ σταδίου III σε σχέση με τους τύπου ΙΙ. 3T Η σύγχρονη έκA
φραση του mRNA των κυτταροπλασματικών ρυθμιστών ωρίμανσης των miRs, Dicer και
Ago2, εμφάνισε θετική και σημαντική συσχέτιση με φτωχότερη επιβίωση.
Συμπεράσματα: Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά ότι: 1T Οι ενδοριβονουκλεάσες Drosha,
Dicer και Ago2 εκφράζονται στον ΚΠΕ και πιθανότατα ενέχονται στην παθοβιολογία του.
2T Η σύγχρονη έκφραση των Dicer και Ago2 θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί
ως προγνωστικός δείκτης κακής πρόγνωσης ασθενών με ΚΠΕ.

Καρκίνος Πεπτικού
ΕΑ35:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Μ. Ζαχαράκης1, Ι. Ξυνός1, Α. Λάζαρης2, Χ. Κοσμάς3, Η. Σκοπελίτης1, Α. Πολύζος1, Ι Σύριος1,
Ο. Τσαβαρής1, Γ. Κεχαγιάς1, Μ. Καραδήμα1, Σ. Amptoulach1, Ν. Τσαβαρής1

Εισαγωγή: Οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παA
χέος εντέρου βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. Ο προσδιορισμός των προγνωστικών παραA
γόντων για θεραπευτική απάντηση και επιβίωση είναι δυνατόν να αποτελέσουν κριτήA
ριο επιλογής της αγωγής με βάση της πιθανότητας κλινικού οφέλους.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν αξιολόγηση προγνωστικών παραγόντων επιβίωσης
στο μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου.
Υλικό: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν στην αναδρομική μελέτη 541 ασθενείς με ιστολογικά
αποδεδειγμένο μεταστατικό καρκίνο CRC (UICC σταδίου IV).
Μέθοδοι: Συνολικά εξετάστηκαν 37 μεταβλητές για την πιθανή τους συσχέτιση με την
επιβίωση.
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 12.8 μήνες W95% όρια αξιοπιστίας SCIT
12.0A13.5X. Τρείς παράγοντες συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με βελτιωμένη επιβίωση: η
συνδυασμένη χημειοθεραπεία, η καλή γενική κατάσταση SPST και οι δερματολογικές επιA
πλοκές της θεραπείας. Οκτώ παράγοντες βρέθηκαν ανεξάρτητα συσχετιζόμενοι με δυA
σμενή επιβίωση: η κακή γενική κατάσταση, η CA αντιδρώσα πρωτεΐνηSCRP)> 5mg/dl, η
αναιμία, η ανορεξία, η απώλεια βάρους> 10%, η κόπωση, η υπολευκωματιναιμία και οι
μεταγγίσεις αίματος.
Συμπεράσματα: Ένας αριθμός παραγόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προγνωστιA
κός δείκτης επιβίωσης σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου. Οι ασθενείς
που είναι σε καλή γενική κατάσταση, με χαμηλά επίπεδα CRP και που ανέχονται τη συνA
δυασμένη χημειοθεραπεία φαίνεται να έχουν μια πιο ευνοϊκή κλινική έκβαση.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Ογκολογική Μονάδα, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA
2. Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA
3. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Περιλήψεις
Αν α ρτ η μ έ ν ω ν Αν α κο ι ν ώ σ ε ω ν

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AA1:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΒΛΑ:
ΣΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΣΑΡΚΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑ:
ΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ PCR ΚΑΙ FISH

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Δ. Ι. Παπαχρήστου1,2, Μ.A. Goodman2, K. Cieply2, U.N. Rao2
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1. Εργαστήριο Ανατομίας;Ιστολογίας;Εμβρυολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
2. Department of Pathology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA, USA

Σκοπός: 1G Ο έλεγχος του μοριακού προφίλ απώλειας ετεροζυγωτίας SΑΕΖT χονδροβλαA
στωμάτων SΧΒΛT και η σύγκρισή τους με αυτό χονδροσαρκωμάτων SΧΣT. 2) Διερεύνηση
του κατά πόσο διαφορές στη βιολογικήAκλινική συμπεριφορά ΧΒΛAΧΚ αντικατοπτρίζουν
διαφορές σε μοριακόAγενετικό επίπεδο.
Υλικό : Μέθοδοι: Σε τομές παραφίνης 4μm S11 ΧΒΛ, 10 ΧΣT έγινε μικροεκτομή και αποA
μόνωση DNA με πρωτεϊνάση Κ. Χρησιμοποιήθηκαν 17 μικροδορυφόροι δείκτες S97A360
bpT για τους χρωμοσωμικούς τόπους 5q, 9p, 11p, 13q, 17p, 19q, όπου εδράζονται τα ογA
κοκατασταλτικά γονίδια APC, CDKN2, EXT2, RB, p53 και τα γονίδια επιδιόρθωσης DNA
ERCC2 και XRCC1, αντίστοιχα, που ενέχονται στην καρκινιογένεση. DNA των όγκων καA
θώς και φυσιολογικό γενετικό υλικό ενισχύθηκαν με αντίδραση PCR. Τα προϊόντα της
PCR ανιχνεύθηκανAαναλύθηκαν με capillary electrophoresis, ABI Prism 3100, Genescan
software. Στους όγκους με ΑΕΖ εφαρμόστηκε FISH WdualAcolor probes, LSI p16
S9p21T/CEP9 S9p11Aq11T, LSI p53/CEP17, LSI RB1/LSI 13q34X SVysis, IncT. Αναλύθηκαν
60 κύτταρα από κάθε περιοχήAστόχο. Χρωμοσωμική απώλεια: εξάλειψη ≥ 50% του εξεA
ταζόμενου γενετικού τόπου σε κάθε κύτταροAστόχο. Υπερπλοϊδία: ≥ 2 σήματα από το
χρωμοσωμικό κεντρομερίδιο/conrtol SCEP9,CEP17, LSI 13q24T
Αποτελέσματα: 1) Το κλάσμα ΑΕΖ ανά γονίδιο στα ΧΒΛ ήταν 18,2%A63,7% και στα ΧΣ
28,6%A66,7%. 2) ΑΕΖ για τους τόπους 5q, 9p, 11p, 13q, 19q παρατηρήθηκε τόσο στα ΧΒΛ
όσο και στα ΧΣ. 3) ΑΕΖ του 17p Sp53T παρατηρήθηκε σε 7/11 ΧΒΛ, αλλά σε 1/10 ΧΣ. 4)
Το μοτίβο ΑΕΖ των ΧΒΛ και των χαμηλήςAκακοηθείας ΧΣ ήταν παρόμοιο. 5) Η συσχέτιση
FISH και PCRAΑΕΖ για τις θέσεις 17p13, 9p και 13q ήταν 90%, 80% και 60%, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά ότι:
• Γενετικές παρεκκλίσεις των 5q, 9p, 11p, 13q, 19q ενέχονται στην παθοβιολογία ΧΒΛ και ΧΣ
• Η ΑΕΖ του 17p φαίνεται ότι συμμετέχει στην ανάπτυξη ΧΒΛ καθώς και στην εξέλιξη των
ΧΣ σε επιθετικότερες μορφές
• Περισσότερες μοριακέςAβιοχημικές μελέτες απαιτούνται για την αποσαφήνιση του ρόA
λου του p53 στην παθογένεια των χονδρογενών νεοπλασμάτων

AΑ2:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΟΣΕΤΑΞΕΛΗΣ, ΟΞΑΛΙΠΛΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΕΣΙΤΑΜΠΙΝΗΣ
ΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Κ. Αμαραντίδης1, Λ. Χέλης1, Ν. Ξενίδης1, Π. Δημόπουλος1, Ε. Χαμαλίδου1, Π. Μιχαηλίδης1,
Δ. Ματθαίος1, Α. Καραγιαννάκης2, Ν. Κουρκουτσάκης3, Σ. Κακολύρης1

1. Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2. Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
3. Ακτινολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: Η δοσεταξέλη, η σισπλατίνη και η φθοριουρακίλη σε διάφορους συνδυαA
σμούς αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς παράγοντες στην αντιμετώπιση του προA
χωρημένου καρκίνου του στομάχου, με σημαντική όμως τοξικότητα και μέτρια επίδραση
στην επιβίωση. Στην παρούσα μελέτη φάσης ΙΙ διερευνήσαμε την αποτελεσματικότητα
και την τοξικότητα του συνδυασμού δοσεταξέλης, οξαλιπλατίνης και καπεσιταμπίνης σε
ασθενείς με προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα του στομάχου.
Μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν συνολικά 27 ασθενείς S18 άνδρεςT με ιστολογικά επιA
βεβαιωμένο μεταστατικό ή τοπικά προχωρημένο γαστρικό καρκίνο. Η δοσεταξέλη χοA
ρηγήθηκε σε δόση 50mg/m2 την ημέρα 1, οξαλιπλατίνη σε δόση 75mg/m2 την ημέρα 1
και η καπεσιταμπίνη σε δόση 2750mg/m2 τις ημέρες 1A7 σε κύκλους των 2 εβδομάδων.
Όλοι οι ασθενείς είχαν μετρήσιμη νόσο και 18 εξ αυτών P.S=0 Sκατά WHOT.
Αποτελέσματα: Χορηγήθηκαν συνολικά 240 κύκλοι θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς ήταν αξιοA
λογήσιμοι για τοξικότητα και 23 για ανταπόκριση στην θεραπεία. Τέσσερις ασθενείς που δεν
ολοκλήρωσαν 4 τουλάχιστον κύκλους θεωρήθηκαν σαν μη ανταποκρίνοντες. Πλήρης ανταA
πόκριση ανευρέθη σε 4 S15%T ασθενείς, μερική ανταπόκριση σε 12 S44%T, σταθερή νόσος σε
3 S11%T και πρόοδος νόσου σε 4 S15%T ασθενείς. Η ORR ήταν 59%, ενώ το ποσοστό ελέγχου
της νόσου 70%. Κατά το χρονικό διάστημα της ανάλυσης 6 ασθενείς βρίσκονταν εν ζωή, ενώ
η μέση επιβίωση ήταν 18 μήνες. Η συχνότερη παρενέργεια ¾ βαθμού ήταν ουδετεροπενία
S5%T, διάρροια S2%T, HFS S2%T και νευροτοξικότητα S1%T.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός δοσεταξέλης, οξαλιπλατίνης και καπεσιταμπίνης με το
αναφερόμενο σχήμα χορήγησης αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία του
προχωρημένου καρκίνου του στομάχου και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

AΑ3:

BEVACIZUMAB ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΟΣΕΤΑΞΕΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΠΛΑΤΙΝΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΗ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μ. Σκόνδρα1, Γ. Παπαξοΐνης1, Ε. Μπριασούλης2, Δ. Σκάρλος3, Ε. Λινάρδου4, Κ. Πλοιαρχοπούλου1,
Σ. Λαμπάκη5, Γ. Φούντζηλας5, Δ. Πεκτασίδης1

1. Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA
2. Κλινική Παθολογίας;Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3. Β’ Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο @Metropolitan»
4. Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο @Metropolitan»
5. Κλινική Παθολογίας;Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. @ΠαπαγεωργίουA Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Σκοπός: Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη της αποτελεσματικότητας και της τοξικότηA
τας του συνδυασμού της δοσεταξέλης με καρβοπλατίνη και bevacizumab σε ασθενείς με προχωρημέA
νο μη πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα SNSQ-NSCLC).
Ασθενείς - Μέθοδοι: Σε αυτή την προοπτική μελέτη, ασθενείς με ιστολογικά ή κυτταρολογικά επιβεA
βαιωμένο πρωτοδιαγνωσθέν σταδίου ΙΙΙΒwet ή μεταστατικό NSQ-NSCLC, για το οποίο δεν είχανε λάA
βει προηγουμένως χημειοθεραπεία ή αγγειογενετικούς αναστολείς έλαβαν δοσεταξέλη 75 mg/m2,
καρβοπλατίνη AUC 5 και bevacizumab 15 mg/kg ανά 3 εβδομάδες για 6A8 κύκλους.
Αποτελέσματα: Από 11/2007 έως 5/2009, εντάχθηκαν 42 ασθενείς. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 61,5
έτη Sεύρος 43A77T, άνδρες/γυναίκες= 37/5, καπνιστές/μηAκαπνιστές= 37/4 και PS (ECOGT
0/1=26/14. Δέκα ασθενείς είχαν στάδιο ΙΙΙΒ και 32 στάδιο ΙV. Συνολικά 39 ασθενείς αξιολογήθηκαν
για ανταπόκριση: 2 πλήρη και 21 μερική αναπόκριση Sποσοστό συνολικής ανταπόκρισης=59%T, 12
σταθερή νόσο και 4 πρόοδο νόσου. Έξι S15%T από τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία
ανέπτυξαν νέκρωση του όγκου με σπηλαιοποίηση στη CT θώρακος. Μετά από 28,7 μήνες μέσο χρόA
νο παρακολούθησης Sεύρος 6,0A36,0T, 29 ασθενείς εμφάνισαν πρόοδο νόσου και 30 απεβίωσαν. Η
διάμέση ελέυθερη προόδου επιβίωση ήταν 8,9 μήνες και η συνολική επιβίωση SOST ήταν 18,8 μήνες.
Οι ασθενείς σταδίου ΙΙΙΒ είχαν OS=25 μήνες, ενώ ασθενείς σταδίου ΙV είχαν OS=14,3 μήνες . Το θεραA
πευτικό σχήμα ήταν καλώς ανεκτό και δεν σημειώθηκαν θάνατοι λόγω τοξικότητας. Τοξικότητα
βαθμού 3A4 ήταν κυρίως αιματολογική: 3 S7%T ασθενείς παρουσίασαν βαθμού 4 λευκοπενία, 5
S12%T βαθμού 3 και 6 S14%T βαθμού 4 ουδετεροπενία, ενώ 5 S12%T εκδήλωσαν εμπύρετο ουδετεA
ροπενία. Σοβαρές μηAαιματολογικές τοξικότητες ήταν σπάνιες: 2 ασθενείς παρουσίασαν εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωση, 1 βαθμού 3 διάρροια, 1 βαθμού 3 ναυτία και 1 βαθμού 4 υπόταση.
Συμπέρασμα: Αυτή η προοπτική μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δοσεταξέληςAκαρβοπλατίνηςA
bevacizumab είχε αξιοσημείωτη δραστικότητα χωρίς σημαντική τοξικότητα σε ασθενείς με NA
SQ-NSCLC.

AΑ4:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ EGFR ΣΤΟΝ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ FΜΜΚΠG
Α. Χαϊμάνη1, Ε. Λινάρδου2, Δ. Μπαφαλούκος2, Χ. Παπαδημητρίου3, Π. Κοσμίδης4, Φ. Σιάννης1,5,
F. Cappuzzo6, S. Murray7

1. Μαθηματικό Τμήμα, Ε.Κ.Π.Α.
2. Α’ Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο @MetropolitanA
3. Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν.Α. @ΑλεξάνδραA
4. Β’ Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο @ΥγείαA
5. MRC Biostatistics Unit, Cambridge UK
6. Department of Medical Oncology, Istituto Toscano Tumori;Ospedale Civile di Livorno, Italy
7. Τμήμα Μοριακής Ογκολογίας, GeneKOR

Σκοπός: Η ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων στο γονίδιο του υποδοχέα του επιδερμικού αυA
ξητικού παράγοντα SEGFRT έχει προβλεπτική αξία για αντιAEGFR θεραπεία σε ασθενείς με
ΜΜΚΠ, ενώ δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος της γονιδιακής επαύξησης του EGFR. Η παρούσα μελέA
τη είναι η πρώτη συστηματική μετανάλυση όλων των μελετών που εξετάζουν το ρόλο της γονιA
διακής επαύξησης του EGFR σαν βιοδείκτη στον ΜΜΚΠ.
Υλικό : Μέθοδοι: Έγινε συστηματική ηλεκτρονική αναζήτηση στη MEDLINE SPubMed; έως τις
16.01.2011T όλων των δημοσιεύσεων σχετικά με γονιδιακή επαύξηση του EGFR σε ΜΜΚΠ. ΚαταληA
κτικοί στόχοι αφορούσαν τη συνολική επιβίωση SOST, την ελεύθερηAπροόδουAνόσου επιβίωση SPFST,
και το χρόνοAέωςAυποτροπή STPPT σε μη θεραπευμένους ασθενείς. Τα hazard ratios SHRT υπολογίστηA
καν χρησιμοποιώντας κλασικές τεχνικές μετανάλυσης Sfixed and random effects metaAanalysisT.
Αποτελέσματα: Από συνολικά 68 αναγνωρισθείσες μελέτες, συμπεριλήφθηκαν 12, με σύνολο ασθεA
νών 540/1245 S43.4%T με ανάλυση γονιδιακής επαύξησης του EGFR και δεδομένα συνολικής επιβίωA
σης. Με τυχαία κατανομή, το HR για επιβίωση ήταν 1.14 S0.94A1.38T για ασθενείς με επαύξηση του
EGFR γονιδίου έναντι ασθενών με φυσιολογικό αριθμό γονιδιακών αντιγράφων. Δεν υπήρχαν ενδείA
ξεις ετερογένειας μελετών ούτε διαφορές μεταξύ αποτελεσμάτων τυχαίου και σταθερού μοντέλου
ανάλυσης. Δεν υπήρχαν επίσης διαφορές σε ανάλυση υποομάδων με βάση την εθνικότητα SHR=1.01
W0.79A1.30X vs 1.36 W0.96A1.92X, Καυκάσιοι vs AσιάτεςT, τη μοριακή μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για
ανάλυση γονιδιακής επαύξησης, FISH, CISH ή άλλη SHR=1.08 W0.87A1.34X vs 1.5 W0.83A2.7XT, ούτε για το
στάδιο νόσου SHR=1.15 W0.91A1.46X A 1.09 W0.71A1.67X στάδια IAIII vs IAIVT.
Συμπεράσματα: Η γονιδιακή επαύξηση του EGFR στον ΜΜΚΠ δεν φαίνεται να σχετίζεται με
την επιβίωση. Καθώς η ιστολογική και μοριακή πολυπλοκότητα του ΜΜΚΠ δημιουργεί περιοριA
σμούς στην αξία της ανάλυσης της γονιδιακής επαύξησης, προοπτικές μελέτες που επιτρέπουν
την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιοδεικτών θα είναι αυτές που θα διευκρινίσουν
το ρόλο της γονιδιακής επαύξησης και τη χρησιμότητά της ως προγνωστικό δείκτη.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ5:

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟ KRAS ΣΑΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ:
ΒΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΑΝΤΙ:EGFR ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ:ΑΝΑΛΥΣΗ
S. Murray1, Ε. Λινάρδου2, Φ. Σιάννης3, Δ. Μπαφαλούκος2, Π. Κοσμίδης4, Χ. Παπαδημητρίου5

Σκοπός: Οι σωματικές μεταλλάξεις στο KRAS αποτελούν βιολογικό δείκτη αντίστασης σε αναA
στολείς του EGFR σε μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο SΜΚΚT. Δεν είναι γνωστός ο ρόλος τους
στη συνολική επιβίωση ασθενών με ΜΚΚ που λαμβάνουν αντιAEGFR θεραπείες. Ο σκοπός της
παρούσης μεταAανάλυσης ήταν να εκτιμήσει κατά πόσο η ύπαρξη ή όχι KRAS μεταλλάξεων
αποτελεί δείκτη οφέλους στην επιβίωση ασθενών με ΜΚΚ υπό αντιAEGFR θεραπείες.
Υλικό : Μέθοδοι: Έγινε συστηματική αναγνώριση κάθε δημοσίευσης SMEDLINE, Cochrane liA
braryT που αφορούσε ανάλυση KRAS μεταλλάξεων σε ασθενείς με ΜΚΚ που είχαν λάβει οποιA
οδήποτε θεραπευτικό συνδυασμό με αντιAEGFR παράγοντες. Οι τυχαιοποιημένες προοπτικές
μελέτες αναλύθηκαν επιπλέον ως πρωταρχικός στόχος της μελέτης. Άλλοι στόχοι αφορούσαν
την προβλεπτική αξία της στρωματοποίησης με βάση το KRAS για συνολική επιβίωση, ελεύθεA
ρηAπροόδουAνόσου επιβίωση και διάστημα SOS, TTP/PFST και ποσοστά ανταπόκρισης. Τα haA
zard ratios SHRT και τα odds ratios SORT υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας μοντέλα σταθερής
και τυχαίας δράσης Sfixed and random effects metaAanalysisT.
Αποτελέσματα: Για τον πρωταρχικό στόχο συνολικά 14 τυχαιοποιημένες μελέτες ήταν
κατάλληλες. Η ανάλυση ανέδειξε ότι η δράση του αντιAEGFR παράγοντα εξαρτάται απόA
λυτα από το KRAS status του όγκου Sp< 0.001T, με κάποια ετερογένεια μεταξύ μελετών SI2
= 72%, p<0.01T. Δεν αναγνωρίστηκε όφελος σε παραμέτρους επιβίωσης σε ασθενείς με
KRAS μεταλλάξεις WOS: HR=1.08, 95% CI: 0.87A1.17, p=0.29X, ενώ ασθενείς με φυσιολογιA
κό KRAS είχαν βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους επιβίωσης STTP/PFS, OST, με ετερογέA
νεια όμως μεταξύ μελετών WHR=0.71, 95% CI: 0.64A0.81, p<0.001; I2 = 79%, p<0.001X. ΕπίA
σης φάνηκαν διαφορές μεταξύ αντιAEGFR μονοθεραπείας WHR=0.45, 95% CI: 0.36A0.52,
p<0.001X ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία WHR=0.81, 95% CI: 0.74A0.88, p<0.01X. ΑναA
λύσεις διαφορετικών υποομάδων θα παρουσιαστούν.
Συμπεράσματα: Το θεραπευτικό όφελος της αντιAEGFR αγωγής αφορά αποκλειστικά
ασθενείς με ΜΚΚ με όγκους χωρίς μεταλλάξεις στο KRAS. Η ανάλυση των μεταλλάξεων
του KRAS αποτελεί βιολογικό δείκτη όχι μόνο ανταπόκρισης αλλά και επιβίωσης μετά
από θεραπεία με αντιAEGFR παράγοντες και πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους ασθεA
νείς με νέα διάγνωση ΜΚΚ πριν την έναρξη θεραπείας.

AΑ6:

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ
1Β3, 1Β1 ΚΑΙ 1Α2 ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ
ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Β. Κουννής1, Ε. Ιωακείμ2, Μ. Svoboda3, Α. Τζάκος4, Ι. Σαΐνης1, T. Thalhammer3, G. Steiner5,
Ε. Μπριασούλης1

1. Κέντρο Βιοτράπεζας Καρκίνου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα Γ.Ν.Ι. @Γ. ΧατζηκώσταA
3. Department of Pathophysiology and Allergy Research, Medical University of Vienna, Austria
4. Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
5. TissueGnostics GmbH, Vienna, Austria

Υπόβαθρο: Τα πολυπεπτίδια μεταφοράς οργανικών ανιόντων SOATPsT είναι μεμβρανιA
κοί διακομιστές οι οποίοι διαμεσολαβούν την ενδοκυτάρωση επιλεγμένων ενδογενών και
ξενοβιωτικών ουσιών. Η αναγνώριση νέων μοριακών στόχων και η ανάπτυξη καινοτόA
μων στοχευμένων θεραπειών είναι πρώτιστης σημασίας στην έρευνα του παγκρεατικού
καρκίνου για τον οποίο ακόμη δεν υπάρχουν ουσιαστικές θεραπευτικές επιλογές.
Υλικά : Μεθοδολογία: Μελετήθηκε η έκφραση των OATP1A2, 1B1 και 1Β3 σε 12 ιστικά
δείγματα ανθρώπινου παγκρεατικού καρκίνου και σε 3 κυτταρικές σειρές. Η μελέτη της
πρωτεϊνικής έκφρασης των τριών διακομιστών έγινε με ανοσοϊστοχημική μέθοδο και την
χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος ανάλυσης. Οι κυτταρικές σειρές αδενοκαρκινώA
ματος του παγκρέατος BxPCA3 και ΜΙΑ PaCaA2 χρησιμοποιήθηκαν για τον ποσοτικό
προσδιορισμό των μεταγραφών των ΟΑΤΡ1Β1 και 1Β3.
Αποτελέσματα: Τα πολυπεπτίδια ΟΑΤΡ1Α2, 1Β1 και 1Β3 βρέθηκαν να εκφράζονται σε
όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Η ποσοτικοποίηση της πρωτεϊνικής έκφρασης
έγινε με το σύστημα HistoQuest το οποίο απέδωσε μέση ένταση 53 για τον 1Α2, 45 για
τον 1Β1 και 167 για το 1Β1/1Β3 σε κλίμακα από 0 έως 250 μονάδες. Σε επίπεδο mRNA,
τα πολυπεπτίδια 1Β1 και 1Β3 βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στις δυο κυτταρικές σειρές
σε αντίθεση με το φυσιολογικό παγκρεατικό ιστό.
Συμπεράσματα: Τα πολυπεπτίδια μεταφοράς οργανικών ανιόντων 1Α2, 1Β1 και 1Β3 εκφράA
ζονται έντονα στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος. Θεωρούμε ότι η έκφραση αυτών των διαA
κομιστών στον παγκρεατικό καρκίνο, δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη
καινοτόμων θεραπευτικών μορίων που να στοχεύουν αυτές τις μοριακές δομές.

Ε. Αλεξιάδης1, Σ. Βέντης1, Δ. Ιακωβάκη1, Ε. Γουργουβέλη1, Γ. Μπάρδη1, Δ. Κολιούσκας2,
Θ. Τράγκα1

1. Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Μοριακής; Κυτταρογενετικής, ΒιοΑναλυτική;ΓενόΤυπος,
Αθήνα
2. Τμήμα Παιδιατρικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. @ΙπποκράτειοA
Το νευροβλάστωμα SNBT αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς συμπαγείς όγκους της παιA
δικής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλινική ετερογένεια με βιολογικό/γενετικό
υπόβαθρο. Η γενετική ανάλυση στη διάγνωση αποτελεί κατά συνέπεια καθοριστική συA
νιστώσα για την κατηγοριοποίηση της νόσου και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Η
ενίσχυση του ογκογονιδίου n-myc, οι ελλείψεις των χρωμοσωμικών περιοχών 1p36,
11q23, και η περίσσεια στο χρωμοσωμικό βραχίονα 17q, αποτελούν διεθνώς αποδεκτές
προγνωστικές παραμέτρους στο ΝΒ. Η διερεύνηση τους γίνεται κυρίως με in situ φθορίA
ζοντα υβριδισμο SFISHT, μια κυτταρογενετική προσέγγιση με πολλά πλεονεκτήματα αλA
λα ταυτόχρονα χρονοβόρα και με υψηλό κόστος.
Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των γενετικών δεικτών προγνωστικής σημασίας
στο ΝΒ, με MLPA SMultiple Ligation dependent Probe AmlpificationT, μια τεχνική που έχει
σχετικά πρόσφατα εισαχθεί στην γενετική ανάλυση των νεοπλασιών, καθώς επίσης και
η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντιστοιχα της FISH και ποσοτικής Real-Time PCR
σε 11 ΝΒ από ισάριθμους ασθενείς.
Με την MLPA ανιχνεύτηκαν όλες οι μεταβολές του γονιδιώματος που προσδιορίστηκαν με FISH
ή/και ποσοτική Real-Time PCR. Προσδιορίσθηκαν επίσης επιπρόσθετες αλλαγές είτε σε γενωA
μικές περιοχές που δεν εξετάσθηκαν με FISH, όπως η έλλειψη στο μικρό βραχίονα του χρωμοA
σώματος 3 S3pT είτε μικρού μεγέθους αλλαγές που δεν ανιχνεύονται με FISH, όπως μεταλλάA
ξεις στα γονίδια lin9, akt3, pik3ca, nf1, wsb1, αλλά και έλλειψη ή περίσσεια γενωμικού υλικού
στις θέσεις 1p36.33, 17q21.33, και 17q25.3. Συμπερασματικά, η ανάλυση MLPA δίνει γρήγορο,
αξιόπιστο και με χαμηλότερο κόστος αποτέλεσμα για την γενετική σύσταση του ΝΒ. Επιπλέον,
μπορεί να προσδιορίζει νέες γενετικές αλλαγές, συνεισφέροντας στη περαιτέρω διερεύνηση
του γενετικού υπόβαθρου της κλινικής ετερογένειας του ΝΒ.

AΑ8:

O VEGF ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟ:
ΧΕΑ ΤΟΥ, ΤΥΠΟΥ 2

ΝΓ. Γαβαλάς1, Α. Ζιώγας1 , Μ. Τσιατάς1, Χ. Λιάκου1, Π. Τραχανά1, Ο. Τσιτσιλώνη2, Ε. Πολίτη3,
Ε. Τέρπος1, Κ. Αραπίνη1, Μ.Α. Δημόπουλος1, Α. Μπάμιας1

1. Θεραπευτική Κλινική, Ογκολογική μονάδα, Π.Γ.Ν. Αλεξάνδρα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Τμήμα Κυτταρογενετικής, Π.Γ.Ν. @ΑρεταίειονA, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Σε παλαιότερες μελέτες μας, είχαμε δείξει ότι επίπεδα του αγγειακού ενδοθηA
λιακού αυξητικού παράγοντα SVEGFT > 1.9ng/ml σχετίζονται με μειωμένα ποσοστά λεμA
φοκυτταρικών υποπληθυσμών στον ασκίτη ασθενών από καρκίνο ωοθηκών. Κατά πόA
σον αυτό οφείλεται σε απ’ ευθείας καταστολή, καθώς και ο μηχανισμός μιας τέτοιας δράA
σης παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα. Μελετήσαμε την απευθείας επίδραση του VEGF επί
των Τ λεμφοκυττάρων που απομονώθηκαν από το αίμα υγιών ατόμων αλλά και ασθεA
νών με καρκίνο ωοθηκών.
Υλικό : Μέθοδοι: Λεμφοκύτταρα SCD45+T απομονώθηκαν από αίμα 5 ασθενών με καρA
κίνο ωοθηκών και 9 υγιών μαρτύρων και καλλιεργήθηκαν παρουσία ιντερλευκίνης 2 και
αντιACD3. Ο εμπλουτισμός των κυττάρων CD3+ ελέγχθηκε με κυτταρομετρία ροής
SFACST. Η έκφραση των υποδοχέων VEGFRA1 και 2 ελέγχθηκε με FACS, western blotting,
και ανοσoκυτταροχημεία. Η καταστολή του απόλυτου αριθμού κυττάρων με την προA
σθήκη αυξανομένων δόσεων του VEGF S0A500 ng/mlT στην καλλιέργεια, εκτιμήθηκε με
μέτρηση στο μικροσκόπιο. Η εξειδίκευση του VEGFR2 ελέγχθηκε με την χρήση αντιA
VEGFR2 αντισωμάτων. Η επίδραση του VEGF στην λειτουργική ικανότητα των Τ λεμφοA
κυττάρων ελέγχθηκε με την μέθοδο κυτταροτοξικότητας έναντι καρκινικών κυττάρων
στόχων SDaudi και Κ562T.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε καταστολή τόσο του αριθμού όσο και της κυτταροτοξιA
κής ικανότητας των Τ λεμφοκυττάρων παρουσία VEGF. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια
σε ασθενείς και σε υγιείς μάρτυρες. Η χαμηλότερη συγκέντρωση VEGF που προκάλεσε
σημαντική καταστολή ήταν 1ng/ml και η καταστολή ήταν δοσοεξαρτώμενη μέχρι τα
10ng/ml. Η έκθεση στον VEGF είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της έκφρασης του
VEGFR2, αλλά όχι και του VEGFR1. Η χρήση αντιAVEGFR2 αντισωμάτων ανέστρεψε την
καταστολή που προκάλεσε ο VEGF, αποδεικνύοντας την εξειδίκευση της καταστολής μέA
σω αυτού του υποδοχέα.
Συμπεράσματα: Ο VEGF καταστέλλει την ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων που
προέρχονται από υγιή άτομα και από ασθενείς καρκίνου ωοθηκών μέσω του υποδοχέα
VEGFR2. Η δράση αυτή παρατηρείται σε επίπεδα VEGF που είναι συνήθη στον ασκίτη
ασθενών με καρκίνο ωοθηκών.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Τμήμα Μοριακής Ογκολογίας, GeneKOR
2. Α’ Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο @MetropolitanA
3. Μαθηματικό Τμήμα, Ε.Κ.Π.Α. και MRC Biostatistics Unit, Cambridge UK
4. Β’ Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο @ΥγείαA
5. Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν.Α. @ΑλεξάνδραA

AΑ7:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MLPA ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΕΝΩΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ9:

RT:PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ EML4:ALK ΣΤΟΝ ΜΗ
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ε. Παπαδοπούλου1, Ε. Ραζή2, Π. Κοσμίδης3, Ε. Μπριασούλης4, S. Murray1, Γ. Νασιούλας1
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1. GENEKOR A.E. Πρότυπο Κέντρο Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Α’ Παθολογική;Ογκολογική Κλινική Δ.Θ.Κ.Α. @ΥγείαA
3. Παθολόγος;Ογκολόγος Διευθυντής Β’ Παθολογικής ; Ογκολογικής Κλινική Δ.Θ.Κ.Α. @ΥγείαA
4. Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Το χιμαιρικό ογκογονίδιο EML4;ALK που οφείλεται σε αναδιάταξη του
βραχέως σκέλους του χρωμοσώματος 2, βρέθηκε τελευταία ότι απαντάται σε ποσοστό 5A
7% των περιπτώσεων μηAμικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα SΜΜΚΠ).
To EML4;ALK αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό δείκτη στον ΜΜΚΠ δεδομένης της ανάA
πτυξης ειδικών μικρομοριακών φαρμάκων στόχευσης της EML4AALK ογκοπρωτεϊνης
SCrizotinib, PF0234-1066).
Μέθοδοι ανίχνευσης: Διάφορες μέθοδοι, κυρίως FISH και RTAPCR, έχουν χρησιμοποιηθεί για
την ανίχνευση του χιμαιρικού γονιδίου EML4-ALK. Για την ταυτοποίηση όλων των δημοσιευA
μένων μέχρι σήμερα παραλλαγών της αναδιάταξης EML4;ALK, αναπτύξαμε μια νέα μέθοδο
πολλαπλής RT-PCR, χρησιμοποιώντας υλικό από κύβους παραφίνης. Για το σκοπό αυτό σχεA
διάστηκαν εκκινητές που ενισχύσουν ειδικά τις 9 παραλλαγές των EML4;ALK μεταγράφων.
Ως θετικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά τμήματα DNA κλωνοποιημένα στο φορέα
pCR2.1 Στη συνέχεια βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για τον αποτελεσματικό
πολλαπλασιασμό τους. Περαιτέρω ταυτοποίηση των προϊόντων PCR έγινε με προσδιορισμό
της αλληλουχίας DNA SsequencingT. Για τον καθορισμό της ευαισθησίας της μεθόδου, έγιναν
αραιώσεις των κλωνοποιημένων συνθετικών τμημάτων DNA, τα οποία προστέθηκαν σε 1μg
RNA, με σκοπό να καθοριστεί η ευαισθησία της μεθόδου. Βρέθηκε ότι είναι δυνατή η ανίχνευA
ση μέχρι και 22 αντιγράφων της αναδιάταξης ανά μg RNA. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η
μέθοδος που αναπτύξαμε επιτρέπει την ευαίσθητη ανίχνευση όλων των γνωστών μέχρι σήA
μερα EML4AALK αναδιατάξεων του γονιδίου.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Από τις μέχρι σήμερα εξετασθείσες 20 περιπτώσεις ΜΜΚΠ
που αφορούσαν σε δείγματα εγκλεισμένα σε παραφίνη, δεν βρέθηκε περιστατικό θετικό για
EML4;ALK. Η μελέτη είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο. ΣυμA
περαίνουμε ότι η νέα RT-PCR μέθοδος που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρείας
κλίμακας σάρωση δειγμάτων ΜΜΚΠ εγκλεισμένων σε παραφίνη.

AΑ10:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙ:
ΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ NOTCH ΣΤΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥ:
ΜΟΝΑ
Δ. Κοτσιρίλου , Ε. Γιαννοπούλου , Ε. Παπαδημητρίου , Θ. Μακατσώρης , Χ. Καλόφωνος
1

1

2

1

1

1. Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Τμήμα Ιατρικής Π.Γ.Ν. Πατρών
2. Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σκοπός: Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα SEGFRT ελέγχει σημαντικές
διεργασίες των καρκινικών κυττάρων, όπως τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση.
Έχει βρεθεί ότι ο EGFR συμμετέχει στην ανάπτυξη αρκετών τύπων καρκίνου, μεταξύ των
οποίων και του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα SΜΜΚΠT. Ένα άλλο μόριο
που πιθανά εμπλέκεται στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα είναι το Notch. Ο ρόA
λος του Notch στην εμβρυϊκή ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση των κυττάρων είναι πεA
ρίπλοκος και καλά τεκμηριωμένος. Η συμμετοχή όμως του Notch στην ανάπτυξη των όγA
κων είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Έχει προταθεί ότι το Notch επάγει την ανάπτυξη του
ΜΜΚΠ. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η in vitro μελέτη της πιθανής
αλληλεπίδρασης μεταξύ των μονοπατιών του EGFR και του Notch σε ανθρώπινες καρκιA
νικές σειρές ΜΜΚΠ.
Υλικό : Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές ΜΜΚΠ: H23,
A549, H661 και HCC827. Για την αναστολή του μονοπατιού του Notch χρησιμοποιήθηκε η ουA
σία DAPT, αναστολέας του ενζύμου γ O σεκρετάση. Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων προσA
διορίστηκε με τη μέθοδο του μέθυλAτετραζολίου SΜΤΤT και η πρωτεϊνική έκφραση των NotA
ch και EGFR με τη μέθοδο της ανάλυσης κατά Western.
Αποτελέσματα: Μελέτη των πρωτεϊνικών επιπέδων του Notch έδειξε ότι τα κύτταρα εκA
φράζουν διαφορετικά επίπεδα του Notch, με τα Η23 να εκφράζουν τα υψηλότερα και τα
Α549 να εκφράζουν τα χαμηλότερα. Τα κύτταρα Η23 και τα Η661 βρέθηκε ότι είναι ευαίA
σθητα στο DAPT, το οποίο προκαλεί σημαντική μείωση του αριθμού τους 48 ώρες μετά
την προσθήκη του στο θρεπτικό μέσο των κυττάρων. Ενεργοποίηση του μονοπατιού του
EGFR με εξωγενή προσθήκη EGF στα κύτταρα H23, έδειξε ότι το Notch ενεργοποιείται 60
min μετά την προσθήκη του EGF στο θρεπτικό μέσο των κυττάρων και επανέρχεται στα
βασικά επίπεδα Sαυτά των μη διεγερμένων κυττάρωνT 90 min μετά.
Συμπεράσματα: Βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι το Notch αλληλεπιδρά με μόρια όπως
ERK, mTOR και Wnt, ωστόσο η παρούσα εργασία είναι η πρώτη που παρουσιάζει ενδείξεις αλA
ληλεπίδρασης των μονοπατιών EGFR και Notch. Περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται και είναι σε
εξέλιξη για την εκτίμηση της αξίας του Notch ως θεραπευτικού στόχου στον ΜΜΚΠ.

AΑ11:

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΠΟΪΣΟΜΕΡΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙα
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 5:ΦΘΟΡΙΟΥΡΑΚΙΛΗ
Ν.Τσαβαρής1, Α. Λάζαρης2, Χ. Κοσμάς3, Π. Γκούβερης1, Ν. Καραντζάς2, Π. Κοπτερίδης1, Τ. Παπαθωμάς2,
Γ. Αγρογιάννης2, Η. Σκοπελίτης1, Ι. Ξυνός1, Σ. Amptoulach1, Ο. Τσαβαρής1, Μ. Καραδήμα1, Ε. Πατσούρης2

1. Ογκολογική Μονάδα, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA
2. Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΛαϊκόA
3. Β’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA

Εισαγωγή: Η DNA τοποϊσομεράση Ι και ΙΙ Stopo-I και ΙΙT είναι απαραίτητες για ζωτικής σημασίας
κυτταρικές λειτουργίες όπως η αντιγραφή του DNA, η μεταγραφή, η μετάφραση, ο ανασυνδυασμός
και η επιδιόρθωση.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη, η έκφραση της topo-I και OΙΙ συσχετίστηκε με την έκβαση μετά από
χημειοθεραπεία στον πρωτοπαθή και υποτροπιάζων καρκίνο του παχέος εντέρου.
Υλικό: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο που είχαν παρουσιάσει υποτροπή μετά
από χειρουργική εξαίρεση και επικουρική θεραπεία και που υποβλήθηκαν και σε δεύτερη χειρουργική επέμβαA
ση. Σε όλους είχε αφαιρεθεί χειρουργικά ο πρωτοπαθής όγκος και είχαν λάβει μετεγχειρητικά επικουρική θεA
ραπεία βασισμένη στην 5AFU (5FU + Λευκοβορίνη, πρωτόκολλο Mayo Clinic).
Μέθοδος: Έγινε συλλογή ιστού από τον όγκο κατά την αρχική εγχείρηση και κατά την υποτροπή
Sκατά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση που ακολούθησε τη χημειοθεραπείαT. Όλα τα ιστολογικά
δείγματα αναλύθηκαν για τα επίπεδα έκφρασης και της topo-I και της topo-II χρησιμοποιώντας την
πρότυπη ανοσοϊστοχημεία τριών σταδίων σε τομές παραφίνης.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθησαν 40 ασθενείς. Τα επίπεδα έκφρασης της topo-I και topo-II ήταν υψηλότεA
ρα στα κακοήθη κύτταρα από τις υποτροπές των όγκων σε σύγκριση με των πρωτοπαθών όγκων SΡ=0.0001
και για τα δύοT. Βρέθηκε μια σημαντική στατιστικά θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των ασθενών και των
επιπέδων έκφρασης της topo-I (P=0.011T και της topo-II (P=0.011T έκφρασης.
Συμπεράσματα: Τα αναφερόμενα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υπογραμμίζουν το ρόλο της
έκφρασης της τοποϊσομεράσης στον ορθοκολικό καρκίνο και υποδηλώνουν τον πιθανό της ρόλο
στην υποτροπή του όγκου.

AΑ12:

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ vs ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ: ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 153 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ, ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΦΙΝΚΤΗΡΑ
Χ. Μπόσκος1,2,3, Ε. Μόσα1, Κ. Μπίκου1, ΕΥ. Παππάς4, Π. Σκάρλος1, Α. Ρασιάς1, Ε. Βασιλάκου1, Δ. Κορκολής5,
Σ. Λανίτης6, Α. Μπιρμπίλης7, Χ. Ζαμπάτης1
1. Α’ Ακτινοθεραπευτική;Ογκολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
2. Ακτινοθεραπευτική;Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
3. Ογκολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α.
4. Τμήμα Ακτινοφυσικής, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
5. Α’ Χειρουργική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
6. Β’ Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ Αθηνών
7. Α’ Χειρουργική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α.

Σκοπός: Συγκρίνουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα της προεγχειρητικής SpreT έναντι της μετεγA
χειρητικής SpostT συνδυασμένης ακτινοθεραπείας με χημειοθεραπευτικό παράγοντα στον τοπικά
προχωρημένο καρκίνο του ορθού με βάση τον τοπικό έλεγχο της νόσου, την επιβίωση και την πιθαA
νότητα διάσωσης του σφινκτηρα.
Μέθοδοι : Ασθενείς: 153 συνολικά ασθενείς S97 ανδρες/56 γυναίκεςT υποβλήθηκαν σε ΑΚΘ με
γραμμικό επιταχυντή υψηλής ενέργειας, προεγχειρητική:45 και μετεγχειρητική:108. Οι ασθενείς
σταδιοποιημένοι κατά ΤΝΜ ήταν σταδίου Τ3 στην πλειοψηφία τους S85.6%T και ΝS+T:55.2%. Όλοι
οι ασθενείς έλαβαν συνολική δόση 50.4 Gy SΗμερήσια δόση: 1.8 GyT συνδυασμένη με χημειοθεραA
πευτικό παράγοντα.
Μέση ηλικία: 69S±1.8T ετών και μέση απόσταση όγκου από τον πρωκτικό δακτύλιο: 7S±0.4T εκ., προA
εγχειρητική: 6.5εκ και μετεγχειρητική: 8.6εκ.
Μέση μέγιστη διάμετρο όγκου: μετεγχειρητική ομάδα: 4.5S±0.2T εκ., ενώ για την προεγχειρητική
ομάδα πριν την ΑΚΘ 4.8 S±0.3T εκ και μετά την ΑΚΘ 1.4S±0.2Tεκ.
Αποτελέσματα: Για την προεγχειρητική και μετεγχειρητική ομάδα η μέση 5ετής συνολική επιβίωση
SOST ήταν 73.2% και 76,2%, η 5ετής επιβίωση σε συνάρτηση με την νόσο SCSST ήταν 80.9% και
83,3%και ο 5ετής τοπικός έλεγχος SLCT την νόσου ήταν αντίστοιχα 65.6% και 70.8%. Η υποομάδα
ασθενών που παρουσίασε πλήρη ανταπόκριση στην προεγχειρητική ΑΚΘ S27.3%των ασθενώνT, παA
ρουσίασε τις υψηλότερες τιμές στις ως άνω μεταβλητές, OS:91.7%, CSS:100% και LC:87.3%.
Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική επίδραση της πιθανότητα διάσωσης του σφινκτήρα απο την
επιλογή προεγχειρητικής ή μετεγχειρητικής ΑΚΘ για το σύνολο του πληθυσμού των ασθενών. Σε πεA
ρεταίρω ανάλυση στην ομάδα ασθενών με εντόπιση στο άπω ορθό Sαπόσταση >7εκ από πρωκτικό
δακτύλιοT είναι εμφανής η τάση για διάσωσης του σφινκτήρα όταν προηγείται η προεγχειρητική θεA
ραπεία: 52.1 % έναντι 21.4 %.
Συμπέρασμα: Η προεγχειρητική και η μετεγχειρητική ταυτόχρονα συνδυασμένη ακτινοθεραπεία με
χημειοθεραπευτικό παράγοντα παρουσιάζουν παρόμοια μέση 5ετή συνολική επιβίωση SOST, 5ετή
επιβίωση σε συνάρτηση με την νόσο SCSST και 5ετής τοπικός έλεγχος SLCT την νόσου. Η επιλογή προA
εγχειρητικής ή μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας φαίνεται να επηρεάζει μόνο τους ασθενείς με εντόA
πιση στο άπω ορθό.
Η ομάδα ασθενών με πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση στην προεγχειρητική θεραπεία αποA
τελεί ένα προνομιούχο σύνολο με την μεγαλύτερη συνολική επιβίωση, ειδική για την νόσο επιβίωση
και τοπικός έλεγχος της νόσου.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ13:

ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ NF:κB ΚΑΙ Ο ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ FNSCLCG: ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΧΕΣΗ

Φ.;Ι. Δ. Δημητρακόπουλος1, Α. Γ. Αντωνακοπούλου1, Α. Ε. Κοττόρου1, Ε. Βλοτινού2, Χ. Σκόπα2,
Ε. Παπαδάκη3, Χ. Π. Καλόφωνος1

Σκοπός: Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοA
σμίως. Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες έχει ριχθεί πολύ φως στην παθοβιολογία της
νόσου, ωστόσο, η πρόγνωση και η επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα δεν
έχουν αλλάξει σημαντικά. Πολλά σηματοδοτικά μονοπάτια εμπλέκονται στην καρκινογέA
νεση του πνεύμονα, αλλά ο ρόλος του εναλλακτικού μονοπατιού του NFAκB παραμένει
άγνωστος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος δύο κεντρικών μοA
ρίων του μονοπατιού αυτού στο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα.
Υλικό : Μέθοδοι: Η πρωτεϊνική έκφραση των NF-kB2 και RelB προσδιορίστηκε με ανοA
σοϊστοχημική χρώση σε δείγματα ιστού 109 ασθενών με NSCLC.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα έκφρασης των RelB και NF-kB2 διέφεραν σημαντικά ανάμεA
σα στους νεοπλασματικούς και τους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς. Η θετική κυτA
ταροπλασματική χρώση των NF-kB2 και RelB σχετίστηκε με το στάδιο της νόσου
(p=0.016 και p=0.03 αντιστοίχωςT. Επιπλέον, τα επίπεδα έκφρασης του NF-kB2 στο κυτA
ταρόπλασμα σχετίστηκαν με τη διαφοροποίηση του όγκου. Η διαφορά ανάμεσα στους
όγκους χαμηλής και υψηλής διαφοροποίησης ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.046). Η
έκφραση του RelB στο κυτταρόπλασμα ήταν ιστοειδική, με το πλακώδες καρκίνωμα να
έχει τα υψηλότερα επίπεδα πρωτεϊνικής έκφρασης. Επιπλέον, βρέθηκε σημαντική συA
σχέτιση της κυτταροπλασματικής έκφρασης του RelB με τη διετή επιβίωση των ασθενών
Sp=0.038T. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της έκφρασης με το φύλο, την ηλικία, τη μέγιA
στη διάμετρο του όγκου, την υποτροπή ή το κάπνισμα.
Συμπεράσματα: Η απορρύθμιση του εναλλακτικού μονοπατιού του NF-kB στο NSCLC
θα μπορούσε να παίζει κριτικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο, πεA
ρισσότερες μελέτες χρειάζονται για τη διευκρίνιση αυτού του ρόλου.

AΑ14: Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ DOCETAXEL, GEMCITABINE ΚΑΙ CAPECITABINE per os ΩΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Ν. Ξενίδης1, Κ. Αμαραντίδης1, Λ. Χέλης1, Ε. Χαμαλίδου1, Π. Δημόπουλος1, Π. Μιχαηλίδης1,
Σ. Δευτεραίος2, Ν. Κουρκουτσάκης2, Σ. Κακολύρης1
1. Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2. Ακτινολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η εκτίμηση της δραστικότητας και της ασφάλειας της χορήγησης του συνδυαA
σμού gemcitabine, docetaxel και capecitabine σε μηAπροθεραπευμένους ασθενείς με τοA
πικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.
Ασθενείς : Μέθοδοι: Ασθενείς με μηAχειρουργήσιμο καρκίνο του παγκρέατος έλαβαν ως
1ης γραμμής θεραπεία gemcitabine (1,500 mg/m2 τις ημέρες 1 και 15T, docetaxel (50
mg/m2 τις ημέρες 1 και 15T και capecitabine (2,250 mg/m2, ημερησίως, τις ημέρες 1 έως
7 και 15 έως 21T, σε κύκλους 4 εβδομάδων για 6 κύκλους. Το πρωτεύων καταληκτικό σηA
μείο της μελέτης ήταν το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης.
Αποτελέσματα: Στην μελέτη εντάχθηκαν 40 ασθενείς. Κατά την στιγμή της ένταξης το
37,5% των ασθενών είχε τοπικά προχωρημένη και το 62,5% μεταστατική νόσο. Όλοι οι
ασθενείς εκτιμήθηκαν τόσο για την ανταπόκριση, όσο και για την τοξικότητα που εμφάA
νισαν κατά την θεραπεία. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι το 40% των
ασθενών ανταποκρίθηκε στην θεραπεία και ένα επιπλέον 40% των ασθενών είχε σταθεA
ροποίηση της νόσου. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρόοδο της νόσου ήταν 6 μήνες και η
διάμεση ολική επιβίωση των ασθενών 9 μήνες. Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού
3 και 4 που καταγράφηκαν ήταν ουδετεροπενία S17.5%, 2.5% εμπύρετηT, διάρροια
S10%T και σύνδρομο παλαμώνAπελμάτων S7,5%T.
Συμπεράσματα: Η συνδυασμένη χορήγηση gemcitabine, docetaxel και capecitabine σαν
θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με μηAχειρουργήσιμο καρκίνο του παγκρέατος αποτεA
λεί μια δραστική και καλά ανεκτή θεραπευτική προσέγγιση και χρήζει περαιτέρω αξιοA
λόγησης.

Α. Γ. Πάλλης1, Σ. Αγγελάκη1,2, Α. Βουτσινά2, Αρ. Καλυκάκη2, Ν. Κεντεποζίδης3, Ι. Στεργίου4,
Κ. Καλμπάκης1, Κ. Τρυφωνίδης1, Ν. Ανδρουλάκης1, Β. Γεωργούλιας1,2

1. Παθολογική;Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
2. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3. 1η Παθολογική Ογκολογική Κλινική Γ.Ν.Α. @ΙασώA
4. Β’ Παθολογική;Ογκολογική Κλινική Α.Ν.Θ. @ΘεαγένειοA

Εισαγωγή: Η ύπαρξη συγκεκριμένων κλινικών χαρακτηριστικών Sγυναικείο φύλο, μηA
καπνιστές, ιστολογικός τύπος αδενοκαρκίνωμαT έχει θεωρηθεί προγνωστικός παράγονA
τας ανταπόκρισης σε αγωγή με erlotinib σε ασθενείς με μηAμικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύμονα SΜΜΚΠT.
Σκοπός: Να αξιολογήσουμε την δραστικότητα του erlotinib ως θεραπεία 1ης γραμμής σε
ασθενείς με ΜΜΚΠ που επιλέχθησαν με βάση την ύπαρξη συγκεκριμένων κλινικών χαA
ρακτηριστικών. Επιπρόσθετα έγινε μοριακή ανάλυση σε δείγματα όγκων ασθενών που
συμμετείχαν στη μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί ο ρόλος των μεταλλάξεων του EGFR
και του KAras ως προγνωστικών παραγόντων για την δραστικότητα του erlotinib.
Αποτελέσματα: Συνολικά 54 ασθενείς εντάχθηκαν στην μελέτη Sγυναίκες: 66.7%, μηA
καπνιστέςAελαφρείς πρώην καπνιστές: 100%, αδενοκαρκίνωμα 87%, βρογχιοκυψελιδιA
κό: 13%T. Συνολικά ανταπόκριση παρουσίασαν 13 ασθενείς S24.1%T, 21 ασθενείς
S38.9%T είχαν σταθερή νόσο και 20 παρουσίασαν πρόοδο νόσου S37.1%T progressed. ΜεA
τά από ένα διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 22 μηνών το διάμεσο διάστημα μέχρι
πρόδο νόσου ήταν 7.5 μήνες, η συνολική επιβίωση ήταν 16.2 μήνες και η 1Aέτους επιβίωA
ση 63.2%.
Συμπεράσματα: Η παρουσία μεταλλάξεων του EGFR ήταν θετικός προγνωστικός παράA
γοντας για την πιθανότητα ανταπόκρισης καθώς και επιβίωσης και πρέπει να χρησιμοA
ποιείται ως κριτήριο για την επιλογή της θεραπείας στους ασθενείς με ΜΜΚΠ. ΕπικαιροA
ποιημένη ανάλυση θα παρουσιαστεί κατά την διάρκεια του συνεδρίου.

AΑ16:

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ SURVIVIN ΣΤΟ
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΩΣΗ
Σ. Περουκίδης1,2, Α. Αλεξόπουλος1, Α. Ψηλοπαναγιώτη1, Χ. Καλόφωνος2, Ε. Παπαδάκη1
1. Εργαστήριο Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Ογκολογικό Τμήμα, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σκοπός: Η survivin που αποτελεί μέλος της οικογένειας των αναστολέων της απόπτωσης
SIAPsT, είναι μία πρωτεΐνη που ρυθμίζει την κυτταρική διαίρεση και καταστέλλει την
απόπτωση. Υπερεκφράζεται σε ποικιλία νεοπλασμάτων, υποδηλώνοντας ότι το γονίδιό
της ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία της καρκινογένεσης. Η αυξημένη έκφραση surviA
vin στους όγκους σχετίζεται με επιθετικότερη συμπεριφορά, μειωμένη ανταπόκριση στη
χημειοθεραπεία και μειωμένη επιβίωση των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας
ήταν η διερεύνηση της έκφρασης της survivin στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα SΗΚΚT
και στην κίρρωση.
Υλικό : Μέθοδος: 69 δείγματα ΗΚΚ και παρακείμενου φυσιολογικού ή κιρρωτικού
S46/69T ιστού μελετήθηκαν σε τομές παραφίνης 4 μm με ανοσοϊστοχημεία.
Αποτελέσματα: Στα 63/69 ΗΚΚ S91.3%T παρατηρήθηκε αμιγώς πυρηνική έκφραση της
survivin. Στα 20/46 S43.4%T δείγματα με κίρρωση παρατηρήθηκε πυρηνική έκφραση της
survivin ενώ κυτταροπλασματική έκφραση στα 31/46 S67.4%T. Η πυρηνική έκφραση της
survivin στα ΗΚΚ, ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με την κίρρωση.
Συμπεράσματα: Είναι προφανές ότι η πυρηνική εντόπιση της survivin στο ηπατοκυτταA
ρικό καρκίνωμα εμπλέκει το μόριο στις διαδικασίες κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω
συμμετοχής στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Μελέτη σε κυτταρικές σειρές
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος έχει αποδείξει ότι η survivin αλληλεπιδρά με την κυκλιA
νοεξαρτώμενη κινάση 4 η οποία απελευθερώνει το p21 με συνέπεια την προαγωγή του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού.
Στο κιρρωτικό ήπαρ, όμως, βρέθηκε κυρίως κυτταροπλασματική εντόπιση της survivin
και σε πολύ μικρότερο βαθμό πυρηνική έκφραση.
Έχει αναφερθεί ότι η απώλεια της κυτταροπλασματικής survivin συσχετίζεται με αυξηA
μένη απόπτωση μη κακοήθων κυττάρων.
Αυτά τα ευρήματα πιθανότατα υποδηλώνουν ότι η κυτταροπλασματική survivin παίζει
κυρίαρχο αντιαποπτωτικό ρόλο στο κιρρωτικό ήπαρ και πως η υπερέκφρασή της καθιA
στά τα κιρρωτικά ηπατοκύτταρα ικανά να διαφύγουν της αποπτωτικής διαδικασίας. ΕίA
ναι πιθανό πως έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος τα ηπατοκύτταρα κατά την κιρρωτική διεργαA
σία να εξαλλαγούν προς κακοήθη φαινότυπο.
Φαίνεται ότι στην κίρρωση ο ρόλος της survivin είναι διπλός και συμμετέχει τόσο σε ανA
τιαποπτωτικές διαδικασίες όσο και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό εν αντιθέσει με το
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα όπου κυριαρχεί η συμμετοχή της στην εξέλιξη του κυτταριA
κού κύκλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
3. Τμήμα Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

AΑ15:

ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ERLOTINIB ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ΗΣ ΓΡΑΜ:
ΜΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ:ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ17:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ BEVACIZUMAB ((BEVG ΣΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ:
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ FΚΜG: ΑΝΑΔΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ;

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α. Ντόκου, Α. Τζοβάρας, Π. Κουντουράκης, Κ. Φλώρου, Σ. Καλτσάς, Α. Καραγιάννης,
Α. Αγρογιάννη, Γ. Μπάρλα, Ε. Πούλιου, Η. Σταυρινίδης, Α. Αρδαβάνης
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Α’ Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ο.Ν.Α. @O Άγιος ΣάββαςA

Σκοπός: Η αξία της στόχευσης της αγγειογένεσης στον καρκίνο του μαστού SΚΜT αμφιA
σβητείται κατά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ανάγκη ταυτοποίησης υποομάδων όπου
η χρήση τoυ bevacizumab (BEVT, του πρώτου αναστολέα της νεοαγγειογένεσης, βελτιώA
νει την έκβαση. Παρουσιάζονται εδώ τα αποτελέσματα από ασθενείς με ΚΜ και επινέμηA
ση του δέρματος.
Ασθενείς : Θεραπεία: Από 105 Α με προχωρημένο ΚΜ που έλαβαν θεραπεία με BEV/PAA
CLITAXEL S95ΑT ή BEV/DOCETAXEL S10T, μελετήθηκαν χωριστά 30 Α S29Γ και 1Α, 33A
75ετών, μέση 52T με δερματικές μεταστάσεις Sαποκλειστική εντόπιση W3ΑX ή συνύπαρξη
με άλλες εντοπίσεις W27ΑXT. Σε 9 Α υπήρχε εκτεταμένη λεμφαγγειακή διασπορά ενώ σε 8Α
υπήρχε de novo φλεγμονώδης ΚΜ με δερματική επέκταση. Σε 1η και 2η γραμμή θεραπεύA
τηκαν 14 και 16Α αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Η συνολική ανταπόκριση ήταν 55%, 38% στην 1η και 2η γραμμή αντίA
στοιχα. Στις δερματικές, αν και δεν επιτεύχθηκαν πλήρεις κλινικές υφέσεις, διαπιστώθηA
κε μείζων PR σε 13/14 Α σε 1η και 15/16 σε 2η γραμμή Sδιαχωρισμένη ανταπόκριση σε
19ΑT για >12 μήνες στην πλειονότητα των Α. Σε 1Α επαναχορήγηση μετά μακρά διακοA
πή του BEV επέφερε νέα ύφεση. Όλοι οι ΦΚΜ ανταποκρίθηκαν ScPR, καμμία pCR).
Συζήτηση : Συμπέρασμα: Αν και ο μικρός αριθμός δεν επιτρέπει στέρεα συμπεράσματα,
η σημαντική δραστικότητα σε δερματικές μεταστάσεις του συνδυασμού BEV/PAC
ή DOC (28/30, 93.3%) πρέπει να πιστωθεί κυρίως στο BEV δεδομένου ότι η συνήθης
ανταπόκριση σε κυτταροτοξικούς παράγοντες είναι σαφώς υποδεέστερη ενώ συνηγορεί
σχετικά η μεγάλη διαφορά με τη συνολική ανταπόκριση και η διαχωρισμένη ανταπόκριA
ση στο 63% των Α. Εφόσον αυτή η παρατήρηση επιβεβαιωθεί πιστεύουμε ότι αναδειA
κνύεται μια υποομάδα ασθενών με προχωρημένο ΚΜ όπου η αντιαγγειογενετική
θεραπεία έχει να προσφέρει. Η ταυτοποίηση δεικτών πρόβλεψης για τη στόχευση της αγ;
γειογένεσης μπορεί να εκκινηθεί από τέτοιες παρατηρήσεις με τη βοήθεια προοπτικών με;
λετών μεταφραστικής έρευνας.

AΑ18: Foxp3 ΚΑΙ NSCLC: MΗΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ;

Φ.;Ι. Δ. Δημητρακόπουλος1, Ε. Παπαδάκη2, Ά. Γ. Αντωνακοπούλου1, Α. Ε. Κοττόρου1,
Α. Δ. Γκότσης3, Χ. Σκόπα4, Χ. Π. Καλόφωνος1, Α. Μουζάκη5

1. Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Τμήμα Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
3. Τμήμα Ιατροδικαστικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
4. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
5. Τομέας Αιματολογίας, Τμήμα Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σκοπός: Αν και πολλά στοιχεία της μοριακής ταυτότητας της νόσου έχουν γίνει γνωστά,
ο καρκίνος του πνεύμονα συνεχίζει να αποτελεί ένα δύσκολα αντιμετωπίσιμο θεραπευA
τικό πρόβλημα. Πολλές μελέτες εμπλέκουν τα Τ ρυθμιστικά Foxp3+ κύτταρα στην παθοA
γένεια πολλών τύπων καρκίνου, ωστόσο ο ρόλος του Foxp 3 στον καρκίνο του πνεύμονα
παραμένει άγνωστος.
Υλικά : Μέθοδοι: Προσδιορίστηκε ανοσοϊστοχημικά η έκφραση του Foxp 3 σε 44 δείγA
ματα νεοπλασματικού ιστού πνεύμονα και σε 20 δείγματα από παρακείμενο μη νεοπλαA
σματικό πνευμονικό παρέγχυμα ασθενών με NSCLC όπως επίσης και σε 5 δείγματα φυA
σιολογικού πνευμονικού ιστού από μη καπνιστές.
Αποτελέσματα: Η χρώση του Foxp 3 ήταν πάντα πυρηνική τόσο στους νεοπλασματιA
κούς όσο και στους γειτονικούς μη νεοπλασματικούς ιστούς. Παρατηρήθηκε σταθερή έκA
φραση του Foxp3 στο φυσιολογικό βρογχικό επιθήλιο συγκριτικά όμως μικρότερη αυτής
του καρκινικού ιστού (p<0.001). Επιπλέον, η έκφραση του Foxp 3 στα καρκινικά κύτταA
ρα βρέθηκε να σχετίζεται με την έκφραση του ίδιου μορίου από τα λεμφοκύτταρα
(p<0.001) όπως και με την παρουσία μετάστασης των λεμφαδένων (p=0.03). ΕπιπροA
σθέτως, η έκφραση του Foxp 3 στα λεμφοκύτταρα φάνηκε να διαφοροποιείται με την
ηλικία των ασθενών (p=0.002).
Συμπεράσματα: Στο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα, η πρωτεϊνη Foxp3 υπεA
ρεκφράζεται τόσο στα καρκινικά κύτταρα όσο και στα λεμφοκύτταρα που διηθούν τον
όγκο. Επίσης, η μελέτη μας παρέχει ενδείξεις ότι η έκφραση του Foxp3 στα λεμφοκύτταA
ρα ίσως επηρεάζεται από την ηλικία και ότι η έκφραση του Foxp3 στα καρκινικά κύτταA
ρα σχετίζεται με τη μετάσταση στους λεμφαδένες.

AΑ19:

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ RCAS1 ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙ:
ΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ν. Τσουκαλάς1,4, Ε. Τσιάμπας2, Θ. Οικονομάκη4, Α. Καραμέρης2, Α. Παπακωστίδη4,
Ι. Σφηνιαδάκης3, Ε. Μανώλης4, Σ. Θεοχάρης4, Χ. Κίττας4

1. Τμήμα Ογκολογίας 401 Γ.Σ.Ν.Α.
2. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
3. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής Ν.Ν.Α.
4. Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή: Το RCAS1 (Receptor-binding Cancer Antigen expressed on SiSo cellsT είναι
μια μεμβρανική πρωτεΐνη η οποία εκφράζεται σε διάφορους τύπους νεοπλασμάτων.
Προάγει την διακοπή του κυτταρικού κύκλου και/ń την απόπτωση σε κύτταρα του ανοA
σοποιητικού συστήματος στο μικροπεριβάλλον του όγκου. Πιθανότατα λοιπόν συμμετέA
χει στην διαφυγή των καρκινικών κυττάρων SimmunoescapeT από την επιτήρηση του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Σκοπός: Να μελετηθεί η έκφραση του μορίου RCAS1 σε πρωτοπαθή νεοπλάσματα του
πνεύμονα και να αξιολογηθεί η κλινική του σημασία.
Υλικό : Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με κλινικά χειρουργήσιμο πρωτοπαθές
καρκίνο πνεύμονα. Τα ιστικά δείγματα των όγκων Sκύβοι παραφίνηςT επεξεργάστηκαν
με τη μέθοδο των ιστικών μικροσυστοιχιών STissue Microarrays MethodT. Ακολούθησε
ανοσοϊστοχημική μελέτη του RCAS1 και του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού KiA67.
Η ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων Simage analysisT έγινε με ειδικό πρόγραμμα
SsoftwareT. Επιπλέον δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με τα κλινικόAιστολογικά δεA
δομένα των ασθενών.
Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 108 ασθενείς S81 άνδρες και 27 γυναίκεςT με μέA
ση ηλικία 62 έτη. Η αναλογία των ιστολογικών τύπων των νεοπλασμάτων ήταν: 44%
αδενοκαρκίνωμα, 31% πλακώδες, 9% μεγαλοκυτταρικό και 16% άλλοι τύποι. Τα αποτεA
λέσματα της ανοσοϊστοχημικής μελέτης και η στατιστική ανάλυση που ακολούθησε θα
είναι έτοιμα στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της μελέτης θα είναι ανακοινώσιμα στο αμέσως επόA
μενο διάστημα.

AΑ20:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΚΑΧΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ?
Ε. Σόγκα1, Ζ. Γιαννούση2, Αθ. Πάλλης2, Π.Ι. Βλαχοστέργιος1, Β. Παπαδόπουλος1,
Αθ. Ζαφειρίου1, Γ. Παπατσίμπας1, Ελ. Μαραγκούλη1, Μ. Σιαγκούλη1, Ι. Γκιουλμπασάνης1, 2,
Κ. Καμποσιώρας, Χρ. Ν. Παπανδρέου1
1. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
2. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Εισαγωγή : Σκοπός: Οι ασθενείς καρκίνο του πνεύμονα παρουσιάζουν συχνά απώλεια
βάρους στα πλαίσια του συνδρόμου της καχεξίας ενώ εμφανίζουν και αυξημένα ποσοστά
κατάθλιψης. Η παραγωγή κυττοκινών από το περιβάλλον του όγκου φαίνεται να αποτεA
λεί κοινό παθοφυσιολογικό μηχανισμό. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συA
σχέτισης μεταξύ υποθρεψίαςAκατάθλιψης σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του
πνεύμονα όπου τα ποσοστά καρκινικής καχεξίας αναμένονται να είναι αυξημένα.
Ασθενείς : Μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύA
μονα που προσήλθαν προκειμένου να ξεκινήσουν συστηματική θεραπεία. Κατεγράφησαν
επιδημιολογικά και κλινικά στοιχεία της νόσου. Η κατάσταση της θρέψης εκτιμήθηκε με
το πρωτόκολλο Mini Nutritional Assessment SΜΝΑT και η παρουσία κατάθλιψης με το
πρωτόκολλο Hospital Anxiety and Depression Scale (HADST. Οι ασθενείς παρακολουθήA
θηκαν και τα αποτελέσματα συσχετίσθηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με την επιβίωση.
Αποτελέσματα: Συνολικά καταγράφηκαν 122 ασθενείς W120 άνδρες S83.6%TX, μέσης
ηλικίας 65,5 Sεύρος 37A81 ετώνT. Απ’ αυτούς οι 87 S71,3% T είχαν μη μικροκυτταρικό
ιστολογικό τύπο και οι υπόλοιποι 35 S28,7%T μικροκυτταρικό. Το performance status
ήταν ≥1 στην πλειοψηφία των ασθενών S83,8%T. Τα ποσοστά κατανομής των ασθενών
σύμφωνα με το MNA ήταν 30.3%, 60.7% και 9% για τις ομάδες A, B, C και σύμφωνα με το
HADS 64.7%, 20.5%, 7.4% και 7.4%. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ MNA και HADS
ήταν r=0.275 (p=0.002T. Το MNA (p=0.031T και οριακά το PS (p=0.055T αλλά όχι το HADS
συσχετίσθηκαν με τη συνολική επιβίωση.
Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή υποστηρίζει τη συσχέτιση μεταξύ υποθρεψίας και κατάA
θλιψης. Οποιαδήποτε αντικαχεκτική θεραπεία χρειάζεται να στοχεύει τόσο στη διαιτοA
λογική υποστήριξη όσο και στη διόρθωση της τυχόν συνυπάρχουσας καταθλιπτικής συνA
δρομής.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ21:

ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΟΥΣ
ΟΓΚΟΥΣ : ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γ. Κατηνιώτης, Ε. Αλεξοπούλου, Κ. Φιλιππάτος, Μ. Μαρτίνου, Γ. Μαλαταρά, Μ. Πομώνη,
Δ. Σπυροπούλου, Δ. Καρδαμάκης

Εισαγωγή : Σκοπός: Η ενδοA και εξωAκρανιακή ακτινοθεραπεία καταλαμβάνει σημαντιA
κή θέση στην αντιμετώπιση ασθενών με καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους. Η εργασία μας
παρουσιάζει τις τεχνικές παραμέτρους και την ασφάλεια O αποτελεσματικότητα της στεA
ρεοτακτικής ακτινοθεραπείας.
Ασθενείς : Μέθοδοι: Στη Μονάδα μας κατασκευάσθηκε το 1995 Sγια πρώτη φορά στη χώρα
μαςT σε συνεργασία με την Ιατρική Φυσική και τη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΝΠ πρωτόA
τυπο σύστημα στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Την περίοδο από το 1995 έως και σήμερα, 73
ασθενείς ηλικίας από 16 έως 70 ετών υποβλήθηκαν σε αυτή την ακτινοθεραπευτική τεχνική.
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου σε ασθενείς με εγκεφαλικές
μεταστάσεις ή υποτροπή πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος.
Αποτελέσματα: Από τους 19 ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις σήμερα βρίσκονται στη
ζωή 6, με επιβίωση κυμαινόμενη από 3 έως 50 μήνες. Από τους 16 ασθενείς με υποτροπή πλειA
όμορφου γλοιοβλαστώματος βρίσκονται εν ζωή 3, με επιβίωση από 5 έως και 62 μήνες.
Συμπεράσματα: Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία συμβάλλει σημαντικά τόσο στον τοA
πικό έλεγχο της νόσου, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Το είδος
του μηχανήματος Sγραμμικός επιταχυντής, γknife, cyber knifeT δεν φαίνεται να επηρεάA
ζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική και ασφαλής σε ασθεA
νείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις Sέως 3T ή υποτροπής γλοιοβλαστώματος, ιδιαίτερα σε
εκείνους που έχουν ακτινοβοληθεί στο παρελθόν.

Βιβλιογραφία
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AΑ22:

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Μ. Χατζηιωάννου1, Π. Αποστόλου1, Μ. Τολούδη1, R. Hammon2, U. Jacob3, Ι. Παπασωτηρίου1,4

1. R.G.C.C. Ltd. (Research Genetic Cancer Centre Ltd., Κέντρο Έρευνας Γενετικής ΚαρκίνουG,
Φιλώτας, Φλώρινα
2. Alternative and Traditional Medical Centre, Texas, U.S.A.
3. Privatklinik Dr.Ursula Jacob GmbH, Dornstetten OT Hallawangen, Deutschland
4. Martin;Luther;Universität Halle;Wittenberg, Onkologie;Hämatologie Abteilung, Halle
FSaaleG, Deutschland

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να δείξει κατά πόσο η έγκαιρη διάγνωση
των ελάχιστων κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων μπορεί να συμβάλει σε μία αποA
τελεσματική αντιμετώπιση της νόσου με τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα που χρησιμοποιA
ούνται στις χημειοθεραπείες.
Υλικά : Μέθοδοι: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 38 ασθενείς με καρκίνο του στήA
θους Sάνδρες και γυναίκες, σταδίων I-IVT, 21 άνδρες με καρκίνο στον προστάτη Sσταδίων
I-IVT καθώς και 11 ασθενείς με καρκίνο παχέως εντέρου Sάνδρες και γυναίκες, σταδίων IIVT. Τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα ανιχνεύθηκαν με κυτταρομετρία ροής με χρήA
ση ειδικών δεικτώνAαντιγόνων ανά τύπο καρκίνου.
Αποτελέσματα: Καρκίνος μαστού: 21% παρουσιάζουν complete response, 18% παρουA
σίασαν σταθεροποίηση ή μερική αντίδραση ενώ μόνο 10% παρουσίασαν εξέλιξη της νόA
σου. Καρκίνος προστάτη: 14% παρουσιάζουν complete response, 19% παρουσίασαν σταA
θεροποίηση ή μερική αντίδραση ενώ μόνο 5% παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου. Καρκίνος
παχέως εντέρου: 9% παρουσιάζουν complete response, 27% παρουσίασαν σταθεροποίA
ηση ή μερική αντίδραση ενώ μόνο 18% παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου.
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε πως η έγκαιρη ανίχνευση καρκινικών κυττάρων καθώς
και η έναρξη αντιμετώπισης της νόσου με χημειοθεραπευτικά μέσα στα αρχικά στάδια,
συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της νόσου.

Ε. Βούζα¹, Αικ. Πολίτη¹, Γ. Θωμοπούλου;Λάζαρη¹, Ν. Μούσιου¹, Α. Καπούλα¹,
Α. Κονδη;Παφίτη²

1. Κυτταρολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA

Εισαγωγή: Τα ΝΚ κύτταρα είναι ένας τύπος λεμφοκυττάρων που έχουν την ικανότητα
να φονεύουν τα νεοπλασματικά κύτταρα χωρίς να έχει προηγηθεί ευαισθητοποίηση. ΜεA
τά την ενεργοποίηση με ILA2 τα ΝΚ λεμφοκύτταρα μπορούν να προκαλούν τη λύση πολA
λών όγκων του ανθρώπου.
Σκοπός: Ο σκοπός μας είναι να μελετήσουμε την παρουσία και το ρόλο των ΝΚAλεμφοA
κυττάρων στα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου.
Υλικό : Μέθοδος: Χρησιμοποιήσαμε ιστολογικές τομές παραφίνης από 15 αδενοκαρκιA
νώματα του παχέος εντέρου, που συμπεριελάμβαναν και φυσιολογικό βλεννογόνο, εκ
των οποίων τα 10 ήταν καλά διαφοροποιημένα και τα 2 ήταν χαμηλής διαφοροποίησης
καρκινώματα. Σε όλες τις τομές έγινε ανοσοϊστοχημική χρώση με το CD56 μονοκλωνικό
αντίσωμα ποντικού SBiocare MedicalT και σύγκριση του αριθμού των ΝΚ λεμφοκυττάA
ρων στα αδενοκαρκινώματα και στο φυσιολογικό βλεννογόνο του παχέος εντέρου.
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις το CD56 κατέδειξε την παρουσία ΝΚ κυττάρων
στον παρακείμενο προς τα αδενοκαρκινώματα φυσιολογικό βλεννογόνο του παχέος ενA
τέρου. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο αριθμός των ΝΚ ήταν μεγαλύτερος στις πιο απομαA
κρυσμένες θέσεις του βλεννογόνου, ενώ ελαττώνονταν μέχρι που τα ΝΚ λεμφοκύτταρα
εξαφανίζονταν τελείως στα όρια του βλεννογόνου με τον καρκίνο και στον ίδιο τον καρA
κίνο.
Συμπέρασμα: Στα αποτελέσματά μας παρατηρήσαμε την προστατευτική δράση των
κυττάρων ΝΚ, διότι όσο αυτά διατηρούνται ο βλεννογόνος του παχέος εντέρου δεν προA
σβάλλεται από τα αδενοκαρκινώματα. Αυτό αποδεικνύει ότι τα φυσικά φονικά κύτταρα
αποτελούν όντως την άμυνα πρώτης γραμμής έναντι των νεοπλασματικών κυττάρων και
πιθανόν οι μελλοντικές θεραπείες έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου να περιλαμA
βάνουν και την ανοσοθεραπεία με άμεση χορήγηση των ΝΚ λεμφοκυττάρων, είτε την
ενεργοποίησή τους.

AΑ24:

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 9 ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Μ.Μ. Βασλαματζής1, Ε. Ντουβέλης1, Λ. Κυρίου2, Ν. Αλεβιζόπουλος1, Α. Λασκαράκης1,
Χ. Μάγκου3, Γ. Παπαξοΐνης1, Α. Μουζακίτη1, Α. Καραθανάση1, Ε. Σταματόγιαννη1,
Σ. Παπανικολάου1, Ζ. Ζουλιέν2
1. Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA
2. Βιοχημικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA
3. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA

Σκοπός: Η εκτίμηση της προγνωστικής και προβλεπτικής σημασίας 9 νεοπλασματικών
δεικτών στον ορό ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα SΜΚΠT.
Υλικό : Μέθοδοι: Σε 179 ασθενείς WS151 άνδρες, 28 γυναίκες διάμεση ηλικία 63 έτη S36A
88T διάμεσο PS=1 S0A4TX με ΜΚΠ που νοσηλεύθηκαν και έλαβαν θεραπεία στην κλινική
μας, εξετάσθηκαν 9 νεοπλασματικοί δείκτες SLDH, CEA, CA125, NSE, TPA, CYFRA 21-1, CA
72-4, SCC, CA 19A9T πριν τη θεραπεία και κατά την επανεκτίμηση μετά από 3 ή 6 κύκλους
χημειοθεραπείας. Έπειτα από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 42.9 μήνες, η διάμεση συA
νολική επιβίωση ήταν 18.9 μήνες για τους ασθενείς με περιορισμένη νόσο και 12.4 μήνες
για τους ασθενείς με εκτεταμένη νόσο Sp<0.001).
Αποτελέσματα: Σε μονοπαραγοντική ανάλυση, οι ασθενείς με αρχική τιμή TPA μεγαλύA
τερη από τη διάμεση, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση SΔΣΕT 11.5 μήνες S95%CI = 8.6A
14.4T, ενώ οι έχοντες αρχικώς χαμηλότερη τιμή TPA είχαν ΔΣΕ 18.1 μήνες S95%CI = 13.918.3), p=0.012. Οι ασθενείς με αρχική τιμή NSE μεγαλύτερη από τη διάμεση είχαν ΔΣΕ
13.2 μήνες S95%CI = 11.7A14.7T, ενώ αυτοί με τη χαμηλότερη τιμή NSE είχαν ΔΣΕ 21.4 μήA
νες S95%CI=13.1-29.9), p=0.066. Οι αυξανόμενες τιμές NSE συσχετίστηκαν με μικρότερη
ΔΣΕ Sp=0.002T. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση που περιελάμβανε την ηλικία, το φύλο, το
στάδιο της νόσου, το PS και τους νεοπλασματικούς δείκτες, μόνο το στάδιο είχε ανεξάρA
τητη προγνωστική σημασία για τη ΔΣΕ SHR=2.56, 95%CI= 1.6-4.1, p<0.001T, ενώ το NSE
παρουσίασε τάση να αποτελέσει ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα Sp=0.087).
Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης για τους ασθενείς με μικροκυτA
ταρικό καρκίνο πνεύμονα, οι αρχικές τιμές TPA και, λιγότερο, του NSE είχαν προγνωστιA
κή σημασία, ενώ η μεταβολή του NSE είχε προβλεπτική σημασία.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας, Κλινικό Ερ;
γαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

AΑ23:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΟΝΕΩΝ FΝΚ:ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝG ΣΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ25:

ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΙΚΑ EGFR ΚΑΙ G:RAS ΣΤΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩ:
ΜΑΤΑ ΩΟΘΗΚΩΝ
Σ.Γ.Κ. Χαντζησαλάτας M.D.,M.Sc, Ph.D, Y. S. Bazik M.D., Ph.D

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

University @Carol DavilaA

Εισαγωγή: Τα νεοπλάσματα των ωοθηκών αποτελούν το 30% όλων των καρκινωμάτων
του γεννητικού συστήματος, και η συλλογή του ασκητικού υγρού αποτελεί συχνά την
πρώτη εκδήλωση της νόσου. Η πρόγνωση σχετίζεται άμεσα με τον ιστολογικό τύπο του
καρκίνου, το στάδιο της νόσου και την ανταπόκριση στην θεραπευτική αγωγή. Από τους
δείκτες που χρησιμοποιούμε σήμερα για την διάγνωση και πρόγνωση του καρκίνου των
ωοθηκών, περιλαμβάνονται ο EGFR και KARAS. Ο EGFR είναι μια διαμεμβρανική γλυκοA
πρωτεΐνη M.B. 170 KD και έχει ογκογεννητικές ιδιότητες που σχετίζονται με τον κυτταA
ρικό πολλαπλασιασμό και την απόπτωση. Το ογκογονίδιο KARAS είναι μέλος της οικογεA
νείας γονιδίων RAS και κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 21KDa η οποία έχει δραστηριότητα
GTΡάσης και παίζει ρόλο στην κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση.
Σκοπός: Της παρούσης μελέτης είναι η συσχέτιση της ανοσοκυτταροχημικής έκφρασης
του EGFR και KARAS σε μεταστατικά καρκινώματα ωοθηκών.
Υλικό : Μέθοδος: Αποτέλεσαν 48 περιπτώσεις με συλλογή ασκητικών υγρών. Η επεξερA
γασία του υλικού πραγματοποιήθηκε με την ThinPrep. Ακολουθήθηκε ανοσοκυτταρολοA
γική ανίχνευση του EGFR με ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα SEGFR, IgG2bT και του KARAS
με ειδικό πολυκλωνικό αντίσωμα SKARAS A 2ΒccA19T.
Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι από τις 48 περιπτώσεις που αξιολογήθηκαν, προκύπτει
υπερέκφραση του KARAS στην πλειονότητα των περιπτώσεων και σε ποσοστό 35%. Ενώ
δεν παρατηρήθηκε έκφραση του EGFR σε ποσοστό 15%.
Συμπεράσματα: Η μελέτη μεγαλύτερου αριθμού γυναικών με μεταστατικά καρκινώμαA
τα ωοθηκών σε υγρά κοιλοτήτων θα συμβάλλει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

AΑ26: ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΝΕΦΡΟΥ

FmRCCG, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΥΝΙΤΙΝΙΜΠΗ

Ο. Νικολάτου;Γαλίτη1, Μ. Μήγκου2, Α. Μπάμιας2, Μ. Α. Δημόπουλος2

1. Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Μονάδα Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολο;
γικού Ασθενούς, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
2. Τμήμα Κλινικής Θεραπευτικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. @ΑλεξάνδραA

Εισαγωγή: Η σουνιτινίμπη είναι αναστολέας πολλαπλών υποδοχέων με δράση τυροσινιA
κής κινάσης. Έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου νεφρού.
KΝέκρωσηL του στοματικού βλεννογόνου, των ούλων και KοστεονέκρωσηςL της γνάθου
έχουν περιγραφεί τελευταία W1A3X.
Σκοπός: Παρουσιάζεται οστεονέκρωση της γνάθου σε ασθενή με mRCC και συζητείται η
κλινική της σημασία.
Παρουσίαση Περίπτωσης: Γυναίκα 64 ετών προσήλθε, τον Σεπτέμβριο 2010, με πόνο
στην κάτω γνάθο, κάτω από την οδοντοστοιχία. Η ασθενής είχε διαγνωστεί S2002T με RA
CC, σταδίου ΙΙ, και είχε αντιμετωπιστεί με νεφρεκτομή. Το 2006 διαπιστώθηκαν μεταA
στατικές βλάβες στους πνεύμονες και τέθηκε σε θεραπεία με σουνιτινίμπη. Το 2008 εμA
φάνισε υποθυρεοειδισμό και έλαβε Τ4, ενώ το 2009 ανέπτυξε αγγειϊτιδα και έλαβε πρεδA
νιζολόνη.
Στο στόμα παρατηρήθηκε νεκρωμένο οστούν, με συνοδό φλεγμονή, στην κάτω γνάθο,
στη θέση τραυματισμού από την οδοντοστοιχία. Δεν διαπιστώθηκαν ειδικά ακτινογραA
φικά ευρήματα. Τέθηκε η διάγνωση της οστεονέκρωσης SΣτάδιο ΙΙT και χορηγήθηκε ανA
τιβίωση και αντισηπτικά.. Η σουνιτινίμπη διακόπηκε για μία εβδομάδα, μέχρι τη βελτίωA
ση της οστεονέκρωσης στο στάδιο Ι και επαναχορηγήθηκε σε δόση, 37.5mg/day.
Ακολούθησε αζιθρομυκίνη και δύο μήνες αργότερα σχηματίστηκε οστικό απόλυμμα, το
οποίο αποκολλήθηκε με κάλυψη του υποκείμενου οστού από βλεννογόνο. Η αντιβίωση
διακόπηκε ενώ συστήθηκε η αποφυγή του τραυματισμού από την οδοντοστοιχία.
Συζήτηση : Συμπεράσματα: Η ασθενής μας δεν είχε λάβει διφωσφονικά και η οστεοA
νέκρωση συνδέθηκε με τη σουνιτινίμπη. Η ενημέρωση θα συμβάλλει στην πρόληψη και
έγκαιρη διάγνωση της οστεονέκρωσης σε σουνιτινίμπη, ιδιαίτερα με την αναμενόμενη
αύξηση της επίπτωσής της μετά την αύξηση της χρήσης της σουνιτινίμπης.

Βιβλιογραφία

1. Sunitinib Adverse Event: Oral Bullous and Lichenoid Mucositis. Mignogna MD, et al. The
Annals of Pharmacotherapy 2009;43 www.the annals.com
2. Osteonecrosis of the jaw related to sunitinib. Koch FP, et al. Oral Maxillofac Surg
2010;online:18 April
3. Gingival bleeding & necrosis in a patient with renal rell carcinoma, receiving Sunitinib.
NicolatouAGalitis O, Psyrri A, Pectasides D, Economopoulos Th. MASCC Symposium
2010, Vancouver
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AΑ27:

SERUM FIBRINOGEN LEVELS AS POTENTIAL SURROGATE MARKER FOR
CARDIOVASCULAR DISEASE IN ONCOLOGIC PATIENTS

D. Koumoutsea1,2,3, I. Karydis³, M. Dilanas¹, P. Thalassinou4, A. Arsenoglou¹, G. Mablekos²,
N. Christodoulou², C. Poziopoulos¹, C. Christophyllakis¹, K. Lazaridis²

1. 1st Internal Medicine Clinic and Department of Oncology
2. Department of Cardiology, 401 General Military Hospital of Athens
3. Department of Pathophysiology, Harokopeion University of Athens
4. 6th IKA Hospital, Athens

Introduction: Serum fibrinogen levels have been generally used as surrogate marker for cardioA
vascular disease.
Aim: We decided to compare serum fibrinogen levels of oncologicA to those of nonAoncologic paA
tients in an attempt to verify any potential necessity of cardiovascular risk assessment in the forA
mer patient group.
Patients : Methods: We measured serum fibrinogen levels of 250 oncologic patients Sgroup AT
treated for solid tumors in the Department of Oncology of 1st Internal Medicine Clinic in 401 GenA
eral Military Hospital of Athens and compared them to those of 150 nonAoncologic patients
Sgroup BT treated as outpatients in the Internal Medicine Clinic and the Department of CardioloA
gy of the same hospital. Both groups were similar with respect to age and sex distribution. OncoA
logic patients were treated for gastrointestinal, urogenital, lung and breast cancer. Statistical
analysis was performed with chiAsquare and tAtest as appropriate.
Results: Serum fibrinogen levels were significantly higher in oncologic as compared to nonAonA
cologic patients S471± 223 mg/dl Agroup AA vs 312 ± 69 mg/dl Agroup BA, p< 0.0001T.
Conclusion: Our study showed significantly higher serum fibrinogen levels in oncologic patients
compared to nonAoncologic patients. Potential necessity of estimating cardiovascular risk in onA
cologic patients treated for tumors with favorable prognosis should be considered as part of their
treatment.

AΑ28:

ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ. 15ΕΤΗΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
Χ. Ιαβάτσο1, Χ. Γρηγοριάδης1, Χ. Κλεάνθη2, Δ. Χασιάκος1, Σ. Φωτίου1, Ε. Καΐρη;Βασιλάτου2,
Α. Κόνδη;Παφίτη2

1. Β΄ Μαιευτική C Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA

Εισαγωγή: Τα αδενοκαρκινώματα του τραχήλου της μήτρας περιλαμβάνουν ένα ετερογενές σύA
νολο νεοπλασμάτων, αποτελούν το 15A25% όλων των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και
παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών. Τα διαυA
γοκυτταρικά αδενοκαρκινώματα του τραχήλου της μήτρας είναι ένας σπάνιος υπότυπος με βαA
σικό ιστολογικό στοιχείο τη διαυγοκυτταρική μορφολογία.
Σκοπός: Η παράθεση κλινικών και παθολογοανατομικών στοιχείων περιπτώσεων διαυγοκυτA
ταρικών αδενοκαρκινωμάτων του τραχήλου της μήτρας που αντιμετωπίσθηκαν στην Κλινική
μας κατά την 15ετή περίοδο της μελέτης μας.
Μέθοδος : Αποτελέσματα: Kατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών διεγνώσθησαν στην Κλινική
μας 61 περιπτώσεις διηθητικών καρκινωμάτων του τραχήλου της μήτρας. 40 αφορούσαν σε καρκίA
νους εκ πλακωδών κυττάρων S65.5%T, 17 σε 40 δενοκαρκινώματα του ενδοτραχήλου S27.8%T και 4
σε μικτού τύπου καρκινώματα με αδενικά και πλακώδη στοιχεία S6.7%T. 6 περιπτώσεις παρουσίαA
ζαν διαυγοκυτταρική μορφολογία, εκ των οποίων οι 4 κατατάχθηκαν ως αμιγή αδενοκαρκινώματα
και 2 ως μικτού τύπου καρκινώματα με αδενικά και πλακώδη στοιχεία. Η πυρηνική και ιστολογική
ταξινόμηση έγινε βάσει της αρχιτεκτονικής του νεοπλάσματος και των κατευθυντήριων γραμμών
του Christopherson. Ακολούθησε περαιτέρω ιστοχημική SPAS, PAS-diastase, mucicarmineT και ανοA
σοϊστοχημική μελέτη κατανομής της Βιμεντίνης, της Κερατίνης, του CEA, του HMFG1, και των ορμοA
νικών υποδοχέων ER και PGr. Κοινό χαρακτηριστικό σύμπτωμα και στις 6 περιπτώσεις αποτελούσε
η κολπική αιμόρροια. Η κυτταρολογική κατά Παπανικολάου εξέταση ήταν θετική για καρκίνο εκ πλαA
κωδών κυττάρων σε 2 περιπτώσεις, ύποπτη για αδενοCa σε 2 περιπτώσεις και μη διαγνωστική επίA
σης σε 2 περιπτώσεις. Μια εκ των ασθενών ήταν αναπαραγωγικής ηλικίας 32 ετών με ατομικό αναA
μνηστικό ενδομήτριας έκθεσης σε DES και λοίμωξη HPV στον κόλπο. Οι υπόλοιπες ασθενείς ήταν μεA
τεμμηνοπαυσιακές , ηλικίας 54A65 ετών χωρίς έκθεση σε DES. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ριζική
υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων και λεμφαδενεκτομή εκτός της νεαρής ασθενούς όπου διατηA
ρήθηκε η μια ωοθήκη. Σε όλες τις περιπτώσεις οι όγκοι είχαν μακροσκοπική εικόνα εξωφυτικής ποA
λυποειδούς μάζας μεγέθους 1.3A3 εκ. με εντόπιση στη ζώνη μετάπτωσης. Η διήθηση του τοιχώματος
του τραχήλου ήταν εκτενής αλλά χωρίς επέκταση στους πέριξ ιστούς, την ενδομητρική κοιλότητα ή
διήθηση λεμφαδένων. Όλες οι περιπτώσεις σταδιοποιήθηκαν ως στάδιο Ι κατά FIGO. Μικροσκοπικά
όλοι οι όγκοι παρουσίαζαν κοινή μορφολογία, αποτελούμενοι από σωληνώδη και κυστικά στοιχεία,
όπως και από συμπαγείς ομάδες ευμεγέθων κυττάρων με διαυγές κυτταρόπλασμα και σχετικά μιA
κρούς κυβοειδείς πυρήνες. Ενδοκυττάρια εντοπίσθηκε υλικό θετικό σε βαφή acid-Schiff και εύκολα
διασπούμενο από διαστάση γλυκογόνο. Κύτταρα hobnail, υπολείμματα μεσονεφρικών σωληναρίων
ή σημεία ενδομητρίωσης τραχήλου δεν παρατηρήθηκαν. Η ανοσοϊστοχημική μελέτη κατέδειξε καρA
κινικά κύτταρα θετικά σε CEA, Cytokeratin και HMFG1 τοπικά και αρνητικά σε Vimentin, ER και PGr.
H παρακολούθηση μετά θεραπεία ήταν από 6 έως 48 μήνες και σε 4 περιπτώσεις μετεμμηνοπαυσιαA
κών ασθενών παρουσιάσθηκε υποτροπή χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί θάνατος κατά την περίοA
δο αυτή.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ29:

ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
FGEP/NETSG. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Μ. Μ. Βασλαματζής1, Ν. Αλεβιζόπουλος1, Θ. Αργυράκος2, Λ. Κυρίου3, Ε. Ντουβέλης1,
Ε. Πατήλα1, Αικ. Ντελάκη1, Χ. Ζουμπλιός1, Β. Δρακόπουλος4, Α. Λασκαράκης1,
Χ. Σταθόπουλος1, Ε. Μαρκουτσάκη5, Αικ. Κόκκορη2, Γ. Μάντζαρης5, Ζ. Ζουλιέν3

αίτερα σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου.

Πίνακας HΑI Cases of metastatic bone lesions related to vulvar carcinoma

Σκοπός: Η παρουσίαση και καταγραφή των επιδημιολογικών, κλινικών, παθολογοαναA
τομικών χαρακτηριστικών σε ασθενείς με γαστροεντεροπαγκρεατικά νευροενδοκρινικά
νεοπλάσματα SGEP/NETST και η θεραπευτική τους ανταπόκριση.
Υλικό : Μέθοδοι: Από τον 9/1990 O 12/2010, 26 ασθενείς S16 άνδρες,10 γυναίκεςT, διάA
μεσης ηλικίας 61S15A82T έτη με GEP/NETS νοσηλεύθηκαν στο Ογκολογικό Τμήμα του Γ.Ν
Α. KΟ ΕυαγγελισμόςL.
Αποτελέσματα: Η πρωτοπαθής εστία κατεγράφη σε 7 ασθενείς στο στομάχι, σε 2 στο
λεπτό και 7 στο παχύ έντερο, σε 3 στη σκωληκοειδή απόφυση και σε 7 στο πάγκρεας. Τα
πιο συνήθη πρωταρχικά συμπτώματα ήταν: κοιλιακό άλγος, αιμορραγία γαστρεντεριA
κού, σύνδρομο καρκινοειδούς, πυρετός, διάρροια, καταβολή, δυσκοιλιότητα, απώλεια
βάρους και αναιμία σε τυχαίο έλεγχο σε 7,4,3,3,2,2,2,1,1 περιπτώσεις αντιστοίχως. Στους
16/26S62%T στην πρωτοδιάγνωση η νόσος τους ήταν σταδίου IV, με μεταστάσεις στο
ήπαρ, λεμφαδένες, οστά, πνεύμονες, σπλήνα, πάγκρεας και στο περιτόναιο σε 12,3,2,1,1,1
και 1 αντιστοίχως. Όλοι έλαβαν 1ης γραμμής θεραπεία με ιντερφερόνη α 2 b και ± σωμαA
τοστατίνη. Από 17 που ελέγχθησαν, αυξημένη τιμή NSE ανευρέθη σε 6, της χρωμογρανίA
νης σε 3, της γαστρίνης σε 2 και σε 7 αυξημένα επίπεδα 5 ΗΙΙΑ ούρων.Οι 9/11 που υπεA
βλήθησαν σε Octreoscan κατέδειξαν θετική πρόσληψη. Σε 21 ασθενείς η ανοσοϊστοχημιA
κή μελέτη για νευροενδοκρινική έκφραση έδειξε θετικότητα για τη χρωμογρανίνη, τη συA
ναπτοφυσίνη, το NSE, CD56, CEΑ και τη γαστρίνη σε 14,13,9,8,4,2 περιπτώσεις. Ο δείκτης
Κi 67 ήταν θετικός σε 24 ασθενείς, με 9 να παρουσιάζουν χαμηλή έκφραση, 9 ενδιάμεση
S15A40%T και οι λοιποί 6 σε ποσοστό >80% των κυττάρων. Σε 17/26S62%T των ασθενών
πρόοδος νόσου κατεγράφη μετά 42 S16A82T μηνών παρακολούθηση Sf/uT. Διάφοροι χηA
μειοθεραπευτικοί συνδυασμοί χρησιμοποιήθηκαν Sβασισμένοι στην πλατίνα 7, και στην
5AFU 5T. Μετά διάμεση παρακολούθηση 12.3S1A87T μηνών,10 ασθενείς παρουσίασαν
πρόοδο νόσου και 5 κατέληξαν. Το ενδιάμεσο διάστημα ελεύθερο νόσου ήταν 111.5 μήA
νες S95% CI =39.8A183.1T και η ολική επιβίωση 137 μήνες.
Συμπεράσματα: Μολονότι τα GEP/NETS συχνότερα διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα
στάδια, το ελεύθερο νόσου διάστημα και η ολική επιβίωση παραμένουν παρατεταμένα.
Η ιδανική θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται.

AΑ30:

ΟΣΤΙΚΕΣ ?Μ@ ΑΠΟ CA ΑΙΔΟΙΟΥ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μ. Τόλια1, Ν. Τσουκαλάς², Ν. Μάργαρη3, Α. Γιαννοπούλου1, Γ. Σουλημιώτη1, Α. Φωτεινέας1,
Κ. Πλατώνη1, Σ. Διαμαντόπουλος1, Π. Παντελάκος1, Κ. Φιλίππου4, Β. Κουλουλίας1

1. Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. @ΑττικόνA
2. Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας 401 Γ.Σ.Ν.Α.
3. Κυτταρολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. @ΑττικόνA
4. Παθολόγος, Ιδιώτης, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι οστικές Μ από Ca αιδοίου, αποτελούν μια ιδιαίτερα σπάνια οντότητα. ΣκοA
πός αυτής της εργασίας αποτελεί η περιγραφή ενός περιστατικού και η ανασκόπηση της
τρέχουσας βιβλιογραφίας.
Υλικό : Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση στο database του
Pub Med/MEDLINE έως τον 12/ 2010.
Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 69 ετών με γνωστό ιστορικό Ca αιδοίου Stage IVB (FIGO
1986 staging systemT, πλακώδες, grade III Sεπιβεβαιωμένο κυτταρολογικά με FNAT. Ο λοιπός
απεικονιστικός έλεγχος ήταν αρνητικός για ανάδειξη απομακρυσμένων Μ ή ανάδειξη άλλης πρωA
τοπαθούς εστίας. Υποβλήθηκε σε σύγχρονη ΧΜΘ SCarboplatin), EBRT SΠύελος + LN).
Οκτώ μήνες μετά, προσήλθε στο ΤΕΠ του Π.Γ.Ν. KΑττικόνL με αυχεναλγία και ο CT έλεγA
χος ανέδειξε οστεολυτικές βλάβες και παρουσία παρασπονδυλικής μάζας στο επίπεδο
Α1AΑ3. Χορηγήθηκαν δεξαμεθαζόνη και αναλγητικά. Ακολούθησε κυτταρολογική λήψη
από τη μάζα, που επιβεβαίωσε τη μετάσταση από το γνωστό νεόπλασμα ενώ ο λοιπός
απεικονιστικός έλεγχος ήταν αρνητικός. Προγραμματίστηκε η ανακουφιστική ακτινοθεA
ραπεία S30 Gy/10 fxT με ύφεση του άλγους και κατόπιν χημειοθεραπεία 2ης γραμμής με ciA
splatin / 5AFU.
Συμπεράσματα: Από το 1978 έως το 2005 έχουν περιγραφεί 10 περιστατικά τα οποία
περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα WΑX.
Συμπεράσματα: Οι οστικές εντοπίσεις από Ca αιδοίου αποτελούν ένα εξαιρετικά μικρό
ποσοστό, όμως ο κλινικός ιατρός οφείλει να το διερευνά επί κλινικών ενδείξεων και ιδιA

Βιβιλιογραφία:
1. Brufman G et al. Metastatic bone involvement in gynecological malignancies. RadiologA
ica Clin 1978;47:456A63
2. AbdulAKarim FW et al.Bone Metastasis from Gynecologic Carcinomas: A clinicopathoA
logic Study. Gynecol Oncol. 1990;39,108A114
3. Fischer F,et al. Bone metastases in vulvar cancer: a rare metastatic pattern. Int J GyneA
col Cancer 2005;15:1173O1176
4. Seltzer VL et al. Pathologic fracture of the ulna secondary to metastatic vulvar carcinoA
ma: Report of a case. Gynecol Oncol.1976;4:232A237
5. Sharma SK et al. Bone Metastasis in Vulvar Carcinoma. Gynecol Oncol. 1985;20,156A161

AΑ31: ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΕΞΑΛΛΑΓΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ

Ε.Δ. Λαγουδάκη1,2, Ν. Ασημακοπούλου2, Π. Παπακωνσταντίνου2, Ε.Ν. Σταθόπουλος1,2
1. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
2. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Γνωστικό υπόβαθρο: Η ωοθηκική βρογχοκήλη Sstruma ovariiT είναι σπάνιο ώριμο τεA
ράτωμα της ωοθήκης S2,7% των ωοθηκικών τερατωμάτωνT, του οποίου πρώτη αναφοA
ρά γίνεται από τον Von Kalden, το 1895. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ώριμου θυA
ρεοειδικού ιστού σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του νεοπλάσματος και απαντάται συA
χνότερα στην πέμπτη και έκτη δεκαετία. Η κακοήθης εξαλλαγή της ωοθηκικής βρογχοA
κήλης Smalignan struma ovariiT είναι εξαιρετικά σπάνια, με επίπτωση που κυμαίνεται στο
0,1A0,5% του συνόλου των ωοθηκικών νεοπλασμάτων. Λόγω της ασαφούς κλινικής συμA
πτωματολογίας και των μη ειδικών απεικονιστικών ευρημάτων, η διάγνωση τίθεται μεA
τεγχειρητικά και βασίζεται στα ιστολογικά χαρακτηριστικά. Αν και στο μεγαλύτερο ποA
σοστό παρουσιάζει καλή βιολογική συμπεριφορά, μεταστάσεις έχουν παρατηρηθεί σε
ποσοστό περί το 5%, χωρίς οι προβλεπτικοί παράγοντες δυνητικής βιολογικής κακοήA
θειας να έχουν προσδιοριστεί επαρκώς.
Περιγραφή περιστατικού: Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς 64 ετών, με κλινικό
ιστορικό υποθυρεοειδισμού, η οποία προσήλθε στη χειρουργική κλινική λόγω υποτροπής
κήλης μέσης γραμμής. Κατά τη διενέργεια υπερηχογραφήματος κάτω κοιλίας αναγνωρίA
στηκε στη δεξιά παραμήτρια χώρα πολυλοβωτό κυστικό μόρφωμα μείζονος διαμέτρου
8,2 εκατοστών σε επαφή με τη δεξιά σάλπιγγα, εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε ακόλουA
θα και από μαγνητική τομογραφία. Η ασθενής υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική εξαίρεση του
δεξιού εξαρτήματος. Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε την ύπαρξη ωοθηκικής βρογχοκήA
λης με παρουσία θηλώδους καρκινώματος μείζονος διαμέτρου 0,9 εκατοστών, με πυρηA
νικά χαρακτηριστικά και ανοσοφαινότυπο διαγνωστικά του θηλώδους καρκινώματος
του θυρεοειδούς.
Συμπεράσματα: Η κακοήθης ωοθηκική βρογχοκήλη είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο νεόA
πλασμα και αναφέρεται στη βιβλιογραφία σχεδόν αποκλειστικά ως ανακοίνωση περιA
στατικού και σπάνια, σε μελέτη ολιγάριθμών περιστατικών.
Ο κίνδυνος μεταστατικής νόσου, αναδεικνύει την ανάγκη καταγραφής, περαιτέρω μελέA
της αλλά και παρακολούθησης μεγαλύτερου αριθμού των ασθενών για τον προσδιοριA
σμό της βέλτιστης χειρουργικής και μετεγχειρητικής αντιμετώπισής του.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA
3. Βιοχημικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA
4. Α’ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA
5. Α’ Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. @Ο ΕυαγγελισμόςA
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ32:

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ Β ΚΑΙ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ε. Βούζα¹, Αικ. Πολίτη¹, Γ. Θωμοπούλου;Λάζαρη¹, Ν. Μούσιου¹, Α. Καπούλα¹,
Α. Κονδη;Παφίτη²
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1. Κυτταρολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA

Εισαγωγή: Τα φλεγμονώδη κύτταρα που απαντώνται στο τοίχωμα του παχέος εντέρου
και έχουν προστατευτικό ρόλο έναντι εξωγενών και ενδογενών παραγόντων είναι κυA
ρίως τα ΤAβοηθητικά κύτταρα και τα ΒAλεμφοκύτταρα. Το CD45 είναι ένα επιφανειακό
αντίσωμα που εκφράζεται εξίσου στους δύο αυτούς τύπους λεμφοκυττάρων.
Σκοπός: Ο σκοπός είναι να μελετήσουμε τη σημασία των Β και Τ λεμφοκυττάρων στις
λεμφαδενικές μεταστάσεις στα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου
Υλικό:Μέθοδος: Για τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε ιστολογικές τομές παραφίνης από 10
περιστατικά με καλά διαφοροποιημένα αδενοκαρκινώματα, εκ των οποίων τα 5 είχαν
λεμφαδενικές μεταστάσεις και τα 5 ήταν ελεύθερα λεμφαδενικών μεταστάσεων. Για την
ευκολότερη παρατήρηση των λεμφοκυττάρων σε όλες τις τομές έγινε ανοσοϊστοχημική
χρώση με το CD45 μονοκλωνικό αντίσωμα κονίκλου Smonosan).
Αποτελέσματα: Με την ανοσοϊχημική χρώση αναδείχθηκε σαφώς ότι ο συνολικός αριθA
μός των λεμφοκυττάρων είναι εμφανώς μεγαλύτερος και στα 5 καλά διαφοροποιημένα
αδενοκαρκινώματα ελεύθερα λεμφαδενικών μεταστάσεων απ’ ότι στα αδενοκαρκινώμαA
τα με λεμφαδενικές μεταστάσεις.
Συμπέρασμα: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο δεύτερος στη σειρά καρκίνος, μεA
τά από αυτόν του πνεύμονα, που οδηγεί σε θάνατο. Η αυξημένη θνητότητα ήταν το κίνηA
τρο για την δική μας μελέτη από τα αποτελέσματα της οποίας προκύπτει ο προστατευτιA
κός ρόλος των Β και ΤAβοηθητικών λεμφοκυττάρων στην διασπορά των καρκινικών κυτA
τάρων στους επιχώριους λεμφαδένες και αντίστοιχα στην καλύτερη πρόγνωση της νόA
σου. Η αναγκαιότητα για την ανεύρεση αποτελεσματικότερης θεραπείας εναντίον του
καρκίνου του παχέος εντέρου οδηγεί στην ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της προγνωστιA
κής σημασίας των λεμφοκυτταρικών υποτύπων.

AΑ33:

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ C ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Γ. Λαμπροδήμου, Φ. Ζαρζουλάς, Γ. Ρούσσος, Δ. Ντουφεξής, Α. Αθανασιάδης
Ογκολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης

Ο ρόλος της χημειοθεραπείας του προχωρημένου καρκίνου του στομάχου πέραν την
πρώτης γραμμής παραμένει αμφιλεγόμενος. Επιχειρήσαμε αναδρομική ανάλυση 55
ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου, που έλαβαν πρώτης γραμμής χημειA
οθεραπεία SΧΘ1T, ως προς την χορήγηση ή μη δεύτερης γραμμής χημειοθεραπείας SΧΘ2T.
Μέθοδος: H απόφαση χορήγησης ΧΘ2 ευρίσκετε στην κρίση του θεράποντος. Τριάντα
άρρωστοι S55%T έλαβαν ΧΘ2 μετά την επιδείνωση της νόσου. Έγινε ανάλυση των δεδοA
μένων επιβίωσης με την μέθοδο Kaplan-Meier.
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν 20 άνδρες και 10 γυναίκες και κατά τον χρόνο ενάρξεως
της ΧΘ2 τα χαρακτηριστικά ήταν: διάμεση ηλικία 62 έτη S40A79T, μεταστατική νόσος 14
άρρωστοι, 3 άρρωστοι PS 0, 20 PS 1 και 7 PS 2. Οκτώ άρρωστοι είχαν λάβει επικουρική
ΧΘ. Οι συνδυασμοί φαρμάκων στην ΧΘ2 περιελάμβαναν: cisplatin, irinotecan, docetaxel,
5FU. H διάμεση ελευθέρα επιδεινώσεως επιβίωση SPFST κατά την ΧΘ1 ήταν 8 μήνες S95%
CI: 5,71A10,29T για τους ασθενείς που είχαν κλινικό όφελος SCR+PR+SDT και 4 μήνες για
εκείνους με επιδεινούμενη νόσο.
Στην ΧΘ2 δύο ασθενείς παρουσίασαν μερική ύφεση, 4 στάσιμη νόσο και 24 επιδείνωση
υπό θεραπεία. Η διάμεση PFS ήταν 7 μήνες S95% CI: 3,8A10,2T για τους ασθενείς με κλινιA
κό όφελος και 3 μήνες S95% CI: 2,38A3,62T για τους αρρώστους με επιδεινουμένη νόσο.
Δέκα άρρωστοι έλαβαν και τρίτης γραμμής ΧΘ και 2 είναι εν ζωή.
Η διάμεση συνόλη επιβίωση υπολογιζόμενη από την έναρξη της ΧΘ1 ήταν 10 μήνες S95%
CI: 8,47A11,53T, 17 μήνες S95% CI: 5,48A28,5T για τους έχοντες κλινικό όφελος και 10 μήA
νες S95% CI: 7,21A12,79T για εκείνους με επιδείνωση.
Συμπέρασμα: H ΧΘ2 είναι εφικτή σε μεγάλο ποσοστό ασθενών. Η επιβίωση των ασθεA
νών που είναι εις θέση να λάβουν ΧΘ πέραν την πρώτης γραμμής είναι μεγαλύτερη. Για
τον καθορισμό του ρόλου της ΧΘ πέραν της πρώτης γραμμής και των υποομάδων των
ασθενών που ωφελούνται, χρήζει ανάλυσης μεγαλύτερος αριθμός ασθενών. Το μέγεθος
του δείγματος δεν επέτρεψε την ανεύρεση και διατύπωση προβλεπτικών συσχετίσεων.

AΑ34:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ PANITUMUMAB
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ KRAS ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΛΑΒΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
CETUXIMAB
Γ. Αντωνίου1, Ι. Κουτσουνάς1, Β. Δήμος2, Ι. Σγουρός1, Ι. Μπίνας1, Χ. Τσουκαλά1, Ε. Γαλάνη2,
Γ. Αραβαντινός1, Δ. Σκάρλος2, Ε. Σαμαντάς1

1. Γ’ Παθολογική;Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. @Οι Άγιοι ΑνάργυροιA
2. Β’ Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο @Metropolitan»

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος αναδρομικά της αποτελεσματιA
κότητας του panitumumab SPmabT ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με μη μεταλλαγμένο
KRAS μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού SmCRCT ανθεκτικούς στη
χημειοθεραπεία και με λήψη στο παρελθόν cetuximab SCmabT.
Υλικό - Μέθοδοι: Το υλικό για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν ασθενείς με mCRC SόγA
κους χωρίς μετάλλαξη KRAST που έλαβαν μονοθεραπεία Pmab 6mg/Kg κάθε δύο εβδοA
μάδες και οι οποίοι είχαν προθεραπευθεί με Cmab. Έγινε αναδρομική καταγραφή των δηA
μογραφικών στοιχείων των ασθενών, μελετήθηκαν οι παρενέργειες της θεραπείας ενώ
για την ανταπόκριση χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια RECIST.
Αποτελέσματα: 14 ασθενείς S7 άνδρεςT με διάμεση ηλικία 64 ετών συμπεριελήφθησαν
στην ανάλυση. Όλοι είχαν υποβληθεί εκτός από το Cmab σε θεραπεία με 5AφθοριοουραA
κίλη ή καπεσιταμπίνη, ιρινοτεκάνη και οξαλιπλατίνη σε διάφορους συνδυασμούς. ΔώδεA
κα ασθενείς είχαν λάβει και bevacizumab. Ο διάμεσος αριθμός των προηγούμενων θεραA
πειών ήταν 2,5. Ο διάμεσος αριθμός των κύκλων Pmab ήταν 5,0. Η θεραπεία ήταν πολύ
καλά ανεκτή. Έντεκα ασθενείς εμφάνισαν εξάνθημα και στους περισσότερους αυτό ήταν
grade I. Σε 3 ασθενείς επετεύχθη σταθεροποίηση της νόσου και σε 2 μερική ύφεση SποA
σοστό ελέγχου της νόσου 35.7%T.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η δραστικότητα του Pmab, όταν αυτό χορηγείται ως μοA
νοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού και
μη μεταλλαγμένο KRAS ανθεκτικό στη χημειοθεραπεία, διατηρείται ακόμα και αν οι
ασθενείς έχουν προθεραπευτεί με Cmab. O αναδρομικός χαρακτήρας της μελέτης και ο
μικρός αριθμός ασθενών καθιστούν αναγκαία την αναμονή των αποτελεσμάτων πολυA
κεντρικής μελέτης με παρόμοιο με τη δική μας σκοπό που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ,
πριν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

AΑ35: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Π. Θεοφίλου

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣΩΤΗΡΙΑA

Εισαγωγή: Ο αριθμός των γυναικών που επιβιώνουν από τον καρκίνο του μαστού συνεA
χώς αυξάνεται εξαιτίας των εξελίξεων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στη θεA
ραπεία εναντίον του καρκίνου. Επιπλέον, σήμερα είναι δυνατή η διάγνωση της νόσου σε
αρχικό στάδιο, όπου οι πιθανότητες για ίαση είναι μεγάλες. Καθώς λοιπόν οι νέες θεραA
πείες επιφέρουν αύξηση στα χρόνια επιβίωσης, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στην
κλινική σκέψη και έρευνα η ψυχοκοινωνική διάσταση της νόσου και να διερευνηθεί πώς
οι γυναίκες βιώνουν τα KκερδισμέναL χρόνια. Για το λόγο αυτό, στην κλινική Ιατρική διεA
ρευνάται η ποιότητα ζωής και η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.
Σκοπός: Η ανασκόπηση των μελετών της τελευταίας δεκαετίας, στις οποίες ερευνώνται
οι επιπτώσεις του καρκίνου του μαστού στην ποιότητα ζωής των γυναικών.
Συμπεράσματα: Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού καθώς και οι θεραπείες, στις
οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των
γυναικών που έχουν εκδηλώσει τη νόσο. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, και καθώς τα
αποτελέσματα της θεραπείας καθίστανται ορατά, οι γυναίκες αρχίζουν να εστιάζουν το
ενδιαφέρον τους στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Τη στιγμή της διάγνωσης
της νόσου, συχνή είναι η ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων, όπως το άγχος και η αγωA
νία για το μέλλον καθώς και ο φόβος για υποτροπή της νόσου. Τα αρνητικά συναισθήμαA
τα είναι επίσης πιθανό να συνδέονται με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, εξαιA
τίας του οργάνου που προσβάλλει ο καρκίνος του μαστού και οι οποίες αφορούν τη σωA
ματική εικόνα, την εμφάνιση και την αυτοεκτίμησή τους.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ36: ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΩΟΘΗΚΩΝ. 15ΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Χ. Ιαβάτσο1, Χ. Γρηγοριάδης1, Χ. Σοφούδης1, Ν. Σαρτζετάκης1, Α. Λιάπης1, Δ. Χασιάκος1,
Σ. Φωτίου1, Α. Κόνδη;Παφίτη2

Σκοπός: Η ανάπτυξη των κλινικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών των μεA
ταστατικών νεοπλασμάτων των ωοθηκών, με έμφαση στη διαγνωστική προσέγγιση αυA
τών.
Μέθοδος: Πρόκειται για 15ετή αναδρομική μελέτη φακέλλων 97 ασθενών με ιστολογική
διάγνωση μεταστατικού νεοπλάσματος ωοθηκών που νοσηλεύθηκαν στην Κλινική μας
κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 1993 O Δεκέμβριος 2007. Παρατίθενται στοιχεία
από τα μακροσκοπικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά των όγκων, όπως και από κλινικά
δεδομένα Sηλικία ασθενών, συμπτωματολογία, πρωτοπαθής εντόπιση, θεραπευτική προA
σέγγισηT, ενώ επίσης εξετάζεται η 3Aετής επιβίωση.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών της μελέτης ήταν τα 55 έτη S26 έως 78
ετώνT. Το 37.11% των όγκων είχε ως πρωτοπαθή εντόπιση το γεννητικό σύστημα, ενώ
στο 21.65%, 15.46%, 15.46%, 3.09%, 2.06%, 1.03% και 1.03% πρωτοπαθής εστία διεA
γνώσθη στο στόμαχο, το μαστό, το παχύ έντερο, τη σκωληκοειδή απόφυση, το πάγκρεA
ας, τους πνεύμονες και τους νεφρούς αντίστοιχα. Η 3Aετής επιβίωση κυμαίνεται από
25.39% για μεταστατικά νεοπλάσματα ωοθηκών προερχόμενα εκτός του γεννητικού συA
στήματος, έως 29.41% για εκείνα με πρωτοπαθή εντόπιση στο γεννητικό σύστημα.
Συμπεράσματα: Η προσέγγιση σε περιπτώσεις μεταστατικών νεοπλασμάτων ωοθηκών
θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντοτε πολλαπλές διαγνωστικές μεθόδους με στόχο την ενA
τόπιση της πρωτοπαθούς εστίας. Επίσης στη διαφορική διάγνωση επί πυελικών όγκων
ιδιαίτερη θέση πρέπει να δίδεται στο ενδεχόμενο μεταστατικού νεοπλάσματος ωοθηκών.

AΑ37:

Κ. Καμποσιώρας1,2, Ε. Μαραγκούλη2, Ι. Βρεττός1, Ε. Πετσαγκουράκης3, Μ. Σιαγκούλη2,
Α. Παπαδόπουλος1,4 , Δ. Νιάκας4
1. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΑττικόνA
2. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
3. Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. @Κ.Α.Τ.A
4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Εισαγωγή: Στον γενικό πληθυσμό υψηλότερο επίπεδο ΣΥΠΖ αναφέρεται να έχουν άνA
δρες, έγγαμοι και υψηλότερης εκπαίδευσης άτομα.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορισθεί η επίδραση ΔΠ στην ΣΥΠΖ ασθενών
με νεοπλάσματα και των συγγενών τους με τη χρήση του ερωτηματολογίου EQ-5D.
Ασθενείς : Μέθοδος: Σε 212 ασθενείς S119 γυναίκεςT μέσης ηλικίας SΜ ±1SDT 57,4 έτη
±14,6 που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και σε 212 συνοδούς S62,7% γυναίκεςT μέA
σης ηλικίας SΜ ±1SDT 48,9 έτη ±14,3 , συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο EQ-5D. Το EQ5D αποτελείται από δύο διακριτά εργαλεία: το περιγραφικό σύστημα Sdescriptive syA
stemT και την οπτική αναλογική κλίμακαSVAS scaleT. Η οπτική αναλογική κλίμακα είναι
μια εκατοντάβαθμη ψυχομετρική κλίμακα 20cm, για την άμεση αυτοβαθμολόγηση της
κατάστασης υγείας Sτο 0 αντιπροσωπεύει τη χειρότερη δυνατή κατάσταση υγείαςT. Ο
ερωτώμενος καλείται να σύρει μια κάθετη γραμμή προς το σημείο της κλίμακας που θεA
ωρεί ότι βαθμολογεί τη σημερινή κατάσταση υγείας του.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της VAS scale εμφανίζονται στον πίνακα:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CV247 ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕ:
ΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μ. Τολούδη1, Π. Αποστόλου1, Μ. Χατζηιωάννου1, Ι. Παπασωτηρίου1,2

1. R.G.C.C. Ltd. FResearch Genetic Cancer Centre Ltd., Κέντρο Έρευνας Γενετικής ΚαρκίνουG,
Φιλώτας, Φλώρινα
2. Martin;Luther;Universität Halle;Wittenberg, Onkologie;Hämatologie Abteilung, Halle
FSaaleG, Deutschland

Σκοπός: Το CV247 είναι ένα παράγωγο σκεύασμα το οποίο αποτελείται από γλυκονικό
μαγγάνιο, γλυκονικό χαλκό καθώς επίσης και ασκορβικό οξύ Sβιταμίνη CT. Σε παρελθούA
σες μελέτες υπήρξαν βάσιμες ενδείξεις για την κυτταροτοξικήAκυτταροστατική δράση
του σε διάφορους τύπους νεοπλασμάτων. Σήμερα λαμβάνοντας υπ’ όψη την αντικαρκιA
νική δράση των συστατικών του καθώς και την συνέργεια μεταξύ τους, στόχος είναι να
αποδείξουμε ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα αναστέλλει ή/και αδρανοποιεί τους μοριαA
κούς μηχανισμούς και τα μονοπάτια που συντελούν στην ανάπτυξη του καρκίνου.
Υλικά - Μέθοδοι: Η επίδραση του CV247 μελετήθηκε σε ανθρώπινες τυποποιημένες κυτA
ταρικές καρκινικές σειρές προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή συλλογή SECACCT. Οι καρA
κινικές σειρές που αντιπροσωπεύουν καρκίνο μαστού ήταν οι MFM-223, MDA-MB 231,
T47D ενώ για καρκίνο προστάτη οι PC3, 22Rv1 και LNCaP. Για την εξαγωγή των αποτεA
λεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πειράματα που ελέγχουν την βιωσιμότητα των κυττάρων
όπως το MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromideT, το SRB
(Sulforhodamine BT και το CVE (Crystal violetT τόσο σε διαφορετικούς χρόνους
επώασης S0h, 24h, 48hT όσο και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις σκευάσματος S0,1A
100μg/ml).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το CV247 επιδρά κυτταροτοξικά σε μεγάA
λο ποσοστό κυτταρικών σειρών καρκίνου μαστού και λιγότερο στις αντίστοιχες του προA
στάτη. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε ότι το CV247 έχει κυτταροτοξική δράση έναντι των
κυττάρων σε συγκεντρώσεις 50μg/ml και 100μg/ml και σε χρόνο επώασης 24 και 48
ώρες στους 37°C. Μάλιστα παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού των καρκινικών κυττάA
ρων κατά 50% σε σχέση τα κύτταρα στα οποία δεν προστέθηκε η ουσία (untreated-conA
trol cells).
Συμπεράσματα: Από το σύνολο των κυτταρικών σειρών που μελετήθηκαν, αποδεικνύεA
ται ότι το CV247 εμφανίζει αντικαρκινικές ιδιότητες περισσότερο σε νεοπλάσματα μαA
στού παρά σε αυτά του προστάτη. Ωστόσο, για ασφαλέστερες και εγκυρότερες προβλέA
ψεις και αποτελέσματα απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός καρκινικών σειρών και μεγαλύA
τερο φάσμα τύπων καρκίνου.

Συμπεράσματα: η επίδραση SΔΠT στην SΣΥΠΖT είναι παρούσα στους συγγενείς ενώ η
SΣΥΠΖT των ασθενών δεν επηρεάζεται από SΔΠT, πιθανότατα λόγω της βαρύτητας της νόA
σου. Αντίθετα από ότι στον γενικό πληθυσμό οι έγγαμοι συγγενείς έχουν χειρότερη
SΣΥΠΖT γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στο ότι η μεγαλύτερη αναλογία συγγενών είA
ναι σύζυγοι των ασθενών που ζουν στο ίδιο σπίτι και έχουν την κύρια φροντίδα τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Β΄ Μαιευτική ; Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA

AΑ38:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ FΔΠG ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙ:
ΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ FΣΥΠΖG, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ EQ5D
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ39:

ΕΜΠΥΡΕΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑ:
ΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FΑΦΣG ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ NHL ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΜΕ PLASMODIUM
FALCIPARUM

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α. Τζοβάρας, Δ. Ντουφεξής, Γ. Τσουκαλάς, Σ. Καλτσάς, Α. Αρδαβάνης, Η. Σταυρινίδης

94

Α’ Παθολογικό C Ογκολογικό Τμήμα Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA

Εισαγωγή: Παρουσιάζεται περίπτωση SΑΦΣT από Plasmodium Falciparum που εκδηλώA
θηκε ως εμπύρετη ουδετεροπενία μετά από χημειοθεραπεία για NHL.
Περιστατικό: Ασθενής 44 ετών από το Πακιστάν με NHL. Έλαβε στην πατρίδα του δύο
κύκλους ΧΜΘ με RACHOP προσέρχεται μετά από χημειοθεραπεία με εμπύρετη πανκυτταA
ροπενία grade IV, καθυπεροχήν έμμεση υπερχολυθριναιμία και βαρεία ραβδομυόλυση
SC.P.K.1117T. Πλήρης βιολογικός έλεγχος αρνητικός για πρόσφατη λοίμωξη αντιβιοτικού
σχήματος και αυξητικών παραγόντων για τα λευκά, και μεταγγίσεις η κλινικοεργαστηA
ριακή του εικόνα πέντε μέρες μετά παρέμεινε αμετάβλητη. Έγινε έλεγχος για ελονοσία με
παχιά σταγόνα δεδομένου ότι υπήρχε πρόσφατο ταξίδι στην πατρίδα του με την ανεύρεA
ση Plasmodium Falciparum. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε από την παρουσία αντισωA
μάτων στο Ινστιτούτο Pasteur. Ο ασθενής πληρούσε τα αναθεωρημένα κριτήρια της HiA
stiocyte Society για ΑΦΣ Yπανκυτταροπενία, σπληνομεγαλία, πυρετό, φερριτίνη S10000
ng/mLT και τριγλυκερίδια S1000mg/dlTZ. Ετέθη σε θεραπεία για ελονοσία με tabs atovaA
quone. Παράλληλα λόγω του ΑΦΣ ξεκινά η χορήγηση Immunoglobulin 5 mg και συνεχίA
στηκαν οι μεταγγίσεις. Τελικά παρουσιάζεται προοδευτική κλινικοεργαστηριακή αποκαA
τάσταση και εξέρχεται σε καλή κλινική κατάσταση ένα μήνα μετά την εισαγωγή του και
με φυσιολογικές τιμές. Επανεισήχθη 15 μέρες μετά για τη χορήγηση του τέταρτου κύA
κλου και κατέληξε μετά από δυο εβδομάδες λόγω μυελοτοξικότητας.
Συμπέρασμα: To ΑΦΣ χαρακτηρίζεται από απουσία, η δυσλειτουργία των ΝΚ που οδηγεί
σε αναποτελεσματική ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με αιμοφαγοκυτA
τάρωση καθόλο το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα προκαλώντας πανκυτταροπενία ηπατοA
σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια και πυρετό. Η ΑΦΣ αποτελεί σπάνια επιπλοκή όμως η
έγκαιρής της διάγνωση είναι καθοριστική για την έκβαση των ασθενών.

AΑ40:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ FΣΥΠΖG ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑ:
ΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ EQ:5D
Ι. Βρεττός1, Β. Παπαδόπουλος2, Μ. Σιαγκούλη2, Κ. Καμποσιώρας1,2, Ε. Πετσαγκουράκης3,
Α. Παπαδόπουλος1,4, Δ. Νιάκας4
1. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. @ΑττικόνA
2. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
3. Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. @Κ.Α.Τ.A
4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Εισαγωγή: Η επίδραση του φύλλου στην SΣΥΠΖT τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε
ασθενείς με νεοπλάσματα ή στους συγγενείς τους έχει καταγραφεί σε διάφορες μελέτες.
Στις περισσότερες από αυτές φαίνεται πως κάποιες παράμετροι που σχετίζονται με την
SΣΥΠΖT είναι χειρότερες στις γυναίκες.
Σκοπός: της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του φύλλου στην SΣΥΠΖT ασθενών
με νεοπλάσματα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και των συγγενών τους με τη
χρήση του περιγραφικού συστήματος του EQ-5D.
Ασθενείς - Μέθοδος: Σε 212 ασθενείς S56,1% γυναίκεςT μέσης ηλικίας SΜ ±1SDT 57,4
έτη ±14,6 που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία λόγω νεοπλάσματος και σε 212 συγγεA
νείς S62,7% γυναίκεςT μέσης ηλικίας SΜ ±1SDT 48,9 έτη ±14,3 που τους συνόδευαν, συμA
πληρώθηκε με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης το εγκυροποιημένο, για τον ελA
ληνικό πληθυσμό, ερωτηματολόγιο EQ-5D . Το EQ-5D αποτελείται από δύο διακριτά ερA
γαλεία: το περιγραφικό σύστημα Sdescriptive systemT και την οπτική αναλογική κλίμαA
καSVAS scaleT.
Το περιγραφικό σύστημα βασίζεται σε πέντε ερωτήσεις. Κάθε μια στοχεύει στην εκτίμηA
ση διαφορετικής διάστασης της ποιότητας ζωής. Οι πέντε διαστάσεις είναι η κινητικότηA
τα SΚT, οι καθημερινές δραστηριότητες SΚΔT, η αυτοεξυπηρέτηση SΑT, ο πόνος ή η δυA
σφορία SΠΔT και τέλος το άγχος ή η κατάθλιψη SΑΚT.
Αποτελέσματα: Η σύγκριση έδειξε ότι οι γυναίκες ασθενείς ήταν πιθανότερο να αναφέA
ρουν άγχος/κατάθλιψη Sχ2 =17.405, p=0.000T, ενώ οι γυναίκες συγγενείς είχαν χειρότερα
αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις του EQ-5D και αυτό ήταν στατιστικά σημαντικό για
τις διαστάσεις της κινητικότηταςSχ2 =3.982, p=0.046), του πόνου/δυσφορίας Sχ2
=15.141, p=0.001), και του άγχους/κατάθλιψηςSχ2 =8.867, p=0.012).
Συμπεράσματα: Η φροντίδα ενός ασθενούς με νεόπλασμα είναι μια απαιτητική διαδικασία
τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, γεγονός το οποίο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επίδραση στις
γυναίκες στις διάφορες παραμέτρους της SΣΥΠΖT. Οι διαφορές αυτές φαίνεται να εξομαλύνονA
ται στους ασθενείς γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην παρουσία του σοβαρού υποκείA
μενου νοσήματος Sμε εξαίρεση την διάσταση του άγχους/κατάθλιψηςT.

AΑ41:

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑ:
ΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Παπακωστίδη1, Ν. Τσουκαλάς2, Γ. Πισσάκας1, Β. Μπαρμπούνης3, Α. Τσίγκας4
1. Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Γ.Ν.Α. @ΑλεξάνδραA
2. Τμήμα Ογκολογίας, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
3. Τμήμα Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA
4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγή: Η κλινική εφαρμογή της ακτινοθεραπείας προϋποθέτει τη συνεργασία μιας ομάδας εξειA
δικευμένων επαγγελματιών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και εφαρμογή της θεραπείας και είναι
υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σκοπός: Η διερεύνηση της αναγκαιότητας διασφάλισης της ποιότητας στην ακτινοθεραπεία με ερA
γαλείο την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Υλικό - Μέθοδοι: Αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Scirus, Medline / PubMed με λέξεις κλειδιά: “cliA
nical oncology”, “radiation oncology”, “radiotherapy”, “oncology practice”, “quality assurance”, “quaA
lity of care”. Επιλέχθηκαν 18 σχετικές δημοσιεύσεις της περιόδου 2005A2011.
Αποτελέσματα: Η ποιότητα στην ακτινοθεραπεία αφορά τρεις τομείς: αT τον κλινικό τομέα που
σχετίζεται με τους πόρους SστελέχωσηAεξοπλισμόςT, τις διαδικασίες Sσχεδιασμός θεραπείαςAπαραA
κολούθησηT και τα αποτελέσματα Sέλεγχος νόσουAτοξικότηταT, βT τον τομέα ακτινοφυσικής που
αφορά στη βέλτιστη λειτουργία των μονάδων θεραπείας και των συστημάτων σχεδιασμού, ώστε να
εξασφαλίζεται το επιθυμητό βιολογικό αποτέλεσμα και γT τον τεχνικό τομέα που αφορά στην ακρίA
βεια εφαρμογής του πλάνου θεραπείας και την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων. Οι κατευθυνA
τήριες οδηγίες προσδιορίζουν την ορθή πρακτική κατά τη διάγνωση και θεραπεία των όγκων. ΠαA
ράλληλα, οι αρχές της διοίκησης και ποιότητας στην ακτινοθεραπεία, παρέχουν τα εργαλεία τόσο για
την ορθολογική διαχείριση των πόρων όσο και για τη συνεχιζόμενη βελτίωση των οργανισμών με
επίκεντρο τον ασθενή.
Συμπεράσματα: Η ποιότητα στην ακτινοθεραπεία απαιτεί οργάνωση, στρατηγική και δράση με την
αξιοποίηση επιστημονικών μεθόδων. Είναι μια δυναμική έννοια, ο βαθμός ικανοποίησης της οποίας
θα πρέπει να εκτιμάται και οι στόχοι να επαναπροσδιορίζονται και να επικαιροποιούνται. Η επίτευA
ξη του στόχου της ποιότητας βασίζεται στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ συστήματος υγείας και χρηA
στών. Η δράση ανατροφοδοτείται, εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσα από την εμπειρία των χρηA
στών. Η επιτυχής υλοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην ακτινοθεραπεία προA
ϋποθέτει εξειδίκευση, εκπαίδευση, συντονισμό από ταλαντούχους ηγέτες, μέσα σε ένα περιβάλλον
ομαδικής εργασίας.

AΑ42:

ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΣΤΑΣΕ:
ΩΝ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ AXESSE. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛ:
ΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FVMATG

Γ. Κριτσέλης1, Γ. Κόλλιας2, Χ. Παρασκευοπούλου2, Φ. Αγγελάκης3

1. Ακτινοθεραπευτής ; Ογκολόγος Κ.Α.Ο., Δ.Θ.Κ.Α @ΥγείαA
2. Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Κ.Α.Ο., Δ.Θ.Κ.Α @ΥγείαA
3. Ακτινοθεραπευτής C Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ.Α.Ο., Δ.Θ.Κ.Α @ΥγείαA

Εισαγωγή: Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου Υγεία η στερεοτακτική ακτινοA
θεραπεία σώματος SSBRTAIGRTT πραγματοποιείται με τον Γραμμικό Επιταχυντή AXESSEAELEKTA.
Με την Image Guided Radiotherapy IGRT γίνεται στοχευόμενη ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από
εικόνες οι οποίες λαμβάνονται αμέσως μετά την κεντροθέτηση του ασθενούς προς ακτινοθεραπεία
μέσω Cone Beam Computerized Tomography SCBCTT, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού αξονικού τοA
μογράφου ενσωματωμένο στον Γ.Επιταχυντή, για real-time επαλήθευση της θεραπείας και άμεση
επανατοποθέτησης του ασθενούς στη σωστή θέση, με απόλυτη στόχευση του όγκουAστόχου.
Σκοπός: Παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας
μικρομεταστάσεων ήπατος.
Για τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας ο ασθενής τοποθετείται σε ειδικό στρώμα στερεοταξίας, τοA
ποθετούνται τα σημάδια κεντροθέτησης A tatoo στο σώμα του, και πραγματοποιείται , αξονική σχεA
διασμού Sβάσει πρωτοκόλλου στερεοταξίαςT τριών φάσεων Sσάρωση σε βαθιά εισπνοή, εκπνοή, καA
νονική αναπνοήT, σύντηξη εικόνων των τριών CT SFusionT, και αναλόγως των διαγνωστικών αναγA
κών, μαγνητική τομογραφία ή και PETACT. Ακολουθεί η καταγραφή του όγκουAστόχου STARGETT καA
θώς και των πέριξ υγιών οργάνων και δημιουργία του πλάνου ακτινοχειρουργικής.
Ασθενής 61 ετών, με Ca ενδομητρίου παρουσίασε σε PET/CT σώματος μία εστία στο SΔΕT λοβό του
ήπατος. Υπεβλήθη σε VMATA υποκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία λαμβάνοντας 12Gy/ συνεδρία,
σε 3 επισκέψεις κάθε δεύτερη ημέρα με συνολική δόση όγκου 36Gy.
Ασθενής 55 ετών πάσχων από ΜΜΚΠνεύμονος με μονήρη δευτεροπαθή εστία στο ήπαρ, υπεβλήθη
σε VMAT θεραπεία λαμβάνοντας 12Gy/ 3 συνεδρίες,κάθε δεύτερη ημέρα, με συνολική δόση 36Gy.
Ασθενής 56 ετών πάσχουσα από μεταστατικό Ca παχέως εντέρου με συνοδές δευτεροπαθείς εντοA
πίσεις στο ήπαρ, υπεβλήθει σε στερεοτακτική ακτινοθεραπεία VMAT,
λαμβάνοντας 5.5Gy / 6συνεδρίες με συνολική δόση 33Gy.
Tα κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν το καλό P.Status, ηλικία<70, διαστάσεις μεταστάσεων
<2cm, πρόοδος της νόσου μετά από πολλαπλά χημειοθεραπευτικά σχήματα.
Συμπεράσματα:
• Oι ασθενείς δεν διέκοψαν θεραπεία.
• Απώτερες παρενέργειες έως σήμερα δεν έχουν αναφερθεί και οι ασθενείς βρίσκονται σε τακτικό
κλινικόA εργαστηριακό έλεγχο κάθε 3 μήνες.
• Καλή ανοχή από τον ασθενή, μείωση του χρόνου θεραπείας, μειώνοντας το ποσοστό κίνησης του
ασθενούς ή των οργάνων κατά την διάρκεια της.
• Κλιμάκωση της χορηγούμενης δόσης, χωρίς την αύξηση των παρενεργειών, βελτιώνοντας την ποιA
ότητα της ζωής.
• ΑκριβέστατηAστοχευμένη θεραπεία.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ43:

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ E-CADHERIN ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ν. Τσουκαλάς1,4, Θ. Οικονομάκη4, Ε. Τσιάμπας2, Μ. Τόλια4, Α. Καραμέρης2, Ι. Σφηνιαδάκης3,
Ε. Μανώλης4, Σ. Θεοχάρης4, Χ. Κίττας4

Εισαγωγή: Οι κατχερίνες ScadherinsT θεωρούνται η πιο σημαντική ομάδα μορίων προσκόλληA
σης Sadhesion moleculesT. Τα μόρια αυτά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της φυσιολογικής
αρχιτεκτονικής των ιστών. Η E-cadherin αποτελεί βασικό παράγοντα των συνδέσεων προσκόλA
λησης μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων. Ελαττωμένη έκφρασή τους στα νεοπλάσματα σχετίA
ζεται με αυξημένη διηθητικότητα, μεταστάσεις και κακή πρόγνωση.
Σκοπός: Να μελετηθεί η έκφραση του μορίου E-cadherin σε πρωτοπαθή νεοπλάσματα του
πνεύμονα και να αξιολογηθεί η κλινική του σημασία.
Υλικό - Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με κλινικά χειρουργήσιμο πρωτοπαθές καρκίνο
πνεύμονα. Τα ιστικά δείγματα των όγκων Sκύβοι παραφίνηςT επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο των
ιστικών μικροσυστοιχιών STissue Microarrays MethodT. Ακολούθησε ανοσοϊστοχημική μελέτη
της E-cadherin και του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού KiA67. Η ανάλυση και επεξεργασία
των εικόνων Simage analysisT έγινε με ειδικό πρόγραμμα SsoftwareT. Επιπλέον δημιουργήθηκε
μια βάση δεδομένων με τα κλινικόAιστολογικά δεδομένα των ασθενών.
Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 108 ασθενείς S81 άνδρες και 27 γυναίκεςT με μέση ηλικία 62
έτη. Η αναλογία των ιστολογικών τύπων των νεοπλασμάτων ήταν: 44% αδενοκαρκίνωμα, 31% πλαA
κώδες, 9% μεγαλοκυτταρικό και 16% άλλοι τύποι. Τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημικής μελέτης
και η στατιστική ανάλυση που ακολούθησε θα είναι έτοιμα στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της μελέτης θα είναι ανακοινώσιμα στο αμέσως επόμενο
διάστημα.

AΑ44:

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ FΣΥΠΖG
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EQ:5D
Ι. Βρεττός1, Β. Παπαδόπουλος2, Ε. Πετσαγκουράκης3, Ε. Μαραγκούλη2, Κ. Καμποσιώρας1,2,
Α. Παπαδόπουλος1,4, Δ. Νιάκας4

1. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. @ΑττικόνA
2. Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
3. Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. @Κ.Α.Τ.A
4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Εισαγωγή: είναι γνωστό πως ο καρκίνος επηρεάζει την SΣΥΠΖT τόσο των ασθενών όσο και την
των συγγενών τους.
Σκοπός: της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις συσχετίσεις των παραμέτρων της SΣΥΠΖT των
ασθενών με τις αντίστοιχες των συγγενών τους.
Ασθενείς - Μέθοδος: Σε 212 ασθενείς S56,1% γυναίκεςT μέσης ηλικίας SΜ ±1SDT 57,4 έτη ±14,6
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία λόγω νεοπλάσματος και σε 212 συγγενείς S62,7% γυναίA
κεςT μέσης ηλικίας SΜ ±1SDT 48,9 έτη ±14,3 που τους συνόδευαν, συμπληρώθηκε με την μέθοA
δο της προσωπικής συνέντευξης το εγκυροποιημένο, για τον ελληνικό πληθυσμό, ερωτηματοA
λόγιο EQ-5D Το EQ-5D αποτελείται από δύο διακριτά εργαλεία: το περιγραφικό σύστημα SdeA
scriptive systemT και την οπτική αναλογική κλίμακαSVAS scaleT. Το περιγραφικό σύστημα βασίA
ζεται σε πέντε ερωτήσεις. Κάθε μια στοχεύει στην εκτίμηση διαφορετικής διάστασης της ποιA
ότητας ζωής. Η μέτρηση γίνεται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την απουσία, την ύπαρξη μερικών
ή σοβαρών προβλημάτων ως προς την κάθε διάσταση. Οι πέντε διαστάσεις είναι κινητικότητα
SΚT, καθημερινές δραστηριότητες SΚΔT, αυτοεξυπηρέτηση SΑT, πόνος ή δυσφορία SΠΔT και τέA
λος το άγχος ή η κατάθλιψη SΑΚT.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΜΣΣ = μη στατιστικά σημαντικό * = P< 0.05

Συμπεράσματα: από τις παραπάνω συσχετίσεις φαίνεται ότι η παρουσία προβλημάτων στους
ασθενείς στις διαστάσεις της αυτοεξυπηρέτησης και της εκτέλεσης των καθημερινών δραστηA
ριοτήτων έχει αρνητική επίδραση στην διάσταση άγχος/κατάθλιψη των συγγενών τους. ΠαραA
δόξως οι διαστάσεις του πόνου/δυσφορίας και του άγχους/κατάθλιψης των ασθενών δεν επιA
δρούν στην διάσταση άγχος/ κατάθλιψη των συγγενών τους. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται
για την επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων.

Φ. Περλικός1, Α. Καββαδίας2, Ι. Πανταζόπουλος1, Π. Ζώης1, Ν. Κατιρτζόγλου3

1. 12η Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA
2. 4η Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA
3. 3η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική;Ογκολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA

Σκοπός: Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους μηχανισμούς που ενισχύουν την διήθηA
ση και την μετάσταση σε μοριακό επίπεδο, και ειδικά να διερευνήσουμε τον ρόλο της μεA
σεγχυματικήςAπροςAαμοιβαδοειδούς μετατροπής SΜΑΤT.
Υλικό : Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας για
άρθρα δημοσιευμένα μέχρι και το 2010, για να εντοπίσουμε άρθρα σχετιζόμενα με τους
μοριακούς μηχανισμούς διήθησης και μετάστασης, και ειδικότερα για τον τύπο και τον
έλεγχο της μεσεγχυματικήςAπροςAαμοιβαδοειδούς μετατροπής.
Αποτελέσματα: Σε αντίθεση με την κινητικότητα της επιθηλιακήςAπροςA μεσεγχυματιA
κής μετατροπής SΕΜΤT, η αμοιβαδοειδής κίνηση είναι ανεξάρτητη των πρωτεασών. Η μεA
σεγχυματικήAπροςAαμοιβαδοειδή μετατροπή SΜΑΤT, ρυθμίζεται κυρίως μέσα από το μοA
νοπάτι σηματοδότησης RhoA/ROCK, που οδηγεί στην φωσφορυλίωση των ελαφρών
αλύσων της μυοσίνης, που απαιτείται για την κυτταρική συσταλτικότητα και την κυτταA
ρική μετανάστευση. Οι GTPάσες της Rho GTPases ενεργοποιούνται τόσο από χημικά ερεA
θίσματα από το περιβάλλον του όγκου αλλά και από μηχανικές πιέσεις του εξωκυττάριA
ου δικτύου του όγκου, και ευωδόνουν την διαδικασία της μετάστασης όχι μόνο αυξάνονA
τας την κυτταρική κινητικότητα, αλλά επίσης διακόπτοντας τις συνδέσεις μεταξύ των
κυττάρων αλλά και ενισχύοντας την αποδόμηση του εξωκυττάριου δικτύου. Το μονοπάA
τι RhoA/ROCK ρυθμίζεται από την πρωτεΐνη Smurf1 Sμια λιγάση της ουμπικουιτίνηςT. Η
ενεργοποίηση της Smurf1 μειώνει την έκφραση της RhoA και επιτρέπει την αλλαγή σε μεA
σεγχυματική κίνηση, ενώ η αρνητική ρύθμιση της Smurf1 ενεργοποιεί την RhoA προς
αμοιβαδοειδή κίνηση.
Συμπεράσματα: Η βελτίωση της κατανόησης των υποκείμενων μοριακών και κυτταριA
κών μηχανισμών παραμένει επείγον ζητούμενο, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες αποA
τελεσματικότερες θεραπευτικές στρατηγικές στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύA
μονα.

AΑ46:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΟΣΕΤΑΞΕΛΗΣ, ΟΞΑΛΙΠΛΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΕΣΙΤΑΒΙΝΗΣ
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙ:
ΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

Δ. Ντασκαγιάννης, Γ. Ιωαννίδης, Μ. Διαμαντή, Α. Ρωσσίδης, Π. Γκόγκου, Ρ. Ιωάννου
Ογκολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Εισαγωγή: Ο συνδυασμός δοσεταξέλης, σισπλατίνης και 5Aφθοριοουρακίλης αποτελεί
καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή πρώτης γραμμής στον προχωρημένο καρκίνο της
γαστροοισοφαγικής συμβολής SΓΟΣT, ζητούμενο παραμένει η ανεύρεση καλύτερα
ανεκτών και πιο εύχρηστων σχημάτων με παρόμοια δραστικότητα. Στην αναδρομική μεA
λέτη παραθέτουμε την διετή εμπειρία μας από την χορήγηση ενός προτεινόμενου συνA
δυασμού δοσεταξέλης, οξαλιπλατίνης και καπεσιταβίνης SΔΟΚT σε σειρά ασθενών με αδεA
νοκαρκίνωμα της ΓΟΣ.
Υλικό : Μέθοδοι: Στο χρονικό διάστημα 2009A2010, εννέα διαδοχικοί ασθενείς με
ιστολογικά επιβεβαιωμένο μεταστατικό ή τοπικά εκτεταμένο αδενοκαρκίνωμα της ΓΟΣ
έλαβαν ως θεραπεία πρώτης γραμμής δοσεταξέλη 25 mg/m2 και οξαλιπλατίνη 50 mg/m2
σε ενδοφλέβια έγχυση την 1η και 8η ημέρα κάθε κύκλου, σε συνδυασμό με καπεσιταβίνη
625 mg/m2 δύο φορές ημερησίως από του στόματος την 1η έως 14η ημέρα, με επανάληA
ψη κάθε 3 εβδομάδες. Μέγιστη διάρκεια χημειοθεραπείας ήταν οι έξι κύκλοι. Οι ασθενείς
με τοπικά προχωρημένη νόσο έλαβαν τοπική ακτινοθεραπεία. Η τοξικότητα του σχήμαA
τος και η ανταπόκριση της νόσου καταγράφηκαν, αντίστοιχα, με βάση τα κριτήρια ΝCICTC και RECIST.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν εννέα ασθενείς, έξι άντρες και τρεις γυA
ναίκες, μέσης ηλικίας 61 ετών S41A83T, εκ των οποίων οι επτά με μεταστατική νόσο. Ο
διάμεσος αριθμός κύκλων χημειοθεραπείας ανά ασθενή ήταν τέσσερις. Δύο ασθενείς
S22%T εμφάνισαν διάρροια βαθμού 3A4, ενώ ένας ασθενής S11%T ουδετεροπενία βαθμού
3 χωρίς συνοδό πυρετό. Τα ποσοστά εμφάνισης συνδρόμου παλαμώνAπελμάτων και στοA
ματίτιδας ήταν 11% και 33%, αντίστοιχα. Τα ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης και σταA
θεροποίησης της νόσου ήταν αντίστοιχα 33% και 44%, ενώ ο διάμεσος χρόνος έως την
επιδείνωση νόσου ήταν 7 μήνες. Η διάμεση επιβίωση των ασθενών ήταν 8 μήνες, με δύο
από τους ασθενείς να βρίσκονται ακόμη εν ζωή.
Συμπέρασμα: Το χημειοθεραπευτικό σχήμα ΔΟΚ, παρουσιάζεται ως μία ελκυστική θεA
ραπευτική επιλογή στον προχωρημένο καρκίνο της ΓΟΣ, που αξίζει να μελετηθεί προA
οπτικά σε μεγαλύτερο αριθμό.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Τμήμα Ογκολογίας 401 Γ.Σ.Ν.Α.
2. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
3. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής Ν.Ν.Α.
4. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

AΑ45:

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΔΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟ:
ΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ47:

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΖΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΘΩΡΑΚΟ:
ΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Στ. Μανουβέλου1, Α. Δούντσης2, Ε.Ανδριώτης1, Ε. Μόσα1, Μ. Στασινοπούλου1, Κ. Βασιλικός2,
Α. Ταβερναράκη1
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1. Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Α.Ο.Ν.Α @Ο Άγιος ΣάββαςA
2. Θωρακοχειρουργικό Τμήμα Α.Ο.Ν.Α @Ο Άγιος ΣάββαςA

Σκοπός: Η αξιολόγηση της χρήσης συρμάτινων αγκίστρων στον προεγχειρητικό εντοπιA
σμό οζιδίων του πνεύμονα , πριν από θωρακοσκοπική εκτομή αυτών.
Υλικά - Μέθοδοι: Μέσα σε χρονικό διάστημα 10 μηνών SΑπρίλιος 2010AΙανουάριος
2011T 14 ασθενείς με ύποπτα υποϋπεζωκοτικά οζίδια υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική
εντόπιση των οζιδίων με συρμάτινο άγκιστρο, πριν από θωρακοσκοπική εκτομή. Η μέγιA
στη διάμετρος των οζιδίων κυμαινόταν από 1 έως 3cm. και η απόσταση τους από την
κοντινότερη υπεζωκοτική επιφάνεια 3 έως 5cm. Ποικίλα άγκιστρα όσον αφορά το σχήA
μα του αγκίστρου χρησιμοποιήθηκαν. Μετά την εντόπιση οι ασθενείς μεταφέρθηκαν
αμέσως στην αίθουσα του χειρουργείου έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η θωρακοσκοπιA
κή εκτομή.
Αποτελέσματα: Η τοποθέτηση του αγκίστρου ήταν επιτυχής σε όλους τους ασθενείς. Ο
μέσος χρόνος που χρειάστηκε για την τοποθέτηση του αγκίστρου ήταν 10 min. Κανένας
ασθενής δεν παραπονέθηκε για έντονο άλγος πριν και κατά την διάρκεια της επέμβασης.
Ιστολογική ανάλυση των χειρουργικών παρασκευασμάτων ανέδειξε κακοήθεια σε 12 πεA
ριπτώσεις, 1 περίπτωση κοκκιώματος και 1 περίπτωση κρυπτογενούς οργανοποίημένης
πνευμονίας SBOOPT. Καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με το άγκιστρο με το διπλό
άκρο. Μετατροπή σε θωρακοτομή ήταν απαραίτητη μονάχα στον ασθενή με ΒΟΟP, λόγω
μικρής αιμορραγίας. Εκτόπιση του αγκίστρου παρουσιάστηκε σε ένα ασθενή κατά τη
διάρκεια χειρουργικών χειρισμών. Τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν πνευμοθώρακα, χωA
ρίς όμως την ανάγκη παρέμβασης προεγχειρητικά. O μέσος χρόνος νοσηλείας μειώθηκε
από 7 ημέρες που ήταν με την συμβατική θωρακοτομή στην 1 ημέρα.
Συμπέρασμα: H προεγχειρητική εντόπιση υποϋπεζωκοτικών οζιδίων του πνεύμονα με
συρμάτινα άγκιστρα πριν από θωρακοσκοπική εκτομή τους, αποτελεί μία χρήσιμη και
ασφαλή τεχνική που βοηθά στον ακριβή εντοπισμό των αλλοιώσεων, μειώνει το χειA
ρουργικό χρόνο τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και το συνολικό χρόνο νοσηλείας του
ασθενούς.

AΑ48:

ΩΟΘΗΚΩΝ

ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

Ν. Φέκκας1, Ν. Τσουκαλάς1, Μ. Δεβετζόγλου1, Μ. Γκιαουράκη1, Ε. Γιαννούλας1,
Σ. Αρχοντάκης2, Α. Καραμπεάζης1, Χ. Χριστοφυλλάκης1
1. Ογκολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
2. Κυτταρολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός: Η περιγραφή ασθενούς με δερματικές μεταστάσεις στα μαλακά μόρια του δεξιA
ού άνω άκρου από καρκίνο ωοθηκών.
Υλικό - Μέθοδοι: Γυναίκα 77 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο με αναφερόμενη απώλεια
βάρους, διαταραχές κενώσεων και άτυπα κοιλιακά άλγη από τετραμήνου. Η κλινική εξέA
ταση κατέδειξε ασκίτη, ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε πολλαπλές οζώδεις εμφυτεύσεις
στο περιτόναιο, στο επίπλουν, παραοαρτική λεμφαδενοπάθεια και παθολογικές εξεργαA
σίες στις ωοθήκες ενώ η τιμή των νεοπλασματικών δεικτών CAA125 και Ca 19A9 ήταν
225,1 U/ml και 1611 U/ml αντίστοιχα. Δεδομένου ότι η κυτταρολογική εξέταση απέτυχε
να τεκμηριώσει την προέλευση της κακοήθειας Sπάγκρεας ή ωοθήκεςT, η ασθενής υπεA
βλήθη σε ερευνητική λαπαροσκόπηση που επιβεβαίωσε τα απεικονιστικά ευρήματα, η δε
ιστολογική εξέταση των δειγμάτων κατέδειξε παρουσία βλεννώδους αδενοκαρκινώμαA
τος με προέλευση την ωοθήκη μετά από ανοσοϊστοχημικό έλεγχο. Στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα η ασθενής εμφάνισε τρία δερματικά οζίδια στην έξω επιφάνεια του δεA
ξιού βραχίονα, σκληρά, ακίνητα και ανώδυνα, διαμέτρου 2cm το καθένα. Κυτταρολογική
εξέταση δείγματος παρακέντησης με λεπτή βελόνα SFNAT από τα οζίδια έδειξε την ύπαρA
ξη μεταστατικής διήθησης από το παραπάνω αναφερθέν νεόπλασμα. Λόγω της γενικής
της κατάστασης η ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία 1ης γραμμής με χορήγηση καρβοA
πλατίνας.
Συμπέρασμα: Οι δερματικές μεταστάσεις από συμπαγή νεοπλάσματα δεν είναι ασυνήA
θεις. Η επίπτωση τους κυμαίνεται από 0,7% έως 9% ενώ η συχνότερες εντοπίσεις τους
είναι πρώτον στο θωρακικό τοίχωμα και δεύτερον στην κοιλιακή χωρά. Ο καρκίνος των
ωοθηκών είναι δυνατό να εμφανίσει δερματικές μεταστάσεις στο 1,9A5,1% των περιA
πτώσεων με κύρια εντόπιση στην περιομφαλική χώρα. Όταν εμφανιστούν αυτές το φορA
τίο της νόσου είναι μεγάλο και συνήθως υπάρχει περιτοναϊκή καρκινωμάτωση. Το σπάA
νιο και ταυτόχρονα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, στο περιστατικό που αναφέρθηκε, είναι
η εντόπιση των δερματικών μεταστάσεων στη βραχιόνια χώρα.

AΑ49:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Nerium oleander Anvirzel™ ΣΕ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΥ

Π. Αποστόλου1, Μ. Τολούδη1, Μ. Χατζηιωάννου1, Ι. Παπασωτηρίου1,2

1. R.G.C.C. Ltd. FResearch Genetic Cancer Centre Ltd., Κέντρο Έρευνας Γενετικής ΚαρκίνουG,
Φιλώτας, Φλώρινα
2. Martin;Luther;Universität Halle;Wittenberg, Onkologie;Hämatologie Abteilung, Halle
FSaaleG, Deutschland

Σκοπός: Τα παράγωγα του φυτού Nerium oleander βιβλιογραφικά εμφανίζουν εδώ και
αρκετές δεκαετίες αντικαρκινικές ιδιότητες. Το σκεύασμα Anvirzel™ συνδυάζοντας ουσίες
από το παραπάνω στέλεχος, αλλά και άλλες ουσίες, με βασικότερες τις καρδιακές γλυκοA
σιδάσες και κάποιους πολυσακχαρίτες, έχει διαπιστωθεί πως εμφανίζει αντικαρκινικές
ιδιότητες σε κάποιους τύπους νεοπλασμάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διαA
πίστωση κυτταροστατικήςAκυτταροτοξικής δράσης σε ορμονοAεξαρτώμενες ανθρώπινες
καρκινικές κυτταρικές καλλιέργειες.
Υλικά - Μέθοδοι: Ανθρώπινες τυποποιημένες καρκινικές σειρές από την Ευρωπαϊκή κοA
λεκτίβα SECACCT, ήταν το υλικό στο οποίο μελετήθηκε η επίδραση του Anvirzel™. ΣυγκεA
κριμένα, μελετήθηκαν οι κυτταρικές σειρές PC3, LNCaP, 22Rv1 που αντιπροσωπεύουν
ανθρώπινους όγκους προστάτη και οι κυτταρικές σειρές MDA-MB 231, T47D, MCFA7 οι
οποίες αντιπροσωπεύουν όγκους μαστού. Για την διαπίστωση δράσης του σκευάσματος,
εφαρμόστηκαν viability assays και συγκεκριμένα τα MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)2,5-diphenyltetrazolium bromide), SRB (Sulforhodamine BT και CVE (Crystal violet) asA
says. Οι χρόνοι επώασης που μελετήθηκαν ήταν 24h, 48h και 72h σε διαφορετικές συγA
κεντρώσεις του σκευάσματος.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή λειτουργική δράση του σκευάσματος
Anvirzel™ και στους δύο τύπους νεοπλασμάτων. Στις καρκινικές σειρές όγκου προστάτη
τα αποτελέσματα ήταν εμφανώς καλύτερα στις σειρές PC3, LNCaP, ενώ από τις σειρές νεA
οπλασμάτων μαστού, στην κυτταρική σειρά T47D, παρατηρήθηκαν τα βέλτιστα αποτεA
λέσματα.
Συμπεράσματα: Το σκεύασμα Anvirzel™ εμφανίζει αντικαρκινικές ιδιότητες σε νεοπλάA
σματα προστάτη και μαστού. Ωστόσο παρατηρείται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε
νεοπλάσματα τα οποία είναι καθόλου ή ελάχιστα ορμονοAεξαρτώμενα. Φυσικά, είναι
αναγκαίο να μελετηθεί το παραπάνω σκεύασμα σε πολλούς διαφορετικούς καρκινικούς
κυτταρικούς τύπους, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα που μπορούν να αναχθούν
με ασφάλεια σε κλινικό επίπεδο.

AΑ50:

VERRUCOUS ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Χ. Ιαβάτσο1, Χ. Γρηγοριάδης1, Ι. Σύψας1, Ε. Παπαδάκης1, Ε. Καΐρη;Βασιλάτου2, Δ. Χασιάκος1,
Σ. Φωτίου1, Α. Κόνδη;Παφίτη2
1. Β’ Μαιευτική C Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA

Εισαγωγή: Τα Verrucous καρκινώματα του αιδοίου αποτελούν μια σπάνια ιστολογική
ποικιλία τοπικά διηθητικών όγκων εκ πλακωδών κυττάρων. Θεωρούνται ως HPVAαρνηA
τικοί όγκοι, παρόλο που βιβλιογραφικά συχνά συσχετίζονται με την παρουσία του στεA
λέχους 6 του ιού HPV. Μελέτες καταδεικνύουν την παρουσία στελεχών του ιού HPV στο
27% περίπου των περιπτώσεων Verrucous καρκινωμάτων του αιδοίου. Θεωρούνται συA
χνά ως εξαιρετικά βραδείας ανάπτυξης, χαμηλού ιστολογικού βαθμού διαφοροποίησης
όγκοι εκ πλακωδών κυττάρων, που εκτός του αιδοίου έχουν εντοπισθεί και στον ρινοA
φάρυγγα, στην περιπρωκτική καθώς και στην ορθοπρωκτική περιοχή.
Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού Verrucous καρκινώματος του αιA
δοίου που αντιμετωπίσθηκε στην Κλινική μας προ 3ετίας.
Αποτελέσματα: Πρόκειται για μετεμμηνοπαυσιακή Ελληνίδα ασθενή 72 ετών με ατομιA
κό αναμνηστικό σακχαρώδους διαβήτη, που προσήλθε στην Κλινική μας λόγω αιδοιοδυA
νίας και κνησμού από 6μήνου. Η γυναικολογική εξέταση κατέδειξε την παρουσία ανθοA
κραμβοειδούς όγκου του αριστερού μεγάλου χείλους του αιδοίου με επέκταση στην αναA
τομική χώρα πλησίον της ουρήθρας και της κλειτορίδας. Βιοψία από τον όγκο διέγνωσε
Verrucous καρκίνωμα του αιδοίου. Η ασθενής υπεβλήθη σε ριζική εξαίρεση του όγκου σε
ελεύθερα χειρουργικά όρια. Η μακροσκοπική εξέταση κατέδειξε εξωφυτικό ανθοκραμβοA
ειδή όγκο μείζονoς διαμέτρου 3 cm ενώ στη μικροσκοπική εξέταση διεφάνησαν καλά διαA
φοροποιημένα επιθηλιακά κύτταρα. Παρατηρήθηκε επίσης υπερκεράτωση και παρακεA
ράτωση αλλά όχι διήθηση λεμφαγγειακών χώρων, ενώ επιβεβαιώθηκε η παρουσία του
ιού HPV. Δεν απαιτήθηκε συμπληρωματική αγωγή ενώ η ασθενής είναι σήμερα 3 έτη μεA
τά την αρχική διάγνωση και αντιμετώπιση, ελεύθερη συμπτωμάτων και σημείων πιθανής
υποτροπής.
Συμπέρασμα: Οι όγκοι Verrucous είναι μια μη συχνή ιστολογική κατηγορία τοπικα διηA
θητικών όγκων του αιδοίου, οι οποίοι όμως δεν δίδουν μεταστάσεις και ως εκ τούτου δεν
απαιτείται μηροβουβωνική λεμφαδενεκτομή κατά την αντιμετώπισή τους.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ51:

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 18F-FDG-PET/CT ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Χ. Ρούσσης1, , Α. Κιούση1, Α. Κοκκίνη;Πάσχου1, Ι. Πλατής2

Σκοπός της μελέτης: Η παρουσίαση των πρόσφατων βιβλιογραφικών δεδομένων που
αφορούν στην αξιολόγηση του ρόλου του 18F-FDG-PET/CT στην πρόγνωση ασθενών με
ιστολογικά επιβεβαιωμένο κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα.
Υλικό - Μέθοδος: Έξι μελέτες από το 2003 έως το 2010 που εντοπίστηκαν ύστερα από
αναζήτηση στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες pubmed και medscape, χρησιμοποιώντας ως
λέξεις κλειδιά : PET/CT, μεσοθηλίωμα, πρόγνωση.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των μελετών επιχειρήθηκε προσπάθεια συσχέτισης διαφόA
ρων παραμέτρων του 18F-FDG-PET/CT με την πρόγνωση της νόσου. Πέραν του καθιερωA
μένου SUVmax, μελετήθηκαν και παράμετροι που συγκεράζουν μορφολογικά και λειA
τουργικά χαρακτηριστικά του όγκου, όπως TLG, TGV, MTV και PETvol. Ο σχεδιασμός των
μελετών υπήρξε διαφορετικός και τα έως τώρα αποτελέσματα αντικρουόμενα. Στην πλειA
οψηφία αυτών, διαφάνηκε ελαφρά υπεροχή των ογκομετρικών παραμέτρων έναντι του
SUVmax στη συσχέτισή τους με τη συνολική επιβίωση ή το χρονικό διάστημα έως την
υποτροπή της νόσου.
Συμπεράσματα: Οι ογκομετρικές παράμετροι του 18F-FDG-PET/CT θα μπορούσαν δυνηA
τικά να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της πρόγνωσης ασθενών με κακόηθες μεσοA
θηλίωμα του υπεζωκότα. Ωστόσο, τα έως τώρα λιγοστά και εν μέρει αντικρουόμενα δεA
δομένα καθιστούν αναγκαίο το σχεδιασμό περισσότερων προοπτικών μελετών προκειA
μένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του 18F-FDG-PET/CT .

AΑ52:

ΛΕΠΤΟΜΗΝΙΓΓΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ FΛΜΚG ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΕΡΜΑ:
ΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Α. Τζοβάρας, Γ. Τσουκαλάς, Κ. Φλώρου, Ν. Τσαπραλής, Α. Αρδαβάνης

Ά Παθολογικό;Ογκολογικό Τμήμα Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA

Εισαγωγή: ΛΜK από καρκίνο στομάχου έχει περιγραφεί σε ελάχιστες περιπτώσεις ενώ
δερματικές μεταστάσεις από το ίδιο νεόπλασμα είναι σπάνιες. Παρουσιάζουμε ένα περιA
στατικό με συνδυασμό των δύο αυτών μεταστατικών εντοπίσεων.
Περίπτωση: Άνδρας 50 ετών με πρόσφατη γαστροσκοπική διάγνωση καρκίνου στομάA
χου Ssignet ring cellsT προσήλθε με κεφαλαγία ασαφών χαρακτήρων και πολλαπλές δερA
ματικές βλάβες κεφαλής και τραχήλου. Αναφέρθηκε πιθανή έκθεση σε μεγάλη δόση ακτιA
νοβολίας όταν ο ασθενής εργάσθηκε ως μηχανικός στον πυρηνικό αντιδραστήρα του
Chernobyl μετά την έκρηξη του 1986. Ο έλεγχος στο τμήμα μας απεκάλυψε C-erbB2 αρA
νητική νόσο στις δερματικές βλάβες χωρίς σπλαγχνική ή οστική επινέμηση. Χορηγήθηκε
χημειοθεραπεία με τον συνδυασμό Carboplatin/Docetaxel/Capecitabine επί τετράμηνο
που οδήγησε σε συμπτωματική βελτίωση Sυποχώρηση της κεφαλαλγίας και βελτίωση
PST και ελάσσονα ύφεση μικρής διάρκειας των δερματικών. Στη συνέχεια η επιδείνωση
της γενικής κατάστασης και η σφοδρή, εμμένουσα κεφαλαλγία παράλληλα με πλήρη
σχεδόν τύφλωση οδήγησαν στη διάγνωση ΛΜΚ Sαρνητική CT, θετική MRI, θετικό ΕΝΥT.
Παράλληλα διαπιστώθηκε ραγδαία επιδείνωση της δερματικής νόσου χωρίς και πάλι
τεκμηρίωση σπλαγχνικής νόσου. Στον ασθενή τοποθετήθηκε συσκευή OMΜAYA από
όπου χορηγήθηκε methotrexate εβδομαδιαίως παράλληλα με συνέχιση της ΧΜΘ. ΔιαπιA
στώθηκε μικρή βελτίωση της όρασης και της κεφαλαλγίας για τρεις περίπου μήνες. ΤεA
λικά ο ασθενής παρουσίασε επιληπτικές κρίσεις και κατέληξε σε κωματώδη κατάσταση
11 μήνες από την αρχική διάγνωση.
Συμπέρασμα: Η ΛΜΚ σε νεκροτομικό υλικό είναι τριπλάσια από την διαπιστούμενη εν
ζωή. Η περίπτωση που περιγράψαμε είναι η πρώτη στην διεθνή βιβλιογραφία. Η έγκαιρη
διάγνωση και η βέλτιστη παρηγορητική αντιμετώπιση της ΛΜΚ μπορεί να βελτιώσει την
έκβαση σε αυτούς τους κακής πρόγνωσης ασθενείς.Η πιθανή συσχέτιση έκθεσης σε ακτιA
νοβολία και εμφάνισης ασυνήθων μορφών καρκίνου στομάχου ενδεχομένως όμως και
άλλων οργάνων απαιτεί περαιτέρω μελέτη.

ΔΕΚΑΕΤΗΣ

Χ. Γρηγοριάδης1, Δ. Ζυγούρης1, Γ. Ανδρουτσόπουλος1, Χ. Ιαβάτσο1, Χ. Σοφούδης1,
Χ. Πανόπουλος2, Α. Αρδαβάνης2, Ε. Τερζάκης1

1. Β΄ Γυναικολογική Κλινική Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
2. Α΄ & Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA

Σκοπός: Ο πρωτοπαθής καρκίνος των σαλπίγγων είναι ιδιαίτερα σπάνιος S0.3A1.9% των
γυναικολογικών καρκίνων T. Στόχος της μελέτης, η διερεύνηση της συχνότητας του πρωA
τοπαθούς αδενοCa των σαλπίγγων, της ύπαρξης πιθανών παραγόντων κινδύνου, της συA
σχέτισης με διαγνωστικές δοκιμασίες και ύποπτη συμπτωματολογία, ως και η ανάλυση
της θεραπευτικής προσέγγισης και τελικής πρόγνωσης.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Πρόκειται για δεκαετή αναδρομική μελέτη που έλαβε χώρα
στην Κλινική μας. Τέσσερις περιπτώσεις αδενοCa των σαλπίγγων S0.6% των γυναικολοA
γικών καρκίνων T αντιμετωπίσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της μελέτης. Όλες οι
ασθενείς ήταν μετεμμηνοπαυσιακές, ηλικίας 54A77 ετών Sμ.ο. 63.5 έτηT. Δυο ήταν άτοκες
λόγω υδροσαλπίγγων O χρονίας πυελικής φλεγμονής. Κύρια συμπτώματα ήταν το κοιA
λιακό άλγος και η κολπική αιμόρροια. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως η κυτταρολογική καA
τά Παπανικολάου εξέταση σε μια υπογόνιμη ασθενή με υδροσάλπιγγες SCAA125 εντός
φ.τ.T κατέδειξε πολυάριθμα αδενικά κύτταρα με πυρηνική ατυπία και ψαμμώδη σωμάτια.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα επίπεδα του CAA125 κυμαίνονταν μεταξύ 71.6 O 1534.8
U/ml. Η κατά FIGO σταδιοποίηση μετά ερευνητική λαπαροτομία ήταν: 2 St Ia, 1 St Ic, 1 St
IIIa. Η ιστολογική μελέτη κατέδειξε δυο περιπτώσεις σύγχρονων πρωτοπαθών γυναικοA
λογικών νεοπλασιών. Σε μια περίπτωση επρόκειτο περί σύγχρονου ενδομητριοειδούς
αδενοCa ενδομητρίου St Ib GrI και θηλώδους αδενοCa σάλπιγγας St Ia, όπου ακολούθηA
σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Στη δεύτερη περίπτωση διεγνώσθη σύγχρονο
πρωτοπαθές μικροκυστικό αδενοCa ωοθήκης και ετερόπλευρης σάλπιγγας St IIIa, όπου
ακολούθησε χημειοθεραπεία. Και οι δυο ασθενείς είναι σήμερα ελεύθερες νόσου 88 και
94 μήνες μετά τη διάγνωση, αντίστοιχα. Εκ των άλλων δυο ασθενών, η μια είναι σε καλή
γενική κατάσταση, ελεύθερη νόσου 24 μήνες μετά το τέλος της χημειοθεραπείας, ενώ η
άλλη απεβίωσε με ηπατικές μεταστάσεις 36 μήνες μετά την αρχική διάσγνωση.
Συμπεράσματα: H θεραπευτική προσέγγιση του αδενοCa των σαλπίγγων είναι σε γενιA
κές γραμμές παρόμοια με εκείνη του αδενοCa των ωοθηκών. Παραορτική λεμφαδενεκτοA
μή θα πρέπει να εκτελείται, ιδίως παρά τους οσφυϊκούς λεμφαδένες, όπου τα λεμφαγγεία
των σαλπίγγων κυρίως καταλήγουν. Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και κυρίως εκείνες
με υπογονιμότητα λόγω υδροσαλπίγγων θα πρέπει να παρακολουθούνται για την έγκαιA
ρη διάγνωση μιας τόσο σπάνιας νοσολογικής οντότητας.

AΑ54:

ΟΙ ΥΦΕΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΣΕ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Π. Μπολάνης, Π. Βέργου

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ @Γ. ΓεννηματάςA

Σκοπος: σκοπός της εργασίας είναι η ανεύρεση διαφορών ανάμεσα σε ογκολογικούς
ασθενείς και άλλους ασθενείς αναφορικά με τη παρουσία ψευδοϋφών και βλαστοσποA
ρίων μυκήτων όπως διαπιστώνεται μικροσκοπικά σε φρέσκα δείγματα ούρων. Η σημαA
σία του ευρήματος αυτού αναφέρεται στην διερεύνηση της λειτουργικότητας των μυκήA
των in vivo σε ασθενείς που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία και θεραπεία με ακτινοβοA
λία, καθόσον η παραγωγή υφών αναφορικά με τη βλαστική φάση υποδηλώνει χρόνια παA
ρουσία μυκήτων.
Υλικό : Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση στο αρχείο του εργαστηρίου όλων των περιστατιA
κών που εκδήλωσαν μύκητες. Καταγράφηκε η ποσότητα βλαστοσπορίων και υφών κατά
μια ημιποσοτική κλίμακα και η κλινική προέλευση του δείγματος. Στη συνέχεια αυτή η
ομάδα δειγμάτων συγκρίθηκε με τυχαιοποιημένο δείγμα 46 ασθενών. Η στατιστική ανάA
λυση περιέλαβε μη παραμετρική ανάλυση, όπως Χ τετράγωνο και Kruskall- Wallis.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν ότι από ένα συνολικό δείγμα 3705 ασθενών, 25 ασθενείς εκA
δήλωσαν υφές μυκήτων, δηλαδή κατά ένα ποσοστό της τάξης 0,7 % και 58 βλαστοσπόA
ρια S1,6%T. Οι κλινικές διαφέρουν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό στην εκδήλωση υφών
μυκήτων με την ογκολογική κλινική, και το τμήμα ακτινοθεραπείας να εκδηλώνουν τα μιA
κρότερα ποσοστά, συγκριτικά με το κέντρο μαστού, τα εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία
και τις κλίνες γενικών ασθενών, χειρουργείων κλπ που εκδήλωσαν σε μεγαλύτερα ποσοA
στά και σε μεγαλύτερη κλίμακα υφές μυκήτων. Αντίθετα η παρουσία βλαστοσπορίων δεν
διέφερε σημαντικά ανά κλινική.
Συμπεράσματα: Είναι φανερό ότι η θεραπευτική επέμβαση αναστέλλει την παρουσία
υφών μυκήτων. Το ότι και σε ασθενείς υπό ακτινοβολία παρουσιάζεται το ίδιο αποτέλεA
σμα με χημειοθεραπευόμενους σημαίνει ότι ο χρόνος μεσολάβησης μεταξύ των 2 φάσεA
ων της θεραπείας δεν είναι ικανός για την αποκατάσταση της ικανότητας παραγωγής
υφών. Η χημειοθεραπεία σαφώς αναστέλλει τη δημιουργία ψευδοϋφών από τους μύκηA
τες.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA
2. Ογκολογικό Τμήμα Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA

AΑ53:

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΩΝ ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ55:

ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΩΡΙΜΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΩΜΑ ΣΕ ΝΕΑ ΑΣΘΕΝΗ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ν. Περράκης1, Χ. Σοφούδης1, Π. Διαμαντόπουλος1. Τ. Κάππος1, Ι. Ιιακωβίδου2, Φ. Γαβρεσέα2, Κ. Βολιώτη3
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1. Β΄ Χειρουργική Κλινική Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA
3. Ακτινολογικό Τμήμα Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA

Εισαγωγή: Ώριμα κυστικά τερατώματα αποτελούν το 20% όλων των ωοθηκικών όγκων σε ενήλιA
κες και 50% όλων των ωοθηκικών όγκων σε παιδιά. Αποτελούνται από καλά διαφοροποιημένα παA
ράγωγα και των τριών εμβρυικών στοιχείων SεκτόδερμαAμεσόδερμαAενδόδερμαT. Σε πολλές περιA
πτώσεις μπορούν εύκολα να διαγνωσθούν από συγκεκριμένες απεικονιστικές εξετάσεις εξαιτίας του
χαρακτηριστικού λιπώδους στοιχείου εσωτερικά του όγκου.
Παρουσίαση Περιστατικού: Γυναίκα ασθενής 34 ετών με ιστορικό εκτόπου κυήσεως το 2001 και
αριστερής ωοθηκεκτομής το 2003 προσέρχεται στα Εξωτερικά Ιατρεία της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής
του Ε.Α.Ν.Π. KΜεταξάL επικαλούμενη έντονο κοιλιακό άλγος , αίσθημα βάρους και πίεσης στη πεA
ριοχή της πυέλου. Η κλινική εξέταση ανέδειξε μία ευμεγέθης μάζα συμπαγής, κινητή και επώδυνη
στη ψηλάφηση. Λόγω της αιμοδυναμικής αστάθειας της ασθενούς και της κλινικής εικόνας κρίθηκε
σκόπιμο η εισαγωγή της στην κλινική. Ο U/S έλεγχος ανέδειξε ένα γιγάντιο κυστικό μόρφωμα στη
περιοχή της δεξιάς ωοθήκης Sδιαστάσεων 150Χ140Χ130mmT. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε από
τη χρήση CT άνωAκάτω κοιλίας. Το μόρφωμα καταλαμβάνει το χώρο μεταξύ νεφρών και ελλάσονος
πυέλου. Η ασθενής υποβλήθηκε σε σπινθηρογράφημα οστών ,το οποίο δεν ανέδειξε σημεία κακοήA
θειας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι από τους καρκινικούς δείκτες το CAA125 ανευρέθη αυξημένο S61,90
U/mlAΦ.Τ: 0,00A35T. Οι υπόλοιποι καρκινικοί δείκτες δεν ανέδειξαν σημεία κακοήθειας.
Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική υστερεκτομή και δεξιά σαλπιγγοAωοθηκεκτομή.
Το αποτέλεσμα της ταχείας βιοψίας ήταν αρνητικό για κακοήθεια. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε
ώριμο κυστικό τεράτωμα διαστάσεων 180Χ170Χ150mm με εμφανή παρουσία τριχών, σμήγματος,
οστίτη ιστού, εντερικού επιθηλίου. νευρικού ιστού, γαγγλίου καθώς και ίριδας ως κατάλοιπα και
των τριών εμβρυικών στοιχείων SεκτοδέρματοςAμεσοδέρματοςAενδοδέρματοςT. Η ασθενής κατά τη
διάρκεια της παραμονής της ήταν σε άριστη γενική κλινική κατάσταση. Ύστερα από σύντομο χρονιA
κό διάστημα εξήλθε της κλινικής κατόπιν οδηγιών.
Συμπέρασμα: Ώριμα κυστικά τερατώματα προσβάλουν άτομα νέας ηλικίας με μέσο όριο ζωής τα 30 έτη
σε σχέση με τους επιθηλιακούς όγκοι των ωοθηκών. Προέρχονται από γεννητικά κύταρρα μετά τη πρώτη
μειωτική διαίρεση. Ανακαλύπτονται συγχρόνως και στις δύο ωοθήκες σε ποσοστό 10% . Έχουν ένα μεγάA
λο ποσοστό επιπλοκών όπως η συστροφή, ρήξη, λοίμωξη και κακοήθη εξαλλαγή. Αναφέρονται συχνά ως
δερμοειδείς κύστεις και είναι οι πιο συχνοί όγκοι γεννητικών κυττάρων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλιA
κίας. Συνήθως είναι ασυμπτωματικοί μέχρι να καταλάβουν ένα αξιοσημείωτο μέγεθος.

AΑ56:

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΑΙΜΑΤΟΜΗΤΡΑ.
ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Χ. Σοφούδης1, Ι. Μπούτας1, Χ. Γρηγοριάδης1, Χ. Ιαβάτσο1, Κ. Μπακαλιανού1, Ε. Δεληγεωρόγλου1,
Ν. Σαλάκος1, Α. Κόντη;Παφίτη2, Γ. Κρεατσάς1

1. Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. @ΑρεταίειοA

Εισαγωγή: Παρουσίαση περιστατικού μετεμμηνοπαυσιακής ασθενούς εξεταζόμενης για ευμεγέθη κυστιA
κό περιτοναικό όγκο. Από το ατομικό και αναμνηστικό ιστορικό αναφέρεται ευρεία εκτομή τραχήλου της
μήτρας στο πλαίσιο αντιμετώπισης υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας. Η ασθενής υποβλήθηκε
σε κοιλιακή ολική υστερεκτομή. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε την παρουσία αιματόμητρας, συνοδευόμεA
νη με ενδομητροειδές αδενοκαρκίνωμα στην επιφάνεια της. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
ανέδειξε το γεγονός ότι η ανεύρεση αιματόμητρας σε μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα χρήζει ενδελεχούς ελέγA
χου για τον κίνδυνο εμφάνισης οποιασδήποτε μορφής κακοήθειας.
Παρουσίαση Περιστατικού: Γυναίκα ασθενής, 70 ετών, πολύτοκος εισέρχεται στο Εξωτερικό ΙαA
τρείο του Ογκολογικού τμήματος της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΠανεπιστημίA
ου Αθηνών αναφερόμενη παρουσία κοιλιακού άλγους επί μακρόν. Τόσο η κλινική εξέταση όσο και ο
απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξαν ευμεγέθες κυστικό μόρφωμα στην περιοχή της πυέλου. Ο υπερηA
χογραφικός έλεγχος ανέδειξε μάζα S18,4 X 8,3cmT στην περιοχή της πυέλου με λεπτά τοιχώματα και
χωρίς ηχογενή στοιχεία. Ο CT έλεγχος ανέδειξε ευμεγέθη μήτρα με πεπαχυσμένο ενδομήτριο. ΕξαιA
τίας του μεγέθους του όγκου δεν ήταν εφικτός ο καθορισμός προελευσής του. Από τους καρκινικούς
δείκτες μόνο το CA125 ήταν σε υψηλά επίπεδα S182U/ml, με Φ.Τ 0,ΟΟA 35U/mlT. Η ασθενής υποβλήA
θηκε σε κοιλιακή ολική υστερεκτομή. Καθ’όλη την παραμονή της στην κλινική ήταν σε άριστη γενιA
κή κλινική κατάσταση. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε μήτρα μεγέθους 16X10X7 cm και τμήμα τραA
χήλου μήκους 3,5cm. Η περιοχή της μήτρας ήταν γεμάτη με αίμα δίνοντας την εικόνα αιματόμητρας.
Η ιστολογική εξέταση του τραχήλου ανέδειξε εκτεταμένες συμφύσεις και απόφραξη του τραχηλικού
καναλιού. Οι εξαιρεθέντες λεμφαδένες ήταν αρνητικοί για κακοήθεια. Η χειρουργική σταδιοποίηση
ανέδειξε καρκίνο ενδομητρίου Ib Sκατά FIGOT. Η ασθενής παρακολουθείται στα Εξωτερικά Ιατρεία
του Ογκολογικού τμήματος της Β΄Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου ΑθηA
νών και μετά από παρέλευση δύο ετών η γενική κλινική κατάστασή της, είναι άριστη. Η παρακολούA
θηση γίνεται κατόπιν περιοδικού ελέγχου με CT άνωAκάτω κοιλίας και καρκινικών δεικτών.
Συμπεράσματα: Είναι σημαντικό ότι ευμεγέθεις πυελικοί όγκοι ανευρισκόμενοι κατά τη διάρκεια κλινιA
κής εξέτασης έχουν ποικίλη προέλευση και αναδεικνύουν πολλά κλινικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να προA
έρχονται από το μεσεντέριο, περιτόναιο, το λεμφικό σύστημα, την ουροδόχο κύστη ή και το συνδετικό
ιστό της πυέλου. Σπάνια ανευρίσκονται ως κυστικές συλλογές εντός αυτής. Ανάλυση του υγρού αυτού
αναδεικνύει παρουσία αίματος SαιματόμητραT, ορώδους υγρού SυδρόμητραT ή πυώδους συλλογής SπυόA
μητραT. Η ύπαρξη ακανόνιστης κολπικής αιμόρροιας, ειδικότερα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες πρέπει
να εγείρει την υποψία καρκίνου του ενδομητρίου. Αυτή ισχυροποιείται με το γεγονός της παρουσίας κυA
στικής συλλογής εντός της μήτρας συνοδευόμενης ή όχι με κοιλιακό άλγος.

AΑ57:

ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΕΞΩΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΠΑΘΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ

Μ. Δεβετζόγλου1, Α. Καραμπεάζης1, Σ. Λαμπρακοπούλου1, Ν. Φέκκας1, Μ. Γκιαουράκη1,
Ε. Παυλάκη2, Ν. Τσουκαλάς1, Χ. Χριστοφυλλάκης1
1. Ογκολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός: Η περιγραφή ενός ασθενούς με εξωνευρικές δευτεροπαθείς εντοπίσεις από
επενδύμωμα της ιεροκοκκυγική περιοχής.
Υλικό - Μέθοδοι: Άνδρας 21 με κλινικά εικόνα κύστης κόκκυγα Sβλάβη στην ιεροκοκκυγική
χώρα που πυορροούσεT οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου έγινε πλήρης εξαίρεση της βλάβης
και η ιστολογική εξέταση έδειξε την παρουσία επενδυμώματος βαθμού ΙΙ κατά WHO και στοιA
χεία εξέλιξης προς αναπλαστικό επενδύμωμα βαθμού ΙΙΙ. Ενάμισυ έτος αργότερα κατά την καA
τάταξη του στο στράτευμα διαπιστώθηκε διόγκωση των βουβωνικών λεμφαδένων δεξιά. Η FA
NA αυτών ήταν θετική για κακοήθεια και ο λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου που ακολούθηA
σε, κατέδειξε την διήθηση των αφαιρεθέντων λεμφαδένων από το προαναφερθέν νεόπλασμα.
Ατυχώς παρά την χορήγηση διαφόρων θεραπευτικών γραμμών υπάρχει αργή αλλά σταθερή
πρόοδος της νόσου του μέχρι και σήμερα με διήθηση παραορτικών λεμφαδένων και εμφάνιση
δευτεροπαθών εντοπίσεων στους πνεύμονες.
Συμπέρασμα: Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται στο ότι πρόκειται
για επενδύμωμα της ιεροκοκκυγική περιοχής με εξωνευρικές δευτεροπαθείς εντοπίσεις.
Τα επενδυμώματα είναι συχνότερα στην παιδική ηλικία και εντοπίζονται κυρίως στις κοιA
λίες του εγκεφάλου και στο νωτιαίο σωλήνα. Αποτελούν το 10% των εγκεφαλικών όγA
κων στα παιδία. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις πρωτοπαθούς εξωνευρικής ενA
τόπισης στις ωοθήκες, στο μεσοθωράκιο και στους πνεύμονες που αποδίδονται στην
ύπαρξη έκτοπου εμβρυικού ιστού από το νευρικό σωλήνα. Η συχνότερη εξωνευρική ενA
τόπιση στους ενήλικες είναι στα μαλακά μόρια της ιεροκοκκυγικής περιοχής. Η παρουσία
εξωνευρικών δευτεροπαθών εντοπίσεων είναι ακόμη πιο σπάνια και υπάρχει μικρή αναA
φορά τέτοιων περιστατικών στην διεθνή βιβλιογραφία.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ58:

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟ:
ΠΗΣ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΔΩ:
ΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΕΚΤΟΜΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Χ. Ν. Στοΐδης MD1, Γ. Γ. Τσούκαλος MD2, Γ. Παπαγεωργίου MD2, Κ. Ε. Βερίγος MD3,
Λ. Μηλιάδης MD1, Ι. Δ. Κυριαζάνος MD1

Σκοπός. Η δυσμενής πρόγνωση του καρκίνου του παγκρέατος αντικατοπτρίζεται στα
υψηλά ποσοστά υποτροπής και μετάστασης ακόμα και μετά R0 παγκρεατικοδωδεκαδαA
κτυλεκτομή. Η συμβατική ακτινοθεραπεία και οι νέοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες αν
και εμφανίζουν ευνοϊκά σε γενικές γραμμές αποτελέσματα, παρουσιάζουν καθυστερημέA
νη χρονικά ύφεση των συμπτωμάτων. Ομοίως, η χειρουργική επανεπέμβαση εφαρμόζεA
ται σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις λόγω ανατομικών δυσκολιών από τις πολλαπλές
συμφύσεις στην περιοχή και την εφαρμογή ακτινοθεραπείας. Λιγότερο επομένως, επεμA
βατικές και τοξικές μέθοδοι είναι πάντα προτιμητέες λόγω και της γενικότερης επιβαρυA
μένης κατάστασης των συγκεκριμένων ασθενών.
Υλικά - Μέθοδοι. Με την παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την εμπειρία μας πάνω στην
αντιμετώπιση ενός περιστατικού που αφορούσε στη συνδυασμένη αντιμετώπιση τοπιA
κής υποτροπής καρκίνου του παγκρέατος. Πρόκειται για 77χρονο άρρενα ασθενή, ο οποίA
ος 20 μήνες μετά από παγκρεατικοδωδεκαδακτυλεκτομή για αδενοκαρκίνωμα κεφαλής
παγκρέατος εμφάνισε σχεδόν πλήρη απόφραξη της σπληνικής φλέβας με συμπτωματιA
κούς οισοφαγικούς κιρσούς πρώτου βαθμού, λόγω τοπικής υποτροπής του όγκου. Οι κιρA
σοί επαναγγειώθηκαν με διηπατική τοποθέτηση ενδαγγειακής πρόθεσης στη σπληνική
φλέβα στη συμβολή της με την πυλαία φλέβα Spercutaneous transhepatic portal vein sA
tentingT. Ακολούθως, εφαρμόστηκε στερεοτακτική ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιA
ση της τοπικής υποτροπής Scyberknife stereotactic body radiation therapy).
Αποτελέσματα. Χάρη στην ακρίβεια και την ασφάλεια της συγκεκριμένης συνδυαστικής
θεραπείας, ο ασθενής ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της παρουσιάζει έλεγχο της νόσου
και των επιπλοκών της.
Συμπεράσματα. Παρόλο που το πρότυπο της τοπικής υποτροπής του παγκρεατικού καρκίA
νου είναι γνωστό, δεν υπάρχει θεμελιωμένη θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση
της. Η παρούσα εργασία είναι η πρώτη στη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρεται και αναλύει
τη συνδυαστική αυτή θεραπεία, ενώ εξαιρετικά περιορισμένες είναι και οι αναφορές από τη
μεμονωμένη εφαρμογή των δύο θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ο έλεγχος της τοπικής υποA
τροπής του παγκρεατικού καρκίνου αλλά και των επιπλοκών που προκύπτουν από αυτήν, σε
συνδυασμό με την ελάχιστα επεμβατική και μη τοξική θεραπευτική προσέγγιση προσφέρει
παράταση επιβίωσης και ποιότητα ζωής για τον ασθενή.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
2. Τμήμα Ακτινολογίας και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
3. Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Ιατρόπολις Cyberknife Center
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ59:

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΕΠΙΘΗΛΙΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙ:
ΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Π. Μπολάνης, Π. Βέργου

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ @Γ. ΓεννηματάςA
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Σκοπός: Η συγκόλληση μικροοργανισμών επί επιθηλίων του ουροποιογεννητικού συA
στήματος είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που δεν έχει αναφερθεί επαρκώς σε ογκολοA
γικούς ασθενείς. Τα βακτηρίδια και τα μικρότερου μεγέθους κοκκοβακτηρίδια προσδέA
νονται επί επιθηλίων σε άλλοτε άλλο βαθμό δημιουργώντας ποικίλο βαθμό φόρτωσης. Ο
σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε τη συχνότητα του φαινομένου, το βαθμό φόρτωσης
των επιθηλίων και τις κλινικές συσχετίσεις του φαινομένου στον ογκολογικό ασθενή.
Υλικό : Μέθοδοι: 490 ασθενείς εξετάσθηκαν στη μικροσκοπική εξέταση ούρων για παA
ρουσία των συνήθων στοιχείων της εξέτασης αλλά και για τη παρουσία και την ημιποA
σοτική εκτίμηση συγκολλήσεων επί επιθηλίων, τόσο για κοκκοβακτηρίδια Sclue cellsT,
όσο και για βακτήρια. Καταγράφηκε η κλινική προέλευση του δείγματος και έγινε στατιA
στική αξιολόγηση με ανάλυση συσχέτισης, Χ τετράγωνο και μη παραμετρική ανάλυση
διασποράς.
Αποτελέσματα. Η παρουσία κοκκοβακτηριδίων επί επιθηλίων δεν συσχετίσθηκε με καA
νένα παράγοντα κι ούτε με την κλινική προέλευση. Αντίθετα οι συγκολλήσεις βακτηρίων
επί επιθηλίων ήταν σημαντικά συχνότερες στα δείγματα από το γυναικολογικά ιατρείο
και σε ποσοστό 22%, συγκριτικά με το χημειοθεραπευτικό τμήμα, το κέντρο μαστού και
το ακτινοθεραπευτικό τμήμα, που εμφάνισαν 2A 5 φορές μικρότερο βαθμό. Οι συγκολA
λήσεις βακτηρίων συσχετίσθηκαν με την ενεργό οξύτητα, τα πλακώδη στους άνδρες, και
στις γυναίκες με τον αιματοκρίτη, την αιμοσφαιρίνη, τα ερυθρά, τα ουδετερόφιλα και την
παρουσία μυκήτων.
Συμπεράσματα. Οι συγκολλήσεις βακτηρίων είναι ένα φαινόμενο με πολλαπλές συσχεA
τίσεις, εργαστηριακές και κλινικές. Η απουσία διαφοροποιήσεων μεταξύ ογκολογικών
ασθενών και γυναικολογικών περιστατικών, ως προς τη προσκόλληση κοκκοβακτηριA
δίων, υποδηλώνει την ενδυνάμωση της προσκόλλησης τους επί των επιθηλίων στις συνA
θήκες της χημειοθεραπευτικής επέμβασης, αντίθετα από τα βακτηριόμορφα μικρόβια,
στα οποία διατηρήθηκε μια διαφορά μεταξύ γυναικολογικών και ογκολογικών περισταA
τικών. Η αναερόβια φύση των κοκκοβακτηριδίων πιθανά να συσχετίζεται με ελαττωμέA
νη ευαισθησία στη χημειοθεραπεία.

AΑ60: ΤΑ ΕΡΥΘΡΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ

Π. Μπολάνης, Π. Βέργου, Λ. Παπακωνσταντίνου

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ @Γ. ΓεννηματάςA

Σκοπός: Τα ερυθροφαγοκύτταρα είναι ένα μικροσκοπικό εύρημα της εξέτασης των ούA
ρων του οποίου η σημασία, η προέλευση και η αιτιολόγηση δεν έχει διευκρινισθεί επαρA
κώς ενώ η κλινική του αξιολόγηση είναι ελλειπής επί του παρόντος. Ο σκοπός της εργαA
σίας αυτής είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός και η συχνότητα της παρουσίας του σε ογκολογιA
κούς ασθενείς και να ανιχνευθούν πιθανές αιτίες.
Υλικό : Μέθοδοι: Σε ένα δείγμα 505 ασθενών αναζητήθηκε η παρουσία ερυθροφαγοA
κυττάρων και καταγράφηκε ο βαθμός της παρουσίας τους βάσει μιας ημιποσοτικής κλίA
μακας και η κλινική προέλευση τους. Βρέθηκαν 75 περιστατικά με παρουσία ερυθροφαA
γοκυττάρων. Το συγκεκριμένο δείγμα συγκρίθηκε με αντίστοιχο τυχαιοποιημένο δείγμα
45 ατόμων δίχως παρουσία ερυθροφαγοκυττάρων. Η στατιστική επεξεργασία περιλάμA
βανε Χ τετράγωνο και μη παραμετρική ανάλυση διασποράς.
Αποτελέσματα: Η παρουσία ερυθροφαγοκυττάρων είναι της τάξης του 14%. Η σύγκριA
ση των δύο δειγμάτων έδειξε ότι υπάρχει μια τάση αύξησης της συχνότητας παρουσίας
ερυθροφαγοκυττάρων σε ασθενείς προερχόμενους από το τμήμα πυρηνικής ιατρικής και
από το τμήμα της χημειοθεραπείας συγκριτικά με ασθενείς από άλλα τμήματα, όπως του
Ακτινοθεραπευτικού, του Γυναικολογικού, των παθολογικών εξωτερικών ιατρείων και
του κέντρου μαστού.
Συμπεράσματα: Υπάρχει αυξημένη παρουσία ερυθροφαγοκυττάρων σε ογκολογικούς
ασθενείς. Η χημειοθεραπεία καθώς και ραδιενεργές ουσίες χορηγούμενες για διαγνωστιA
κούς σκοπούς πιθανότατα είναι συνθήκες μεγάλης έντασης για τα κύτταρα του νεφρικού
επιθηλίου και αυτό ίσως να σημαίνει αυξημένη διαρροή ερυθρών που επαναπροσλαμβάA
νονται από σωληναριακά κύτταρα, δημιουργώντας την εικόνα των ερυθροφαγοκυττάA
ρων.

AΑ61:

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ CRP ΚΑΙ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ:ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Ν. Τσουκαλάς1,2, Θ. Οικονομάκη2, Α. Παπακωστίδη4, Κ. Λιασκώνης3, Μ. Τόλια4, Α Τζοβάρας4,
Α. Αρδαβάνης4, Β. Μπαρμπούνης5, Σ. Θεοχάρης2

1. Τμήμα Ογκολογίας, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
2. Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
3. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
4. Τμήμα Ογκολογίας, Α.Ο.Ν.Α. @Ο Άγιος ΣάββαςA
5. Τμήμα Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. @ΙπποκράτειοA

Εισαγωγή: Η CRP και η αλβουμίνη αντανακλούν την ύπαρξη συστηματικής φλεγμονώA
δους αντίδρασης και την θρεπτική κατάσταση ενός ασθενούς αντίστοιχα. Έχει βρεθεί ότι
η CRP έχει προγνωστική αξία σε προχωρημένα νεοπλάσματα διαφόρων τύπων ενώ ο
συνδυασμός της με την αλβουμίνη έχει επιπρόσθετη προγνωστική αξία σε ορισμένους όγA
κους.
Σκοπός: Να μετρηθούν οι τιμές της CRP και της αλβουμίνης σε πρωτοπαθή νεοπλάσμαA
τα του πνεύμονα και να αξιολογηθεί η κλινική τους σημασία.
Υλικό - Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με πρωτοπαθές καρκίνο πνεύμονα και
απουσία ενεργού λοίμωξης. Η διάγνωση του νεοπλάσματος τέθηκε ιστολογικά ń κυτταA
ρολογικά. Δείγμα αίματος ελήφθη πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση. Τα
δείγματα φυγοκεντρήθηκαν και ο ορός αποθηκεύτηκε σε βαθειά κατάψυξη ως τη μέτρηA
ση. Μετρήθηκαν η CRP και η αλβουμίνη με νεφελομετρία και φωτομετρία αντίστοιχα.
Επιπλέον δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με τα κλινικόAιστολογικά δεδομένα των
ασθενών.
Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 129 ασθενείς S114 άνδρες και 15 γυναίκεςT με
μέση ηλικία 64 έτη. Η αναλογία των ιστολογικών τύπων ήταν 79% μη μικροκυτταρικά
νεοπλάσματα και 21% μικροκυτταρικά. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και η στατιA
στική ανάλυση που ακολούθησε θα είναι έτοιμα στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της μελέτης θα είναι ανακοινώσιμα στο αμέσως επόA
μενο διάστημα.

AΑ62:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ
ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ HPV
ΛΟΙΜΩΞΗ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟI ΧΕΙΡΙΣΜΟI ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Ι. Κάντζου, Β. Καραγιάννης, Π. Παπάζογλου, Μ. Πουλίζη, Α. Πετρίδης, Γ. Σαρρής

Α΄ Ακτινοθεραπευτική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA

Η ανάπτυξη δεύτερης κακοήθους νεοπλασματικής εξεργασίας A μετάχρονου όγκου Aσε
ασθενή με ήδη διαγεγνωσμένη κακοήθη νόσο δεν είναι ιδιαίτερα ασυνήθης. Οι σύγχρονοι
πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι είναι, βέβαια, ακόμη ασυνήθεις. Περιγράφουμε μια σπάνια
περίπτωση ασθενούς, 76 ετών, με δύο μετάχρονους κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκους συA
σχετιζόμενους με HPV λοίμωξη. Αρχικώς, ο ασθενής παρουσιάστηκε με διάγνωση κακοήA
θους όγκου κεφαλήςAτραχήλου και στη συνέχεια, μετά πάροδο 10 ετών από το θεραπευA
τικό χειρισμό του, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του διαγνώστηκε πλακώδες
καρκίνωμα πρωκτού.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ63:

ΣΥΝΔΡΟΜΟ LERICHE ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ε. Μόσα, Στ. Μανουβέλου, Μ. Στασινοπούλου, Ε. Ανδριώτης, Κ. Δεληβελιώτης,
Α. Ταβερναράκη

Σκοπός: Συσχέτιση καρκίνου παγκρέατος και συνδρόμου Leriche. Παρουσίαση περισταA
τικού.
Υλικά - Μέθοδοι: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 57 ετών με ιστορικό ανεγχείρητου καρA
κίνου παγκρέατος. Κατά την αρχική σταδιοποίηση της νόσου, σε εξέταση μαγνητικής αγA
γειογραφίας, είχε παρατηρηθεί διήθηση των αγγείων του αλληρείου τρίποδα και της άνω
μεσεντερίου αρτηρίας. Στην κοιλιακή αορτή είχαν αναδειχθεί μόνο ήπιες αθηρωματικές
αλλοιώσεις στο τοίχωμά της.
Τέσσερις μήνες μετά και ενώ ο ασθενής βρισκόταν υπό αγωγή με χημειοθεραπεία και
ακτινοθεραπεία εμφάνισε αιφνίδια διαλείπουσα χωλότητα, παραπάρεση, υπαισθησία
και έντονο άλγος κάτω άκρων, συμπτώματα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Leriche.
Έγινε ΜDCTA με πρωτόκολλο αορτογραφίας και τρισδιάστατη ανασύνθεση των εικόA
νων, όπου και απεδείχθη η συσχέτιση καρκίνου παγκρέατος και συνδρόμου Leriche.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε πλήρης απόφραξη της κοιλιακής αορτής στο ύψος κάA
τωθεν της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Από ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας, διαA
πιστώθηκε σκιαγράφηση των αγγείων κάτωθεν του διχασμού της κοινής μηριαίας αρτηA
ρίας.
Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση που ανέδειξε ότι η αρτηριακή θρόμβωση της κοιλιαA
κής αορτής δεν είναι συνήθης σε ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος. Παράγοντες κινδύνου
τόσο του καρκίνου παγκρέατος, όσο και του συνδρόμου Leriche είναι το κάπνισμα, η
υπερχοληστερολαιμία, ο Σ.Δ.
Η σύγχρονη εμφάνιση καρκίνου παγκρέατος και αιφνίδιου συνδρόμου Leriche είναι εξαιA
ρετικά σπάνια. Η διήθηση μεγάλου μεγέθους αγγείων, όπως η κοιλιακή αορτή, μπορεί να
προκαλέσει θρόμβωση αυτής, υπάρχουν δε περιπτώσεις όπου τα νεοπλασματικά κύτταA
ρα αντικαθιστούν τα κύτταρα του ενδοθηλίου.
Συμπέρασμα: Τα περισσότερα παγκρεατικά καρκινώματα έχουν ήδη επεκταθεί σε περιA
παγκρεατικούς ιστούς κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Η διήθηση των αγγείων του αλληA
ρείου τρίποδα, της άνω μεσεντερίου αρτηρίας, της πυλαίας φλέβας και της άνω μεσεντεA
ρίου φλέβας, είναι συχνό φαινόμενο. Η πλήρης και απότομη απόφραξη της κοιλιακής
αορτής S Σύνδρομο LericheT ως εξέλιξη της νόσου, είναι εξαιρετικά σπάνια. Η ανάπτυξη
παράπλευρής κυκλοφορίας εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των άκρων.

AΑ64: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ FΚΜG ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Π. Χέρας, Ν. Σπηλιόπουλος, Κ. Ερμίδου, Ε. Γκόφα, Ε. Μάρα

Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου

Εισαγωγή: Ο ΚΜ αποτελεί σοβαρό και διαρκώς διογκούμενο υγειονομικό πρόβλημα με
κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις κυρίως στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες,
όπου τείνει να λάβει διαστάσεις πανδημίας.
Σκοπος: Σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνηθεί η επίδραση του ΚΜ στην ποιότητα
ζωής των ασθενών.
Υλικό - Μέθοδος: Σε 19 γυναίκες με ΚΜ, μέσης ηλικίας 59 ετών εχορηγήθει τυποποιημέA
νο ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήσεις.Οκτώ ερωτήσεις αφορούσαν παραμέτρους ποιότηA
τας ζωής Sευεξία, διάθεση, δραστηριότητα, άγχοςT και δυο ερωτήσεις διερευνούσαν την
εμπιστοσύνη των ασθενών στην αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής και
την ενημέρωση τους για την νόσο. Οι απαντήσεις δίνονται σε γραμμική κλίμακα 0A10. ΜεA
γαλύτερες τιμές αφορούσαν καλύτερη ποιότητα ζωής.
Αποτελέσματα: Στις ασθενείς μας φάνηκε να έχει επηρέαστει σημαντικά η ποιότητα
ζωής. Σχεδόν στους μισούς ασθενείς SεννέαT βρέθηκαν μέσες τιμές <5 ενώ σε δέκα ασθεA
νείς με ΚΜ γενικευμένο βρέθηκαν μέσες τιμές <2.
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής επηρεάζεται σημαντικα στον ΚΜ, ιδιαίτερα δε στο γεA
νικευμένο. Θα πρέπει επομένως, εκτός από τις έρευνες για τη βελτίωση της φαρμακευτιA
κής αγωγής, να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και
κοινωνικής αποκατάστασης στις ασθενείς με ΚΜ.

I. Κάντζου, M. Πουλίζη, M. Παπαοικονόμου, A. Κυριακογιαννάκη, A. Πετρίδης, Γ. Σαρρής
Α΄ Ακτινοθεραπευτική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA

Οι κλινικοί ιατροί συχνά έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της αντιμετώπισης μεA
γάλου αριθμού κλινικών εκδηλώσεων της φυσικής ιστορίας του προχωρημένου καρκίA
νου του μαστού. Οι οστικές μεταστάσεις είναι ένα σημαντικό στάδιο στην πορεία της φυA
σικής ιστορίας του καρκίνου του μαστού, που αφορά αρκετές ασθενείς. Περιγράφουμε τη
σπάνια περίπτωση ασθενούς με καρκίνο του μαστού, ηλικίας 48 ετών, που προσήλθε
στην κλινική μας μετά από διάγνωση διάχυτων οστικών μεταστάσεων στις ανατομικές
δομές του προσωπικού κρανίου και μάζας πυκνότητας μαλακών μορίων με εντόπιση στο
αριστερό ιγμόρειο και επέκταση στον οφθαλμικό κόγχο, τις ηθμοειδείς κυψέλες, την υπεA
ρώα και την άνω γνάθο. Το προσωπικό κρανίο δεν αποτελεί συχνή εντόπιση οστικών μεA
ταστάσεων από καρκίνο του μαστού και η μεγάλη έκταση της μεταστατικής νόσου της
ασθενούς είναι ιδιαίτερα ασυνήθης.

AΑ66:

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΣΧΕΟΥ ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

B. Γιαννοπούλου1, Δ. Μουρτζούκου2, Θ. Μαρινάκης1, Δ. Τσούτσος3, Γ. Κακιόπουλος2,
Ν.Ι. Αναγνωστόπουλος1
1. Αιματολογική Κλινική Γ.Ν.Α. @Γ. ΓεννηματάςA
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. @Γ. ΓεννηματάςA
3. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α. @Γ. ΓεννηματάςA

Το πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα SC-ALCLT αποτεA
λεί ένα σπάνιο λέμφωμα που ανήκει στην ομάδα των CD30+ TAδερματικών λεμφωμάτων.
Εμφανίζεται συνήθως ως μονοεστιακό ανώδυνο οζίδιο και με τη μορφή πολλαπλών ερυA
θροϊωδών δερματικών όγκων, ενώ ποσοστό 10% των ασθενών εμφανίζει εξωδερματική
νόσο. Το πρωτοπαθές C-ALCL έχει τη τάση να υποτροπιάζει και σε αντίθεση με το συA
στηματικό αναπλαστικό λέμφωμα έχει ευνοϊκή πρόγνωση Sδεκαετής επιβίωση σε ποσοA
στό >90% των ασθενώνT.
Αναφέρεται περίπτωση ασθενούς άρρενος ηλικίας 50 ετών που προσήλθε στα Ιατρεία
του Νοσοκομείου λόγω εξελκωμένης περιοχής του ΑΡ οσχέου. Με την χειρουργική εξαίA
ρεση της βλάβης αφαιρέθηκε τεμάχιο δέρματος 6,5Χ5cm και πάχους 1,5 cm με πολλαπλές
συρρέουσες εξελκώσεις. Ιστολογικά παρατηρήθηκε ευμεγέθης εξέλκωση του δέρματος
του οσχέου με πολλές συρρέουσες υποκείμενες αποστηματικές κοιλότητες. Περιφερικά
τους παρατηρήθηκαν πολλαπλά ευμεγέθη νεοπλασματικά κύτταρα με γιγάντιους πυρήA
νες και πολλαπλές μιτώσεις. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος ανέδειξε θετικότητα των νεοA
πλασματικών κυττάρων για Vimentin, LCA, bcl-2, CD30, εστιακή θετικότητα για CD3 και
ασθενέστατη θετικότητα για ΕΜΑ. Τα αντισώματα έναντι Pankeratin, CAM5.2, CD34, FVIA
II, HMB-45, SA100 πρωτεϊνης, CD15, L-26, CD1a, HSV-1, HSV-2, SMA, HHF-35, Desmin ήταν
αρνητικά. Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού ΚiA67 ήταν 65%. Ο ασθενής υποβλήA
θηκε σε σταδιοποίηση χωρίς ευρήματα από τον απεικονιστικό έλεγχο, ενώ βιοψία μυεA
λού δεν ανέδειξε διήθηση από το προαναφερθέν λέμφωμα. Mε βάση τα ιστολογικά/ανοA
σοϊστοχημικά δεδομένα και τη σταδιοποίηση τέθηκε η διάγνωση του πρωτοπαθούς CALCL. Ο ασθενής υποβλήθηκε συμπληρωματικά σε μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία με
συνολική δόση 3300cGy και παραμένει έχων καλώς.
Tο πρωτοπαθές C-ALCL αποτελεί ένα σπάνιο λέμφωμα, που παρουσιάζεται συχνότερα
στους άνδρες κατά την έβδομη δεκαετία της ζωής με κύρια εντόπιση στα άκρα. Eλάχιστα
περιστατικά αφορούν το όσχεον. Ιδιαίτερα σημαντική προγνωστικά και θεραπευτικά είA
ναι η διάκριση του από το συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα, που έχει διαφορετικά
βιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Η θεραπεία του πρωτοπαθούς C-ALCL περιλαμA
βάνει τη χειρουργική αφαίρεση και/ή ακτινοθεραπεία, ενώ σε διάχυτες και σε εξωδερA
ματικές βλάβες επιλέγεται η χημειοθεραπεία Sμονοθεραπεία ή και συνδυασμόςT.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Α.Ο.Ν.Α. @Ο ‘Αγιος ΣάββαςA

AΑ65:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΟΣΤΙ:
ΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΟ ΣΤΟ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ67:

TΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΩΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΥ:
ΣΙΑΣ ΒΙΟΦΙΛΜ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Π. Μπολάνης, Π. Βέργου

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ @Γ. ΓεννηματάςA
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Σκοπός: Η αύξηση του μήκους των βακτηρίων έχει θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μετάβασης
σε χρονιότητα και δημιουργία συμπαγούς μάζας βιοκοινότητας SβιοφιλμT ενός αποικιA
σμού από μικρόβια. Βιοκοινότητες μικροβίων έχουν παρατηρηθεί σε πολλές κοιλότητες
των μακροοργανισμών, σε συνδυασμό μερικές φορές με ξένα σώματα ή δίχως αυτά και
πιθανότατα συμβάλλουν στη παθογένεια νόσων. Ο σκοπός μας είναι να μετρήσουμε τη
συχνότητα του ευρήματος αυτού και να εξετάσουμε τυχόν διαφοροποιήσεις σχετικά με
τη κλινική προέλευση.
Υλικό - Μέθοδοι: Εγινε αναζήτηση της ύπαρξης επιμήκων βακτηρίων σε ένα αρχειακό δείγA
μα 3700 ασθενών, κατά πλειοψηφία ογκολογικών ασθενών. Το σύνηθες μέγεθος, που θεωA
ρήθηκε ως ενδεικτικό παρουσίας βιοκοινότητας, έπρεπε να υπερβαίνει τα 15 μικρά. Το δείγA
μα με παρουσία επιμήκων μορφών στη συνέχεια συγκρίθηκε με τυχαιοποιημένο δείγμα 45
ατόμων δίχως τη παρουσία επιμήκων μορφών και που χρησίμευσαν ως μάρτυρες. Η στατιA
στική ανάλυση περιλάμβανε Χ τετράγωνο και μη παραμετρική ανάλυση διασποράς.
Αποτελέσματα: 38 δείγματα βρέθηκαν θετικά ως προς τη παρουσία επιμηκυσμένων
μορφών βακτηρίων δηλαδή σε ποσοστό 1% του συνολικού δείγματος. Βρέθηκε μια μεA
γαλύτερη συχνότητα παρουσίας επιμήκων βακτηρίων σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς
ασθενείς συγκριτικά με εξωτερικούς ασθενείς O υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή
υπό παρακολούθηση, εξωτερικά ιατρεία κλπA αλλά λόγω του μικρού αριθμού των θετιA
κών περιστατικών, δεν κατέστη δυνατή η στατιστική τεκμηρίωση. Δεν τεκμηριώθηκε
επίσης η ποσοτική διαφοροποίηση μεταξύ των κλινικών.
Συμπερασματα: Το 1% των ασθενών, ογκολογικών και μη, παρουσιάζει επιμήκη βαA
κτήρια, ενδεικτικό παρουσίας βιοκοινοτήτων. Η κλινική προέλευση του δείγματος δεν
τεκμηριώθηκε ότι επηρεάζει τη συχνότητα και τη ποσότητα των επιμήκων μορφών, παA
ρά το ότι η βαρύτητα ή η οξύτητα της νόσου τείνει να αυξάνει τις μορφές αυτές. ΧρειάζεA
ται ένα μεγαλύτερο δείγμα προφανώς για να καταδειχθεί ότι η αντικαρκινική θεραπεία
επηρεάζει τη παρουσία βιοκοινοτήτων.

AΑ68: ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FSBRT:VMATG

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ AXESSE. ΠΑΡΟΥ:
ΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Γ. Κριτσέλης1, Γ. Κόλλιας2, Χ. Παρασκευοπούλου2, Φ. Αγγελάκης3

1. Ακτινοθεραπευτής ; Ογκολόγος Κ.Α.Ο., Δ.Θ.Κ.Α @ΥγείαA
2. Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Κ.Α.Ο., Δ.Θ.Κ.Α @ΥγείαA
3. Ακτινοθεραπευτής ; Ογκολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ.Α.Ο., Δ.Θ.Κ.Α @ΥγείαA

Εισαγωγή: Το προηγμένο ρομποτικό σύστημα Γραμμικού Επιταχυντή Elekta Axesse™,
επιτρέπει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης τεχνικών στερεοτακτικής ακτινοA
χειρουργικής και ακτινοθεραπείας SSRS/SRTT για την ακτινοβόληση πολύ μικρών σε μέA
γεθος όγκων που εντοπίζονται σε ολόκληρο το σώμα συμπεριλαμβανομένων αυτών που
βρίσκονται πολύ κοντά σε ακτινοευαίσθητα όργανα, όπως οι μεταστάσεις στη σπονδυλιA
κή στήλη, στην κεφαλήAτράχηλο, στον πνεύμονα στον προστάτη και στο ήπαρ.
Σκοπός: Παρουσίαση 3 περιπτώσεων στερεοτακτικής ογκομετρικής τοξοειδούς διαμορφούA
μενης έντασης ακτινοθεραπείας SSBRTAVMATT, σε ασθενείς με πνευμονικές μεταστάσεις.
Tα κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν το καλό P.Status, ηλικία<70, διαστάσεις πνευμονικών μεA
ταστάσεων <2cm, πρόοδος της νόσου μετά από πολαπλά χημειοθεραπευτικά σχήματα.
Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 3 συνεδρίες με συνολική δόση όγκου 37.5 Gy, στον ΓραμμιA
κό Επιταχυντή AXESSE και έλαβε 12.5 Gy/συνεδρία, κάθε δεύτερη ημέρα S65%T.
Για την ακινητοποίηση, τον σχεδιασμό και για τον υπολογισμό της δόσης της ακτινοθεA
ραπείας χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο στερεοταξίας:
3 x 10Gy or 3 x 12.5Gy 1 συνεδρία/3 ημέρες
FPTV enclosing 65% isodose: 100% isocenterG
Συμπεράσματα:
• Ένας ασθενής εμφάνισε επιδείνωση της προϋπάρχουσας πνευμονικής ίνωσης χωρίς πεA
ραιτέρω αγωγή
• Oι ασθενείς δεν διέκοψαν θεραπεία
• Απώτερες παρενέργειες έως σήμερα δεν έχουν αναφερθεί και οι ασθενείς βρίσκονται σε
τακτικό κλινικόA εργαστηριακό έλεγχο κάθε 3 μήνες
• Καλή ανοχή από τον ασθενή, μείωση του χρόνου θεραπείας, μειώνοντας το ποσοστό κίA
νησης του ασθενούς ή των οργάνων κατά την διάρκεια της
• Κλιμάκωση της χορηγούμενης δόσης, χωρίς την αύξηση των παρενεργειών, βελτιώνονA
τας την ποιότητα της ζωής
• Πιστοποίηση θεραπείας μέσω CBCT
• ΑκριβέστατηAστοχευμένη θεραπεία
• Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία είναι μία καλή εναλλακτική λύση για τους μη δυνάA
μενους προς χειρουργείο ασθενείς, ή που δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν, ή σε περιA
πτώσεις προόδου της νόσου μετά από χημειοθεραπεία

AΑ69: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ FΚΠG

Π. Χέρας, Ν. Σπηλιόπουλος, Κ. Ερμίδου, Ε. Μάρα, Β. Σαλεσιώτου

Παθολογικός Τομέας Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου

Εισαγωγή: Ο ΚΠ χαρακτηρίζεται από υποτροπές και καταλήγει σε αναπηρία. Οι ασθενείς
με ΚΠ συχνά εκδηλώνουν συναισθηματικές διαταραχές όπως το άγχος και η κατάθλιψη,
οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο της ζωής τους.
Σκοπός: Εκτίμηση της ψυχικής καταπόνησης των ασθενών με ΚΠ.
Υλικό - Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαοκτώ ασθενείς με ΚΠ και δεκαεννέα υγιA
είς ενήλικες, ως ομάδα ελέγχου. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι το
Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας SGHQA28T και η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας SSCL-90-R).
Αποτελέσματα: Στους ασθενείς με ΚΠ παρατηρούνται μεγαλύτερες συχνότητες ψυχιαA
τρικών διαγνώσεων. Η κοινωνική λειτουργικότητά τους είναι περισσότερο επηρεασμέA
νη Sp<0,001T και εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ψυχολογικής δυσφορίας σε σχέση με
τα άτομα της ομάδας ελέγχου Sp<0,002T. Οι διαγνώσεις πιο συχνά σχετίζονται με το άγA
χος και την κατάθλιψη.
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με ΚΠ καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά άγχους
Sp<0,001T και γνήσιας κατάθλιψης Sp<0,001T σε σύγκριση με τους υγιείς.

AΑ70:

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥ:
ΜΟΝΑ ΣΕ ΟΙΣΟΦΑΓΟ, ΣΤΟΜΑΧΟ ΚΑΙ ΣΙΓΜΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΟΝ, ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ν. Κατιρτζόγλου1, Φ. Περλικός2, Α. Κουγιουμτζοπούλου1, Α. Καββαδίας3, Ε. Μερίκας1,
Ι. Κακλαμάνος1, Κ. Συρίγος1

1. 3η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ογκολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA
2. 12η Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA
3. 4η Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. @Η ΣωτηρίαA

Σκοπός: Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει από τους πιο συχνούς και πιο θανατηφόA
ρους παγκοσμίως. Διαγιγνώσκεται συνήθως σε προχωρημένα στάδια, όταν ήδη έχουν
αναπτυχθεί απομακρυσμένες μεταστάσεις. Αν και οι μεταστάσεις στο γαστρεντερικό
έχουν διαπιστωθεί σε σημαντικό ποσοστό σε νεκροψίες, μόνο σποραδικές περιπτώσεις
συμπτωματικών μεταστάσεων έχουν περιγραφεί στην ιατρική βιβλιογραφία.
Υλικό - Μέθοδος: Περιγράφονται 3 περιπτώσεις σύγχρονων και μετάχρονων περιπτώA
σεων μεταστάσεων ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα Sοισοφάγος, στοA
μάχι, σιγμοειδές κόλονT από πρωτοπαθή μηAμικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
Αποτελέσματα: Γαστρεντερικές μεταστάσεις σε ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του
πνεύμονα έχουν σχετιστεί με φτωχή πρόγνωση, λιγότερη από 16 εβδομάδες, ακόμα και
αν σποραδικές σειρές περιστατικών έχουν αναφέρει παρατεταμένη επιβίωση, όπως και
2 από τα 3 περιστατικά που περιγράφονται Sμε επιβίωση 21 και 17 μήνες μετά την διάA
γνωση της γαστρεντερικής μετάστασηςT. Τα περισσότερα συμπτώματα είναι μηAειδικά
και συχνά αποδίδονται σε παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Τα συχνότερα συμπτώμαA
τα των μεταστάσεων στο κόλον είναι ο κοιλιακός πόνος, η ναυτία, ο έμετος, η αναιμία και
η απώλεια βάρους. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν απόφραξη του εντέρου, αιμορραA
γία, διάτρηση του εντέρου, ειλεό και γαστρεντερικά συρίγγια. Η πλέον επικίνδυνη και θαA
νατηφόρα επιπλοκή είναι η διάτρηση του εντέρου. Μεταστάσεις του ανώτερου γαστρενA
τερικού παρουσιάζονται με δυσφαγία, επιγαστραλγία, χρόνια αιμορραγία, αναιμία και αιA
ματέμεση.
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο επαγρύπνησης των ιατρών στην κλινική
πράξη για σπάνιες μεταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι παρατηρούνται σπάνια, τα συμA
πτώματα και επιπλοκές των γαστρεντερικών μεταστάσεων από πρωτοπαθή καρκίνο
του πνεύμονα θα πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα, καθώς σχετίζονται με αυξημένη
θνητότητα και φτωχή πρόγνωση

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ71: ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ FΚΠG

AΑ73: ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Π. Χέρας, Ν. Σπηλιόπουλος, Κ. Αλεξοπούλου, Κ. Ερμίδου, Β. Σαλεσιώτου

Π. Μπολάνης, Π. Βέργου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης ασθενών
με ΚΠ μετά την εκδήλωση της νόσου.
Υλικό - Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 18 ασθενείς με ΚΠ S14 άνδρεςA4 γυναίκεςT μέA
σης ηλικίας 64,5 ετών, όπου 67% ήταν έγγαμοι, 10% άγαμοι, 16% διαζευγμένοι, 22%
στοιχειώδους εκπαίδευσης, 9% μέσης εκπαίδευσης, 69% ανώτερηςAανώτατης. Οι ασθεA
νείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 9 ερωτήσεων απαντώντας σε θέματα αυτοεκτίμηA
σης μετά την εκδήλωση του ΚΠ.
Αποτελέσματα: Οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι ασθενείς με ΚΠ έχουν μειωμένη αυτοεA
κτίμηση μετά την εκδήλωση της νόσου. Ποσοστό 43% βλέπει αρνητικά τον εαυτό του,
25% δεν εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, το 49% θέλει να προσπεράσει και να ξεχάσει την
όλη περιπέτεια ενώ η πλειονότητα μειώνει την δραστηριότητα του. Μόνο το 24% των
ασθενών δηλώνει ότι συνεχίζει τις δραστηριότητες όπως και πρίν.
Συμπεράσματα: Μολονότι ο αριθμός των ασθενών της μελέτης μας είναι μικρός ώστε να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, φαίνεται ότι είναι σημαντικότατη η μείωση της αυτοA
εκτίμησης των ασθενών με ΚΠ μετά την εκδήλωση της νόσου, με αρνητική εικόνα του
εαυτού, με κλονισμό της εμπιστοσύνης στις ίδιες δυνάμεις και με μείωση των δραστηριοA
τήτων τους.

Σκοπός: Οι εποχιακές επιδράσεις είναι σημαντικός παράγων αλλαγών στη φυσιολογία
και τη παθολογία των οργανισμών. Ο σκοπός μας είναι να εξετάσουμε την κατανομή των
κρυστάλλων στη σύσταση των ούρων στη διάρκεια του χρόνου σε ογκολογικούς ασθεA
νείς και να εκτιμηθεί η ύπαρξη διαφοροποίησης τους από το γενικό πληθυσμό .
Υλικό : Μέθοδοι: Μελετήσαμε αναδρομικά τα δεδομένα της εξέτασης των ούρων από
3705 ογκολογικούς ασθενείς. Η αναγνώριση και ποσοτική εκτίμηση των κρυστάλλων και
των αλάτων στηρίχθηκε στη μακροσκοπική και μικροσκοπική μορφολογία τους βάσει
κλίμακας. Η στατιστική επεξεργασία περιλάμβανε έλεγχο κανονικότητας και προσαρμοA
γής σε γνωστές καμπύλες, και μη παραμετρική ανάλυση διασποράς. Η σύγκριση με το γεA
νικό πληθυσμό έγινε βάσει ανεξάρτητων στατιστικών για την εποχιακή κατανομή οξαλιA
κού ασβεστίου SΟΑT, άλατα φωσφορικού ασβεστίου SΑΦΑT, ουρικού οξέος SΟΟT και εναμA
μωνίου φωσφορικού Μαγνησίου SΕΦΜT.
Αποτελέσματα: Οι κρύσταλλοι ΟΑ ήταν σε έξαρση ιδίως τον μήνα Αύγουστο και κατά
την άνοιξη, ιδίως σε άνδρες, ευρήματα που συμφώνησαν με εργασίες γενικού πληθυσμού.
Το ίδιο βρέθηκε και για τα ΑΦΑ αλλά δεν τεκμηριώσαμε διαφοροποίηση από το γενικό
πληθυσμό. Επιπλέον τα άλατα ΑΦΑ εκδηλώθηκαν περισσότερο στις γυναίκες. Εποχιακές
διαφοροποιήσεις δεν επιβεβαιώθηκαν στατιστικά αναφορικά με κρυστάλλους ΟΟ και
ΕΦΜ . Επίσης οι κατανομές των 2 αυτών κρυστάλλων δεν ήταν κανονικές αντίθετα από
αυτές του ΟΑ και ΑΦΑ. Φάνηκε ότι οι κατανομές του ΟΟ και του ΕΦΜ σε ογκολογικούς
ασθενείς ακολουθούν τις καμπύλες καταστροφής σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοοργαA
νούμενης κρισιμότητας, όπως περιγράφηκε από τον Περ Μπακ και συνεργάτες.
Συμπεράσματα: Η εποχιακή κατανομή των κρυστάλλων ΟΑ ογκολογικών ασθενών δεν
διαφέρει ουσιαστικά από αυτή του γενικού πληθυσμού. Αντίθετα δεν βρέθηκε εποχιακή
κατανομή για κρυστάλλους ΟΟ και ΕΦΜ που οι κατανομές τους ακολουθούν καταστροA
φικά πρότυπα.

Παθολογικός Τομέας Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου

I. Κάντζου, M. Παπαοικονόμου, B. Καραγιάννης, Γ. Δουβή, Ν. Μπουντούρογλου, Γ. Σαρρής
Α΄ Ακτινοθεραπευτική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. @ΜεταξάA

Έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς, που πάσχουν από κακοήθη νόσο μπορεί να έχουν προA
διάθεση να αναπτύξουν επιπλέον νεοπλασματικές εξεργασίες, μη αναμενόμενες. Οι μετάA
χρονοι κακοήθεις όγκοι παρουσιάζουν αύξηση της συχνότητάς τους, λόγω αύξησης της
συχνότητας των μεγάλων σε ηλικία ασθενών και βελτίωσης της διαγνωστικής προσέγγιA
σής τους. Περιγράφουμε μια σπάνια περίπτωση ασθενούς, 78 ετών, με αρχική διάγνωση
κακοήθους όγκου στο μαστό και στη συνέχεια, μετά πάροδο 15 ετών από το θεραπευτιA
κό χειρισμό της ασθενούς, διάγνωση τοπικοπεριοχικά ιδιαίτερα εκτεταμένου πλακώδους
καρκινώματος του τριχωτού της κεφαλής και με ιδιαίτερα ασυνήθη εντόπιση της περιοA
χικής λεμφαδενικής νόσου.

AΑ74:

ΤΟ SUNITINIB ΕΠΑΓΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ M:TOR ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Φ. Ζιούτη, Μ.;Α. Κοντοβίνη, Π. Τουπλικιώτη, Χ. Βαδέκα, K. Παπαζήσης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μοριακής Ογκολογίας, ΑΝΘ @ΘεαγένειοA

Εισαγωγή: Το μονοπάτι σηματοδότησης PI3K/AKT/mTOR διαδραματίζει σημαντικό ρόA
λο στην κυτταρική απόπτωση και συχνά συνδέεται με την καρκινογένεση. Το ογκοκαταA
σταλτικό γονίδιο PTEN αποτελεί αρνητικό ρυθμιστή του μονοπατιού, η απώλεια λειA
τουργίας του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. Ο αναστολέας τυροσινικών κιναA
σών Sunitinib χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του νεA
φρού.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθούν τα επίπεδα έκφρασης των συστατιA
κών του μονοπατιού σε κυτταρικές σειρές διαυγοκυτταρικού καρκίνου του νεφρού και
να διερευνηθεί ο πιθανός μοριακός μηχανισμός δράσης του Sunitinib.
Υλικά - Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν τρεις κυτταρικές σειρές που διέφεραν μεταξύ τους
ως προς την έκφραση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου von HippelALindau και του γονιA
δίου PTEN: Caki-1 (VHL-wt, PTEN-wt), Caki-2 (VHL-mut, PTEN-wtT και 786AΟ SVHL-mut,
PTEN-mutT. Τα επίπεδα έκφρασης μελετήθηκαν με Taqman PCR arrays.
Αποτελέσματα: Η μεταλλαγμένη στο PTEN κυτταρική σειρά S786AΟT φαίνεται να έχει
ενεργοποιημένο το μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR ενώ παράλληλα εμφανίζει τη μεγαλύτερη
ευαισθησία στον αναστολέα του μονοπατιού SEverolimusT συγκριτικά με τις υπόλοιπες
κυτταρικές σειρές. Η έκθεση σε δραστικές συγκεντρώσεις Sunitinib οδήγησε σε ενεργοA
ποίηση του μονοπατιού στις κυτταρικές σειρές CakiA1 και CakiA2 ενώ η δεκαπενθήμερη
έκθεση των ίδιων κυτταρικών σειρών στον αναστολέα οδήγησε σε αύξηση της ευαισθηA
σίας τους στο Everolimus. Τέλος, μετά από συνδυασμό των αναστολέων Sunitinib και
Everolimus διαπιστώθηκε έντονος ανταγωνισμός στις PTEN-wt κυτταρικές σειρές ενώ
φάνηκε συνέργεια στην κυτταρική σειρά με απορρυθμισμένο το δρόμο PI3K/AKT/mTOR
S786AO).
Συμπεράσματα: Το Sunitinib επάγει την ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K/AKT/mTOR
στις κυτταρικές σειρές που δεν ήταν ήδη ενεργοποιημένος. Οι ασθενείς με VHL-mut ,PTENmut μοριακό προφίλ ενδεχομένως να έχουν κλινικό όφελος από την παράλληλη χορήγηση
των δύο φαρμάκων.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

AΑ72:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟI ΧΕΙΡΙΣΜΟI ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ @Γ. ΓεννηματάςA
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
AΑ75:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ SUNITINIB ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ NOTCH ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Χ. Βαδέκα, Φ. Ζιούτη, Κ. Παζαΐτου, Μ.;Α Κοντοβίνη, Κ. Παπαζήσης

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μοριακής Ογκολογίας Α.Ν.Θ. @ΘεαγένειοA
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Εισαγωγή: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα είναι ένας από τους πιο συχνά εμφανιζόA
μενους και πλέον αυξανόμενους σε όλο τον κόσμο. Σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγονA
τες θεωρούνται η εξωτερική ακτινοβολία στην περιοχή του τραχήλου, κυριώς κατά την
διάρκεια της παιδικής ηλικίας και η γενετική προδιάθεση SκληρονομικότηταT ιδιαίτερα
για τον μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς. Οι κύριοι τύποι καρκινώματος του θυρεοειA
δούς ειναι το θηλώδες, το θυλακιώδες, το αναπλαστικό και τέλος το μυελοειδές καρκίA
νωμα. Το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch ενέχεται στον καθορισμό της μοίρας των θυρεA
οειδικών κυττάρων ως άμεσος ρυθμιστής της θυρεοειδικής γονιδιακής έκφρασης. Η αποA
ρύθμισή του μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια της διαφοροποίησης που σχετίζεται με
την θυρεοειδική ογκογένεση.
Υλικό - Μέθοδοι: Καθώς η αναστολή του VEGFR με sunitinib, αρχίζει να αποτελεί θεραA
πευτικό στόχο στον καρκίνο του θυρεοειδούς, μελετήσαμε την έκφρασητων υποδοχέων
του Notch στις καρκινικές κυτταρικές σειρές FTCA133 SθυλακιώδηT, K1 SθηλώδηT και ΤΤ
SμυελoειδήT και την επίδραση της Sunitinib για 24 και 48 ώρες. Με την μέθοδο της Real
Time PCR , διαπιστώσαμε ότι η επίδραση του φαρμάκου οδήγησε σε υπερέκφραση του
Νotch 1 και 2 στις κυτταρικές σειρές FTCA133 και K1. Η αύξηση της έκφρασης του Notch
συμβάδισε με την ενεργοποίηση του δρόμου και την έκφραση μεταγραφικών παραγόνA
των που είναι ειδικοί για τον Notch.
Συμπερασματικά: το sunitinib ενεργοποιεί το δρόμο του Notch στον καρκίνο του θυA
ρεπειδούς. Περαιτέρω μελέτη χρειάζετια για να αναλυθεί αυτή η επίδραση στο κυτταA
ρική μοίρα Scell fateT αυτών των κυττάρων.

AΑ76: ΕΚΦΡΑΣΗ NOTCH MRNA ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Χ. Βαδέκα1, Α. Γκορόπουλος2, Φ. Ζιούτη1, Κ. Παζαΐτου1, Π. Τουπλικιώτη1, Κ. Παπαζήσης1

1. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μοριακής Ογκολογίας, Α.Ν.Θ. @ΘεαγένειοA
2. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης @Άγιος ΛουκάςA

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του θυρεοιδούς είναι ο πιο κοινός καρκίνος του ενδοκρινικού συA
στήματος, αποτελεί περίπου το 1% όλων των περιπτώσεων κακοήθειας. Μπορεί να εμA
φανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι περισσότερες περιπτώσεις εκδηλώνονται μετά την
ηλικία των 40 ετών.
Οι υποδοχείς Notch εκφράζονται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των θυρεοειδικών
κυττάρων και η σηματοδότηση του μονοπατιού στο οποίο συμμετέχουν ρυθμίζεται από
την TSH. Η έκφραση του Notch γίνεται ποικιλοτρόπως σε φυσιολογικούς και καρκινιA
κούς, θυρεοειδικούς ιστούς, με μειωμένα τα επίπεδα εκφρασής του σε μη διαφοροποιA
ημένα καρκινικά κύτταρα. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η έκφραση των υποA
δοχέων Notch στους θυρεοειδικούς καρκινικούς τύπους.
Υλικό - Μέθοδοι: Από 55 δείγματα καρκίνου του θυρεοειδούς Sφρέσκος ιστός με διαπιA
στωμένη ιστολογική επιβεβαίωση καρκίνου του θυρεοειδούςT απομονώθηκε ολικό RNA.
Mε την τεχνική της Real Time PCR εκτιμήθηκε η έκφραση των υποδοχέων Notch, σε σύγA
κριση με την έκφραση Notch σε φυσιολογικό θυρεοειδή ιστό.
Αποτελέσματα: Διαπιστώσαμε πως στους όγκους φαίνεται ότι οι Notch υποδοχείς είναι
υψηλότεροι στον θηλώδη Sπρωτοπαθή ή διήθηση λεμφαδέναT και λιγότερο στους μυεA
λοειδέις όγκους. Μία περίπτωση Hurtle cell Sυπότυπος του θυλακιώδουςT φαίνεται ότι
έχει ιδιαίτερα χαμηλή έκφραση Notch. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το Notch μποA
ρεί να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο στον θηλώδη όγκο.
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