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Επιστημονική Συνεργάτις Ιατρικού Κέντρου Ψυχικού 

Ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία:  

Παν/μιακά Νοσοκομεία Leicester, Northwick Park Hospital & Central Middlesex Hospital 
 

Ειδίκευση στην Παθολογική Ογκολογία:  

Royal Marsden Hospital (London & Surrey) 

Περί βιοδεικτών:  
τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα,  

τι υπάρχει σήμερα & τι ετοιμάζεται 





Τι είναι οι βιοδείκτες 

Ουσίες που παράγονται από φυσιολογικά ή 

καρκινικά κύτταρα και εντοπίζονται σε 

βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, πτύελα) ή/και 

σε ιστούς  

Υποδεικνύουν μια φυσιολογική  ή 

παθολογική διαδικασία 



Οι βιοδείκτες μπορεί να είναι: 

πρώιμης 

ανίχνευσης  

(screening) 

διαγνωστικοί προγνωστικοί 

προβλεπτικοί παρακολούθησης  
ασθενούς 



Ιδανικός βιοδείκτης 

πρώιμης διάγνωσης 

• Ειδικότητα για τον συγκεκριμένο 
τύπο νεοπλασίας 

Οι βιοδείκτες δεν μπορούν να χρησιμεύσουν 

στον προληπτικό έλεγχο (PSA) 

 

Κανένας διαθέσιμος 

δείκτης δεν 

ανταποκρίνεται στο 

ιδανικό 

 

• Διαδικασία μέτρησης εύκολη, 
επαναλήψιμη, γρήγορη, 
χαμηλού κόστους 

• Ευκολία συλλογής δείγματος 



Βιοδείκτες διάγνωσης 



Προγνωστικοί δείκτες 

Κλινική έκβαση του ασθενούς  

• Μέγεθος όγκου 

Ίαση: 90% των ασθενών με καρκίνο μαστού & μέγεθος όγκου <1cm 

• Στάδιο νόσου 

Μετάσταση σε λεμφαδένες ή άλλα όργανα 

• Γονίδια του καρκινικού κυττάρου 

HER-2, Ki-67, PCNA … 



Προβλεπτικοί βιοδείκτες 

Το κλειδί για τον εντοπισμό των ασθενών με το 

μεγαλύτερο όφελος από συγκεκριμένη θεραπεία 

Εξατομίκευση αντικαρκινικής θεραπείας 

«στοχεύουσες θεραπείες» 

Πλατφόρμα ανάπτυξης νέων φαρμάκων 



Προβλεπτικοί βιοδείκτες 

παραδείγματα 

• Ορμονικοί υποδοχείς – Καρκίνος μαστού 

Ορμονοθεραπεία 

• HER-2 – Καρκίνος μαστού 

trastuzumab  (Προβλεπτικός και προγνωστικός βιοδείκτης)  





Καρκίνος 

Προστάτη 



Kantar Health, CancerMPact® Patient Metrics, accessed April 26, 2013 



>300 βιοδείκτες έχουν 

ανακαλυφθεί  

 

– μόνον 25 καθοδηγούν τις 

θεραπευτικές αποφάσεις 

Ετερογένεια  

της νόσου 



J Hsieh et al. Nature Rev Dis Primers 2017 



• 4 ασθενείς με καρκίνο του νεφρού 

• Γενετικό προφίλ αρχικής βιοψίας 

• Σύγκριση των μετάλλαξεων ολόκληρου του όγκου με τις 

αντίστοιχες της αρχικής βιοψίας 

Μόνο το 1/3 των μεταλλάξεων του όγκου εντοπίστηκαν  

σε όλες τις περιοχές του όγκου 

Η τυφλή βιοψία δεν είναι αντιπροσωπευτική του όγκου  





Μεταλλάξεις σε 1παθή εστία και 
μεταστατική εντόπιση 

L Ding et al. Nature 2012;481,506-510 



Η επαναλαμβανόμενη λήψη βιοψιών από 

πολλαπλές εστίες δεν είναι πρακτικά εφικτή 

Κυκλοφορούντες δείκτες (circulating biomarkers) 

στο αίμα – «Υγρή βιοψία» 



 Έχουμε κατανοήσει αρκετά από τα φαινόμενα της 

καρκινογένεσης  (μόρια που μετέχουν στη βιολογία των 

όγκων) 

 Οι ασθενείς με νεοπλασματική νόσο υπάγονται σε 

υποομάδες, που καθορίζονται από αντίστοιχους 

βιοδείκτες 

 Οι προβλεπτικοί βιοδείκτες αποτελούν σημαντικό 

εργαλείο εξατομίκευσης της αντικαρκινικής θεραπείας   

 Ετερογένεια της νόσου 



Ευχαριστώ 


