
Ο καρκίνος είναι  γονιδιακή 
νόσος 



Η χρησιμοποίηση τεχνικών όπως η αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και η τεχνολογία 
αλληλούχισης DNA νέας γενιάς (next generation 
sequencing) αποκάλυψαν γονίδια σχετιζόμενα με 

τον καρκίνο και οδήγησαν στην εποχή της 
εξατομικευμένης ιατρικής 
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Υγρή βιοψία 

 Είναι μια εξέταση που απο το όνομά που της 
έχει δοθεί αποκαλύπτεται η ελπίδα ότι μπορεί 
να αντικαταστήσει την κλασσική βιοψία 

 Βασίζεται στο ότι στο αίμα αλλά και σε άλλα 
εξωκυττάρια υγρά είναι δυνατόν να ανιχνευτεί 
ελεύθερα κυκλοφορούν DNA (cDNA), ελεύθερα 
κυκλοφορούν καρκινικό DNA (ctDNA) ή RNA 
αλλά και καρκινικά κύτταρα 



H πρώτη περιγραφή ελεύθερα κυκλοφορούντων 
καρκινικών κυττάρων (CTCs) έγινε το 1869 όταν ο 

Tomas Ashworth κατέγραψε ομάδες καρκινικών 
κυττάρων στον ορό πανομοιότυπες με αυτά του 

όγκου σε νεκροτομή 

Ιστορική αναδρομή 



Ιστορική αναδρομή 

-Ανακάλυψη του DNA το 1953 

-Η ταυτοποίηση ελεύθερα κυκλοφορούντος DNA 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 με περιγραφή DNA 
στον ορό του αίματος ασθενών με συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο  

-Το 1989 αποκαλύφθηκε η παρουσία ελεύθερα 
κυκλοφορούντος καρκινικού DNA  

-Το 1997 ανακαλύπτεται ότι στο αίμα της εγκύου 
κυκλοφορεί εμβρυικό DNA 

 

 



Υγρή βιοψία 

Η υγρή βιοψία είναι η ανίχνευση 
καρκινικών κυττάρων, DNA αλλά και 

RNA σε εξωκυττάρια υγρά (αίμα, ούρα, 
σάλιο) με τη βοήθεια τεχνικών όπως η 

PCR ή η NGS προκειμένου να 
αντλήσουμε πληροφορίες για ασθένειες 

όπως ο καρκίνος 



Πλεονεκτήματα της υγρής βιοψίας 

 Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος 

 Καλύτερη αντιπροσώπευση του 
όγκου 

 Ελάχιστη υποβάθμιση του 
γενετικού υλικού 

 Γρηγορότερα αποτελέσματα 



Πιθανή χρησιμότητα της υγρής 
βιοψίας στην αντιμετώπιση του 

καρκίνου 

 Έγκαιρη διάγνωση  

 Παρακολούθηση ήδη διαγνωσμένου 
καρκίνου 

 Ανταπόκριση στην θεραπεία 

 Ανίχνευση μεταλλάξεων για 
εξατομικευμένη θεραπευτική 
αντιμετώπιση 



Ενσωμάτωση της υγρής βιοψίας στις 
κατευθυντήριες οδηγίες για τον μοριακό 
έλεγχο του καρκινώματος του πνευμονα 



Εξατομικευμένη θεραπεία για το 
καρκίνωμα του πνεύμονα 

 Ανίχνευση της μετάλλαξης EGFR 

 Ελεύθερα κυκλοφορούντως καρκινικού DNA 
(ctDNA) 

 Ήδη διαγνωσμένο αδενοκαρκίνωμα του 
πνεύμονα με κλασσική βιοψία 

 76 % ευαισθησία 

 Εφόσον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό σκόπιμο 
είναι να  γίνει προσπάθεια για κλασσική βιοψία 
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Εξατομικευμένη θεραπεία των EGFR + 
ασθενών με αδενοκαρκίνωμα του 

πνεύμονα   



Εξατομικευμένη θεραπεία για το 
μεταστατικό μελάνωμα 

 To 50 % των ασθενών με μελάνωμα εμφανίζουν 
μετάλλαξη στο γονίδιο BRAF που αποτελεί 
προγνωστικό και προβλεπτικό δείκτη 

 Η υγρή βιοψία μπορεί να ανιχνεύσει την μετάλλαξη 
BRAF  

 Ευαισθησία 76 % σε σχέση με δείγμα από ιστό 

 Η ανίχνευση της στο αίμα έχει προγνωστική σημασία 

 Το καρκινικό φορτίο συσχετίζεται θετικά με το στάδιο 
και αρνητικά με τη συνολική επιβίωση 

 Δεν έχει ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες  



Εξατομικευμένη θεραπεία στον 
ορθοκολικό καρκίνο 

 Η υγρή βιοψία μπορεί να 
ανιχνεύσει την μετάλλαξη 
K-RAS που αποτελεί 
προβλεπτικό δείκτη για 
την αντι-EGFR θεραπεία 

 Προς το παρόν η υγρή 
βιοψία δεν έχει 
ενσωματωθεί στις 
κατευθυντήριες οδηγίες 

 Συστήνεται η 
χρησιμοποίηση ιστού σε 
κύβο παραφίνης 



Έγκαιρη διάγνωση 

           καρκινικοί δείκτες στο αίμα 

 α- εμβρυική πρωτείνη ( ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα 

 Καλσιτονίνη (μυελοειδές καρκίνωμα) 

 Ca125 ( καρκίνωμα των ωοθηκών) 

 Χοριακή γοναδοτροπίνη (χοριοκαρκίνωμα) 

 PSA (καρκίνωμα προστάτη) 



Ενσωμάτωση της υγρής βιοψίας στο  
screening για το καρκίνωμα του 

προστάτη 



PCA3 marker/HOXC6-DLX1 

 miRNA δείκτες ανιχνευόμενοι στα ούρα 

 Σε ασυμπτωματικούς άνδρες, με αρνητική 
δακτυλική που έχουν PSA 2-10ng/ml 

 Ο δεύτερος σύμφωνα με τα παρόντα 
στοιχεία μπορεί να διακρίνει μεταξύ 
επιθετικών και μη επιθετικών καρκίνων 

 



CancerSEEK 

 1000 ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο 

 Καρκίνος ωοθηκών, ήπατος, στομάχου, παγκρέατος, 
οισοφάγου, παχέος εντέρου, πνεύμονα και μαστού 

 16 γονίδια  

 8 πρωτεινικοί δείκτες 

 Τεχνητή νοημοσύνη 

 33-98% των περιπτώσεων 

 1 % ψευδώς θετικά 

 500 δολλάρια 



Συμπερασματικά 

Η υγρή βιοψία είναι μια πολλά υποσχόμενη 
διαγνωστική τεχνική που στο μέλλον ελπίζουμε να  

συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση του καρκίνου με περιορισμένη προς 

το παρόν εφαρμογή στην κλινική πράξη 
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