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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
 
 

• Ο Παθολογοανατόμος είναι ο γιατρός που ασχολείται με όλες τις 
βασικές πτυχές της νόσου, από το πώς αναπτύσσεται ως τη διάγνωση 
και τον προσδιορισμό διαφόρων επιμέρους χαρακτηριστικών της 

– βαρύτητα 

– ευαισθησία  

– ανταπόκριση σε συγκεκριμένη θεραπεία 

 

• Ο Παθολογοανατόμος εξετάζει στην αρχή με γυμνό μάτι και στη 
συνέχεια με το μικροσκόπιο όργανα, ιστούς και κύτταρα ασθενών, και 
καταλήγει σε διάγνωση 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
 
 

• Τα ιστικά υλικά που εξετάζει ο Παθολογανατόμος μπορεί να είναι 
βιοψίες (μικρά τεμαχίδια ιστού) ή χειρουργικά παρασκευάσματα 
(μετά από εκτομή ιστού ή οργάνου που πάσχει) 

 

 

• Ακόμη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, με την ταχεία 
βιοψία, δίνει στον χειρουργό άμεση απάντηση για την παρουσία ή όχι 
κακοήθειας, αλλά και για την έκταση αυτής 

– με βάση αυτή τη διάγνωση του Παθολογοανατόμου λαμβάνεται 
διεγχειρητικά θεραπευτική απόφαση και επιλέγεται το 
κατάλληλο είδος χειρουργικής αντιμετώπισης 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
 

• Επιπλέον, ο Παθολογοανατόμος έχει στην αρμοδιότητά του τον 
προσδιορισμό βιοδεικτών 

– Οι βιοδείκτες είναι βιολογικά μόρια, που βρίσκονται στο αίμα, σε 
άλλα υγρά του σώματος ή στα κύτταρα, και υποδεικνύουν μια 
φυσιολογική  ή παθολογική διαδικασία, μια κατάσταση ή μια νόσο 

 

– προγνωστικοί δείκτες 

• χαρακτηριστικά επιθετικότητας της νόσου 

 

– προβλεπτικοί δείκτες  

• προβλέπουν την αναμενόμενη ανταπόκριση του κάθε 
ασθενούς σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή (σύγχρονη 
"εξατομικευμένη θεραπεία") 





ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ 
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Aνοσοϊστοχημική ανίχνευση  
της έκφρασης του PD-L1 στο νεοπλασματικό ιστό 

 
 

• Είναι αναγκαίος βιοδείκτης για την καλύτερη επιλογή ασθενών 
– μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θεραπείας 
– έλεγχος κόστους θεραπείας 

 
 

• Τα PD-L1 θετικά νεοπλάσματα ανταποκρίνονται καλύτερα 
– Η ανάδειξη των ασθενών με PD-L1 θετικότητα μπορεί να 

ενισχύσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα  




