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Ο ρόλος των βιοδεικτών:

Μπορούν όλοι οι ασθενείς να λάβουν νέες θεραπείες;



H συμβολή των νέων θεραπειών στην αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης είναι σημαντική!!



Το 30% της μείωσης της θνησιμότητας από καρκίνο 
αποδίδεται στα νέα καινοτόμα φάρμακα 

Source: B. Jonsson1 & N. Wilking. Annals of Oncology 18 (Supplement 3): iii1, 2007
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Τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων εξατομικευμένων 
ογκολογικών θεραπειών είναι πολλά

• Πιο αποτελεσματική δράση στον πληθυσμό 

που στοχεύουν

• Ταχύτερη δράση

• Ασφαλή, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων

συστήματος υγείας



Όμως...ο κάθε ασθενής μπορεί να ανταποκρίνεται         
διαφορετικά στη θεραπεία



Επομένως...πώς θα επιλέξουμε τους 
ασθενείς που θα ωφεληθούν από τις νέες 
θεραπείες;           

(καινοτόμα φάρμακα)



Τι είναι ο βιοδείκτης στην Ογκολογία;

«Η συστηµατική διερεύνηση βιολογικού υλικού από 
ασθενείς µε νεοπλασµατική νόσο και η προσπάθεια 
συσχέτισής του µε κλινικοπαθολογικές παραµέτρους 
καθώς και έλεγχος της προβλεπτικής και της 
προγνωστικής του αξίας στην εκτίµηση του κλινικού 
αποτελέσµατος ή του οφέλους µιας θεραπείας»

•Αναγκαία η ύπαρξη βιολογικών δεικτών!
•Πληθώρα τύπων βιολογικού υλικού και µεθόδων...



Κλινική πληροφορία

Bιοψία

Μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας

Στοχεύουσα 
θεραπεία

Σε τι χρησιμεύει ο βιοδείκτης;

ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ



ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ 
(“Surrogate” marker)

Ø Ο όρος «προβλεπτικός δείκτης» είναι τόσο παλιός 
όσο και η ίδια η Ιστορία της Ογκολογίας, αφού 
«γεννήθηκε» στην προσπάθεια του ογκολόγου να 
προβλέψει είτε την φυσική ιστορία της νόσου 
(προγνωστικός δείκτης) είτε το πιθανό αποτέλεσμα 
μιας συγκεκριμένης θεραπείας στην έκβαση της 
νόσου του ασθενούς (προβλεπτικός δείκτης).

Ø Ουσιαστικά αντανακλά την εναγώνιο και συνεχή 
επιθυμία του θεράποντος (και φυσικά του 
ασθενούς) να προβλέψει το όφελος ή μη όφελος
από την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης θεραπείας 
προτού αυτή εφαρμοστεί  για τον ασθενή  



Ο «ιδανικός» προγνωστικός/προβλεπτικός 
δείκτης θα πρέπει:

Να μπορεί να προβλέπει με ακρίβεια το κλινικό 
καταληκτικό σημείο ενδιαφέροντος

Εύκολος να εκτιμηθεί/μετρηθεί

Αναπαραγώγιμος

Καλή σχέση κόστους-οφέλους!



Aλλαγή θεραπευτικής στρατηγικής: 
Θεραπεία με βάση το βιοδείκτη

Colorectal Cancer Non Small Cell Lung 
Cancer

Source: F.Calvo, Institut National du Cancer, European Perspectives on Personalised Medicine Conference 12-13 May 2011, Brussels



Παράδειγμα 1: Μεμονωμένος προγνωστικός δείκτης 

• Μικροδορυφορική αστάθεια στο στάδιο B  
καρκίνου παχέος εντέρου: ανεξάρτητος 
προγνωστικός δείκτης (καλύτερη πρόγνωση)



Παράδειγμα 2: Μεμονωμένος Προβλεπτικός δείκτης

• Πρόβλεψη ανταπόκρισης στη θεραπεία με μοριακό φάρμακο 
EGFR-TKIs ✓

• Πρόβλεψη επίδρασης θεραπείας σε κλινικό καταληκτικό σημείο
(Διάστημα μέχρι την πρόοδο της νόσου) ✓

Μεταλλάξεις του EGFR σε ασθενείς με προχωρημενο Ca πνεύμονα

•



Παράδειγμα 3:
Πρωτεϊνική έκφραση του c-erbB2
(HER2/neu) στον καρκίνο μαστού 

• Πρόβλεψη ανταπόκρισης στη θεραπεία με anti-HER2 
παράγοντες (πχ Herceptin) ✓

• Πρόβλεψη επίδρασης  anti-HEΡ2 θεραπείας σε κλινικά 
καταληκτικά σημεία (ORR, PFS, OS)  ✓

• ������������ ����� ��� ������ ������� ��� �����  ✓



Manfred Dietel et al. Thorax 2016;71:177-184

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society. All rights reserved.

Παράδειγμα 4:
Πρωτεϊνική έκφραση του PD-L1  ως δείκτης 

ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία



Μελέτη Keynote 024:
Οφελος με ανοσοθεραπεία στη συνολική 
επιβίωση σε ασθενείς με προχωρημένο 

καρκίνο πνεύμονα στην πρώτη γραμμή των 
οποίων ο όγκος εμφανίζει έκφραση του PD-L1 

σε ποσοστό άνω του 50%



CASE REPORT
2   weeks

5 weeks

9 weeks 12 weeks
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Foundation Medicine®

Sequencing test + Μolecular Ιnformation

Applies next generation 
sequencing to identify 

genomic alterations across 
315 cancer-related genes 

known to be drivers of solid 
tumors

Patient and ordering
physician information

Therapies and clinical 
trials that

may be relevant based 
on

genomic alterations 
identified

Summary of results and
genomic alterations 

identified

99%
SPECIFICITY

99%
SENSITIVITY



Η χρήση των εξατομικευμένων θεραπειών μετά από την 
απαραίτητη εξέταση προβλεπτικού βιοδείκτη λειτουργεί 
προς όφελος του ασθενούς αλλά και του συστήματος υγείας





H πρόσβαση στις εξατομικευμένες θεραπείες απαιτεί την 
ταυτόχρονη αποζημίωση των απαραίτητων εξετάσεων 
βιοδεικτών



Αποζημίωση βιοδεικτών: διεθνής εμπειρία

• Εξατομικευμένες θεραπείες αποζημιώνονται 
υποχρεωτικά μαζί με το αντίστοιχο τυποποιημένο & 
πιστοποιημένο συνοδό διαγνωστικό τεστ βιοδεικτών
(companion diagnostic)

HΠA

• Η  αποζημίωση των εξετάσεων βιοδεικτών είναι 
ενσωματωμένη στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 
που πραγματοποιείται για το αντίστοιχο φάρμακο

Ηνωμένο  Βασίλειο

• Η αποζημίωση των εξετάσεων βιοδεικτών είναι 
υποχρεωτική αν το τεστ απαιτείται βάσει της ένδειξης 
του φαρμάκου

Γερμανία

• Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου αποζημιώνει 
προσωρινά, κατά το λανσάρισμα νέων φαρμάκων, όλα 
τα τεστ βιοδεικτών που απαιτούνται για τη χορήγηση 
των νέων φαρμάκων. Στη συνέχεια, η αποζημίωση 
των τεστ βιοδεικτών αξιολογείται από την Κοινωνική 
Ασφάλιση

Γαλλία

• Οι εξετάσεις βιοδεικτών αποζημιώνονται όταν 
πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείου, ενώ εκτός 
νοσοκομείου η διαδικασία αποζημίωσης ενδέχεται να 
καθυστερεί

Ιταλία και Ισπανία



BEST PRACTICES
Ελλάδα



Σ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
•  Για την εκτέλεση μοριακών διαγνωστικών εξετάσεων, συνιστάται 

η χρήση συνοδευτικών διαγνωστικών companion diagnostics ή 
διαγνωστικών συνόλων φέροντα τα διακριτικά CE-IVD ή in –
house πιστοποιημένων τεχνικών, ή εν τη απουσία τους, in house 
τεχνικών.

• Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς και η ακρίβεια, η 
ευαισθησία και η ειδικότητα της τεχνικής θα πρέπει να 
αναφέρονται στο απαντητικό του διαγνωστικού εργαστηρίου.



§ Κάθε διαγνωστικό κέντρο είναι υποχρεωμένο να 
αποδεικνύει την ύπαρξη πιστοποίησης ISO15189 για τις 
διαγνωστικές διαδικασίες που εκτελεί

§ Κάθε διαγνωστικό κέντρο είναι υποχρεωμένο να 
συμμετέχει τακτικά (κάθε 12 μήνες) σε προγράμματα 
ποιοτικού ελέγχου (EQA’s) αντίστοιχα με τις διαγνωστικές 
διαδικασίες που εκτελεί

§ Διαγνωστικές διαδικασίες που γίνονται σε κέντρα που δεν 
πληρούν τις ανωτέρω συστάσεις, δεν θα καλύπτονται από
ασφαλιστικούς φορείς. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ



Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του εργαστηρίου με την επωνυμία «…….», το 
εργαστήριο λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει την επιστημονική υπευθυνότητα και 
επάρκεια, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και λοιπές διαπιστεύσεις όπως ISO 
9001:2007, ISO 15189 ή νεότερη έκδοση του,  για τη διενέργεια εκτέλεσης 
μοριακών αναλύσεων,  Πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) με αναφορά στις διαπιστευμένες γενετικές αναλύσεις,  καθώς και τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις όπως ισχύουν κάθε φορά.  

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ…



Ελλάδα: η αποζημίωση βιοδεικτών δεν έχει 
επικαιροποιηθεί από το 2014

• Η πρώτη λίστα 
αποζημίωσης 21 
εξετάσεων βιοδεικτών
δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 
2014

• Ακολούθησε η διασύνδεση 
των εξετάσεων βιοδεικτών
με την αποζημίωση 
εξατομικευμένων θεραπειών 
από τον ΕΟΠΥΥ

• Έκτοτε η λίστα δεν έχει 
επικαιροποιηθεί παρά την 
είσοδο νέων 
εξατομικευμένων θεραπειών 
στη Θετική Λίστα
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Η δαπάνη του συστήματος υγείας για εξετάσεις 
βιοδεικτών παραμένει μικρή σε σχέση με τη 
συνολική δαπάνη για διαγνωστικές εξετάσεις

• Το 2016 η δαπάνη 
για εξετάσεις 
βιοδεικτών ανήλθε σε 
~ €2,8 εκατ, έναντι  
€1,9 εκατ το 2015

• Αν και η δαπανη για 
εξετάσεις βιοδεικτών
αυξήθηκε κατά 47% 
μεταξύ 2015-2016, η 
συμμετοχή των 
βιοδεικτών στη 
δαπάνη του ΕΟΠΥΥ 
για διαγνωστικές 
εξετάσεις παραμένει 
εξαιρετικά μικρή 
(<0,9%)

Πηγή: Φ. Ρηγάτος, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, παρουσίαση 
στο  12ο Συνέδριο ΕΣΔΥ, Δεκέμβριος 2016



Συμπεράσματα
ü Οι βιοδείκτες έχουν εξελιχθεί σε πολυδύναμα μοντέλα 

που ενσωματώνουν μοριακούς βιοδείκτες και 
γενετικές υπογραφές

ü Η χρήση των εξατομικευμένων θεραπειών μετά από 
την απαραίτητη εξέταση προβλεπτικού βιοδείκτη 
λειτουργεί προς όφελος του ασθενούς αλλά και του 
συστήματος υγείας, συντελώντας σε οικονομικά 
αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

ü Απαιτείται επικαιροποίηση της λίστας με τους 
αποζημιούμενους βιοδείκτες στην Ελλάδα, όπου ενώ 
αποζημιώνονται εξατομικευμένες θεραπείες δεν 
αποζημιώνονται οι απαραίτητες νέες εξετάσεις 
βιοδεικτών απειλώντας την ισότιμη και έγκαιρη 
πρόσβαση στη θεραπεία. 

ü Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία του κατάλληλου 
ρυθμιστικού πλαισίου για την έγκαιρη και συνεχή 
αποζημίωση των βιοδεικτών.



Ευχαριστώ πολύ!


