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Eισαγωγή
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) α-

ποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθεις 
παθήσεις στον Δυτικό κόσμο, με επίπτωση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 58/100000 ανά 
έτος1 . Παρά τις εξελίξεις στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της νόσου (χειρουργικές τε-
χνικές, νεότερες προ- και μετεγχειρητικές 
θεραπείες), η 5ετής επιβίωση κυμαίνεται 
ευρέως από 90% έως και 10%, ανάλογα με 
την πρόοδό της2 .

Η πρόγνωση νεοδιαγνωσθεισών περιπτώ-
σεων ΚΠΕ βασίζεται κυρίως στο στάδιο και 
την ανατομική έκταση του όγκου, όπως αυτά 
καθορίζονται από την TNM σταδιοποίηση της 
UICC (International Union Against Cancer)3 
και την ταξινόμηση της AJCC (American Joint 
Committee on Cancer)4 . Ωστόσο, ο ΚΠΕ εκ-
προσωπεί μία ετερογενή, πολυπαραγοντική 
νοσολογική οντότητα, όπως αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι ιστολογικά πανομοιότυ-
ποι καθώς και όγκοι ίδιου σταδίου μπορεί 
να εμφανίζουν διαφορετική πρόγνωση και 
απάντηση στη θεραπεία5 . Η μοριακή ανάλυση 
και χρήση πρωτεϊνικών δεικτών αποτελούν 
τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έρευνας 
για την ανάδειξη ομάδων ασθενών που θα 
έχουν πτωχή κλινική ανταπόκριση και συνε-
πώς θα ωφεληθούν από τη μετεγχειρητική 
(adjuvant) θεραπεία6-8 .

Σκοπό του παρόντος άρθρου αποτελεί η 
ανασκόπηση των σαφώς τεκμηριωμένων αλλά 
και ορισμένων επιπρόσθετων προγνωστικών 
παραγόντων στον ΚΠΕ, καθώς και η προσέγ-
γιση της συνεισφοράς νεότερων μοριακών 
δεικτών στον καθορισμό της πρόγνωσης .

Προγνωστικοί δείκτες σχετιζόμενοι 
με το στάδιο της νόσου  TNM 
σταδιοποίηση

Η ταξινόμηση της ανατομικής επέκτασης της 
νόσου, ιδίως μετά την παθολογοανατομική 
εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος 
που καθορίζει το «παθολογοανατομικό» (“p”) 
– ΤΝΜ στάδιο, όπως έχει προταθεί από τις 
UICC και AJCC3, παραμένει ο πλέον αξιόπιστος 
προγνωστικός δείκτης της κλινικής έκβασης . 
Η 5ετής επιβίωση των ασθενών βρίσκεται σε 
άμεση συνάρτηση με το στάδιο της νόσου, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 1 .

Η ΤΝΜ σταδιοποίηση αναπτύχθηκε εξαρχής 
με στόχο να προβλέψει την πρόγνωση των 
πασχόντων, αλλά η λειτουργία της έχει επε-
κταθεί και στο σχεδιασμό της θεραπείας και 
την επιλογή ομάδων ασθενών για κλινικές 
μελέτες .

Στάδιο Τ
Σύμφωνα με τις συστάσεις ομοφωνίας ομά-

δας ειδικών (AJCC Prognostic Factors Consensus 
Conference)10, νεότερες παράμετροι με προ-
γνωστική αξία τάξης Ι (σαφώς τεκμηριωμένες 
από τη βιβλιογραφία και ικανές να τροποποιή-
σουν την ΤΝΜ ταξινόμηση), αποτελούν:
•  Η υποδιαίρεση της κατηγορίας Τin situ 

σε T
ie
 

(intraepithelial - ενδοεπιθηλιακό: μη διάσπα-
ση της βασικής μεμβράνης του επιθηλίου) 
και Tim

 (intramucosal - ενδοβλεννογόνιο: 
επέκταση ως τη βλεννογόνια μυϊκή στοι-
βάδα), με εξαιρετική πρόγνωση και για τις 
2 ομάδες ασθενών .

•  Ο διαχωρισμός των όγκων σταδίου Τ1 (ε-
πέκταση στον υποβλεννογόνιο χιτώνα) σε 
Τ1a (απουσία διήθησης αιμοφόρων αγγείων 
ή λεμφαγγείων) και Τ1b (παρουσία διήθη-

σης αγγείων), δεδομένου ότι η δεύτερη 
κατηγορία εμφανίζει σημαντικά αυξημένο 
κίνδυνο λεμφαδενικών ή/και ηπατικών με-
ταστάσεων11 .

•  Η περαιτέρω ταξινόμηση των όγκων σταδίου 
Τ4 σε Τ4a (διήθηση από τον όγκο παρακει-
μένων οργάνων ή δομών) και Τ4b (διήθηση 
του τοιχωματικού περιτοναίου με ή χωρίς 
συμμετοχή παρακειμένων δομών) . Η «ελεύ-
θερη» διάτρηση του όγκου στην περιτοναϊκή 
κοιλότητα τον κατατάσσει επίσης στο στά-
διο Τ4b και συνιστά δυσμενή προγνωστικό 
δείκτη . Στον πίνακα 2 διακρίνονται οι μέσοι 
χρόνοι επιβίωσης μετά από θεραπευτική 
χειρουργική εκτομή για όγκους σταδίου pT4 
που διαπερνούν το περισπλάγχνιο περιτό-
ναιο (pT4b), σε σχέση με όγκους που δε 
διασπούν τον ορογόνο (pT4a), ανεξάρτητα 

από την παρουσία ή μη απομακρυσμένων 
μεταστάσεων9 .

Η τοπική περιτοναϊκή συμμετοχή, που συχνά 
υποδιαγιγνώσκεται κατά την παθολογοανατομι-
κή εκτίμηση του χειρουργικού παρασκευάσμα-
τος, ταξινομείται σε 3 τύπους: α . Μεσοθηλιακή 
φλεγμονώδης ή/και υπερπλαστική αντίδραση 
με παρουσία του όγκου πλησίον αλλά όχι επί 
της επιφάνειας του ορογόνου, β . Παρουσία 
του όγκου στην επιφάνεια του ορογόνου με 
φλεγμονώδη αντίδραση, μεσοθηλιακή υπερ-
πλασία και/ή διάβρωση/εξέλκωση, γ . Ελεύθερα 
καρκινικά κύτταρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα 
με υποκείμενη εξέλκωση του περισπλάγχνιου 
περιτοναίου . Από ορισμένους συγγραφείς 
υποστηρίζεται ότι η προγνωστική αξία της 
περιτοναϊκής συμμετοχής στη νόσο πιθανώς 
υπερκαλύπτει εκείνη της τοπικής επέκτασης 

του όγκου (στάδιο Τ), αλλά και της διήθησης ή 
μη περιοχικών λεμφαδένων (στάδιο Ν)12 .

Όσον αφορά στην επιλογή ασθενών που θα 
ωφεληθούν από την εφαρμογή μετεγχειρη-
τικής (adjuvant) θεραπείας, τακτική διεθνώς 
καθιερωμένη στους ασθενείς σταδίου ΙΙΙ, σε 
νόσο σταδίου ΙΙ δεν υπάρχουν αντίστοιχα ευ-
ρέως αποδεκτές συστάσεις για τη χρήση της . 
Στις οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης Κλινικής 
Ογκολογίας (ASCO, 2004) προτείνεται η συ-
μπληρωματική θεραπεία μόνο σε υποομάδες 
ασθενών με όγκους χαμηλής διαφοροποίη-
σης, στάδιο τοπικής νόσου Τ4, διάτρηση του 
εντέρου από τη βλάβη, ή αν έχει προηγηθεί 
ανεπαρκής λεμφαδενικός καθαρισμός13 .

Στάδιο Ν
Τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που αφορούν 

την κλινική έκβαση ασθενών σε συνάρτηση 
με το στάδιο Ν της νόσου, προκύπτουν από 
μελέτες όπου η παθολογοανατομική εκτίμηση 
των επιχωρίων λεμφαδένων διενεργείται με τις 
συμβατικές ιστολογικές μεθόδους ανάλυσης 
μακροσκοπικά αναγνωρίσιμων λεμφαδένων . 
Επειδή έχει αποδειχθεί ότι σε πολλές περι-
πτώσεις η λεμφαδενική συμμετοχή αφορά 
μικρούς (<5mm) λεμφαδένες, είναι απαραί-
τητος ο ενδελεχής έλεγχος του χειρουργικού 
παρασκευάσματος για την εντόπισή τους14 . Ο 
ελάχιστος αριθμός λεμφαδένων που απαιτού-
νται για την ορθή αξιολόγηση της προσβολής 
τους ή μη είναι 12-1515 .

Στην τελευταία έκδοση του «Εγχειριδίου για 
τη Σταδιοποίηση του Καρκίνου» της AJCC, ο 
«κανόνας των 3mm» αποσύρεται, και με βάση 
τις νέες οδηγίες οποιοδήποτε διακριτό εξωτοι-
χωματικό καρκινικό οζίδιο με λείο περίγραμμα, 
ανεξαρτήτως μεγέθους, κατατάσσεται στην κα-
τηγορία Ν ως προσβεβλημένος λεμφαδένας4 . 
Ελλείψει οριστικών μελετών, προτείνεται ο 
χαρακτηρισμός «μικρομεταστάσεις» για βλάβες 
διαμέτρου < 2mm αλλά > 0 .2mm .

Παρά το γεγονός ότι νεώτερες τεχνικές, όπως 
η ανοσοϊστοχημεία, μπορούν να αναγνωρίσουν 
μεμονωμένα καρκινικά κύτταρα στους επιχώ-
ριους λεμφαδένες, επί του παρόντος οι UICC 
και AJCC καθώς και το Κολλέγιο Αμερικανών 
Παθολογοανατόμων (CAP-College of American 
Pathologists) εξακολουθούν να προτείνουν τις 
καθιερωμένες χρώσεις αιματοξυλίνης-ηωσίνης 
για την εκτίμηση του σταδίου Ν στον ΚΠΕ16 .

Στάδιο Μ
Η παρουσία μετάστασης σε οποιονδήποτε μη 

επιχώριο λεμφαδένα ή απομακρυσμένο όργανο 
ή ιστό κατατάσσει τη νόσο στην κατηγορία Μ1 . 
Το ίδιο ισχύει και επί ύπαρξης περιτοναϊκών 
εμφυτεύσεων ή θετικής κυτταρολογικής ασκι-
τικού υγρού . Μεμονωμένα καρκινικά κύτταρα 
παρόντα στο μυελό των οστών ταξινομούνται 
ως απομακρυσμένη μικρομετάσταση, η κλινική 
τους ωστόσο σημασία (όπως ισχύει και με τις 
λεμφαδενικές μικρομεταστάσεις) παραμένει 
ακόμη ασαφής9 .

Οι πολλαπλές καρκινικές εστίες που ανευ-
ρίσκονται στο βλεννογόνο ή υποβλεννογόνιο 
χιτώνα παρακειμένων τμημάτων του παχέος 
εντέρου (δορυφόρες βλάβες ή “skip”-«από 
αναπήδηση»-μεταστάσεις) δεν κατατάσσονται 
ως απομακρυσμένες μεταστάσεις και πρέπει 
να διαχωρίζονται από ταυτόχρονες πρωτο-
παθείς βλάβες .

Προγνωστικοί δείκτες μη 
σχετιζόμενοι με το στάδιο της νόσου
Διήθηση αιμοφόρων αγγείων και 
λεμφαγγείων

Σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές μελέτες έχει 
καταδειχθεί, με πολυπαραγοντική ανάλυση, ότι 
η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί ανεξάρ-
τητο παράγοντα αρνητικής πρόγνωσης17-26 . Το 
ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από ικανό αριθμό 
εργασιών με μονοπαραγοντική ανάλυση27-29, 
ορισμένες εκ των οποίων, ωστόσο, απέτυχαν 
να επιβεβαιώσουν την ανεξάρτητη αρνητική 
επίδραση της διήθησης των αγγείων κατά την 
πολυπαραγοντική μελέτη . Ενδεχομένως, οι 
παραπάνω διαφορές οφείλονται σε ενδογενείς 
δυσκολίες στην εκτίμηση του παθολογοανα-
τομικού παρασκευάσματος (έλλειψη ειδικών 
τεχνικών π .χ ανοσοϊστοχημείας ή χρώσεων 
συνδετικού ιστού, μέγεθος και αριθμός δειγ-
μάτων) ή και σε αποκλίσεις κατά την υπο-
κειμενική αξιολόγηση των ευρημάτων από 
τους ειδικούς .

Βαθμός διαφοροποίησης 
(tumor grade)

Η ιστολογική διαβάθμιση βασίζεται κυρίως 
στο ποσοστό σχηματισμού αδενίων εντός του 
όγκου (είναι ανάλογη αυτού), όμως η ύπαρξη 
διαφόρων συστημάτων ταξινόμησης30-32 περι-

ΤΝΜ στάδιο 5ετής επιβίωση (%)
Στάδιο 0, Ι (Τis,T1; Ν0; Μ0) > 90%
Στάδιο Ι (Τ2; Ν0; Μ0) 80 – 85% 
Στάδιο ΙΙ (Τ3,Τ4; Ν0; Μ0)  70 – 75%
Στάδιο ΙΙΙ (Τ2; Ν1-3; Μ0) 70 – 75% 
Στάδιο ΙΙΙ (Τ3; Ν1-3; Μ0) 50 – 65% 
Στάδιο ΙΙΙ (Τ4; Ν1-3; Μ0) 25 – 45%
Στάδιο IV (Μ1) < 3

Πίνακας 1. Συσχέτιση ΤΝΜ σταδίου 
και 5ετούς επιβίωσης σε ΚΠΕ9

Δ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Γαστρεντερολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α «Αγ. Σάββας»

Προγνωστικοί παράγοντες 
στον καρκίνο παχέος εντέρου

Η πρόγνωση νεοδιαγνωσθεισών 

περιπτώσεων ΚΠΕ βασίζεται κυρί-

ως στο στάδιο και την ανατομική 

έκταση του όγκου. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια αποτελεί αντι-

κείμενο έρευνας η συνειφορά της 

μοριακής ανάλυσης και της χρήσης 

πρωτεϊνικών δεικτών στον καθο-

ρισμό της πρόγνωσης.
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πλέκει τη δυνατότητα μετα-αναλύσεων και 
δυσχεραίνει τον καθορισμό της προγνωστικής 
σημασίας του βαθμού διαφοροποίησης .

Η πλειονότητα των συστημάτων κατατάσ-
σουν τους όγκους σε 3 ή 4 κατηγορίες (Βαθμός 
κακοήθειας 1: όγκοι υψηλής διαφοροποίη-
σης, Βαθμός 2: μέτριας διαφ/σης, Βαθμός 
3: χαμηλής διαφ/σης, Βαθμός 4: αδιαφορο-
ποίητοι όγκοι) . Εν τούτοις, η εφαρμογή μίας 
ταξινόμησης 2 βαθμίδων (χαμηλού βαθμού 
κακοήθειας για όγκους υψηλής και μέτριας 
διαφοροποίησης, και υψηλού βαθμού κακο-
ήθειας για χαμηλής διαφοροποίησης ή αδια-
φοροποίητους όγκους), όχι μόνο μειώνει τις 
αποκλίσεις μεταξύ Παθολογοανατόμων στο 
χαρακτηρισμό του όγκου, αλλά αναδεικνύει 
και τη σαφή θετική προγνωστική αξία των 
χαμηλού σε σχέση με τους υψηλού βαθμού 
κακοήθειας όγκους10 .

Μορφολογία του «μετώπου» του 
όγκου (tumor border configuration), 
περινευρική διήθηση και “tumor 
budding”

Η διαμόρφωση του περιφερικού ορίου 
(border) του καρκινικού ιστού στα σημεία 
ανάπτυξης και εξάπλωσης αυτού κατέχει ι-
διαίτερη προγνωστική σημασία, ανεξάρτητα 
από το στάδιο της νόσου, και πιθανώς να 
σχετίζεται με παρουσία ηπατικών μεταστά-
σεων . Ειδικότερα, ένα ακανόνιστο - διηθητικό 
πρότυπο ανάπτυξης, σε αντίθεση με την ομαλή 
επέκταση που δείχνει να απωθεί τον υγιή ιστό, 
έχει χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητος αρνητικός 
προγνωστικός παράγοντας από πολλές πολυ-
παραγοντικές αναλύσεις33-35 .

Ένα από τα χαρακτηριστικά του διηθητικού 
προτύπου ανάπτυξης στην περιφέρεια του 
όγκου είναι η περινευρική διήθηση, η οποία 
όμως έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί και η ίδια 
ανεξάρτητο δείκτη αρνητικής πρόγνωσης36 .

Ως “Tumor budding” ορίζεται η παρουσία 
μικροσκοπικών συναθροίσεων αδιαφοροποί-
ητων καρκινικών κυττάρων ελάχιστα μπρο-
στά από το περιφερικό όριο του όγκου34 . Τα 
κύτταρα αυτά φέρουν ιδιότητες αρχέγονων 
κακοήθων κυττάρων, με δυνατότητα επανα-
διαφοροποίησης τόσο τοπικά όσο και στις 
μεταστατικές εστίες37, ενώ θεωρούνται α-
νεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τοπική 
διασπορά της νόσου, λεμφαδενικές και απο-
μακρυσμένες μεταστάσεις ή υποτροπή μετά 
από χειρουργική επέμβαση38,39 .

Λεμφοκυτταρική αντίδραση ξενιστή 
έναντι του όγκου

Η λεμφοκυτταρική διήθηση του καρκινικού 
ή των γύρω από αυτόν ιστών δηλώνει την 
ανοσολογική απάντηση του οργανισμού στη 
νόσο και συνιστά θετικό προγνωστικό δείκτη, 
ωστόσο περαιτέρω συγκριτικές μελέτες α-
παιτούνται για την επιβεβαίωση του ρόλου 
της9 . Ομοφωνία παρατηρείται επίσης για το 
γεγονός ότι η παρουσία μεγάλου αριθμού 
λεμφοκυττάρων που διηθούν τον όγκο (TILs: 
Tumor Infiltrating Lymphocytes) συνδέεται με 
την ύπαρξη μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) 
και κατ’ επέκταση με καλή πρόγνωση40 .

Μοριακοί προγνωστικοί δείκτες
Παρά την αδιαμφισβήτητη προγνωστική ι-

σχύ της ανατομικής έκτασης της νόσου κατά 
τη διάγνωση του καρκίνου παχέος εντέρου, 
παρατηρούνται συχνά αποκλίσεις στην κλινική 
έκβαση ασθενών ιδίου σταδίου . Στα πλαίσια 
εξατομίκευσης της πρόγνωσης για κάθε ασθενή 
και σχεδιασμού της κατάλληλης θεραπείας (ι-
δίως σε περιπτώσεις σταδίου ΙΙ), έχει μελετηθεί 
μεγάλος αριθμός μοριακών παραγόντων ως 
προς τη δυνητική προγνωστική τους αξία41 .

Δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού:  
Ki-67, Mib-1, PCNA (proliferating cell 
nuclear antigen)

Αντισώματα έναντι πυρηνικών πρωτεϊνών που 
σχετίζονται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 
του όγκου μπορούν να ανιχνευθούν με ανοσο-
ϊστοχημικές μεθόδους, ως εναλλακτική στην 
ανάλυση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
με κυτταρομετρία ροής . Το PCNA αποτελεί μία 
επικουρική της DNA πολυμεράσης πρωτεΐνη, η 
οποία δημιουργεί σύμπλεγμα με την κυκλίνη D 
και τις εξαρτώμενες από την κυκλίνη κινάσες . 
Μέγιστη άνοδός της παρατηρείται στο τέλος της 
φάσης G1 και κατά τη φάση S του κυτταρικού 
κύκλου . Το αντιγόνο Ki-67 και ο επίτοπός του 
Mib-1 εκφράζονται σε όλες τις φάσεις του κύ-
κλου εκτός από την G0 . Τα ως τώρα διαθέσιμα 
στοιχεία δεν καταδεικνύουν σαφή προγνωστική 
σημασία στους δείκτες PCNA και Ki-6742-44, ούτε 
υποστηρίζουν την ευρεία εφαρμογή τους στην 
εκτίμηση ασθενών με νόσο σταδίου ΙΙ .

Δείκτες αγγειογένεσης: VEGF (Vascular 
Endothelial Growth Factor) και vascular 
count («αγγειακό φορτίο»)

Η αγγειογένεση διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην εξάπλωση του όγκου και τη δημι-
ουργία μεταστάσεων και η προγνωστική της 
συσχέτιση αξιολογείται με βάση την «πυκνό-
τητα» του αγγειακού δικτύου ή/και από την 
ανάλυση μορίων που την προάγουν . Ο VEGF 
(αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγων) 
θεωρείται ο κύριος «διεγέρτης» της αγγειογέ-
νεσης και αυξημένη έκφρασή του σχετίζεται 
με αρνητική πρόγνωση45 .

Δείκτες σχετιζόμενοι με 
μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA: 
Μικροδορυφορική αστάθεια (MSI-
microsatellite instability)

Στον ΚΠΕ, οποιαδήποτε βλάβη στο μηχανισμό 
επιδιόρθωσης του DNA, χαρακτηρίζεται από 
λανθασμένη ακολουθία νουκλεοτιδίων, γνωστή 
και ως «σφάλμα αντιγραφής» (replication error-
RER) .Τα σφάλματα αντιγραφής αναγνωρίζονται 
από αλλαγές (αστάθεια) σε κληρονομούμενα 
πρότυπα απλών νουκλεοτιδικών αλληλουχιών 
(μικροδορυφόροι) που απαντώνται σε όλο το 
μήκος του γονιδιώματος .

Όγκοι που εμφανίζουν αντίστοιχες αλλαγές 
σε ποσοστό ≥30% των «μικροδορυφορικών 
δεικτών» που εξετάζονται, διακρίνονται από 
υψηλή μικροδορυφορική αστάθεια (MSI-High), 
ενώ όταν οι αλλαγές αυτές αφορούν < 30% 
των μικροδορυφορικών δεικτών οι όγκοι χα-
ρακτηρίζονται από χαμηλή MSI (MSI-Low) . Αν 
κανένας γενετικός τόπος δεν είναι ασταθής, 
ο όγκος βαθμολογείται ως μικροδορυφορικά 
σταθερός (MSS: microsatellite stable) . Έχει 
αποδειχθεί ότι οι MSI-H όγκοι συνδέονται με 
αυξημένα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με 
MSI-L ή MSS όγκους αντίστοιχου σταδίου46-48, 
χωρίς να είναι κατανοητός ο υποκείμενος μη-
χανισμός .

Ογκοκατασταλτικά γονίδια και 
ογκογονίδια: p53, Deleted in Colon 
Cancer (DCC), K-ras, Bcl-2, c-erbB2
•  p53: Ογκοκατασταλτικό γονίδιο που εντοπί-

ζεται στο χρωμόσωμα 17p13 .1 και κωδικο-
ποιεί μία πρωτεΐνη η οποία συμμετέχει στη 
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, τη σύνθεση 
και επιδιόρθωση του DNA και την απόπτωση 
(θεωρείται ως ο «φύλακας» του γονιδιώμα-
τος) . Μεταλλάξεις του p53 παρατηρούνται 
περίπου στο 50% των περιπτώσεων ΚΠΕ49, 
αλλά παρά το γεγονός ότι αποτελούν αντι-
κείμενο έρευνας από 20ετίας, ο ρόλος τους 
στην κλινική έκβαση των ασθενών παραμένει 
ασαφής . Πρόσφατα, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Καρκινικών Δεικτών (European Group 
of Tumor Markers- EGTM) καθώς και η ASCO 
συστήνουν τη μη χρησιμοποίησή τους στην 
προληπτική παρακολούθηση, σταδιοποίηση, 
επιτήρηση ή το σχεδιασμό θεραπείας για 
ασθενείς με ΚΠΕ50-51 .

•  DCC/LOH 18q: Το γονίδιο DCC (Deleted in 

Colon Cancer) βρίσκεται στο χρωμόσωμα 
18q21 και εμφανίζει ογκοκατασταλτική δρά-
ση, επηρεάζοντας την κυτταρική διαφορο-
ποίηση . Γονιδιακές βλάβες που οδηγούν σε 
απώλεια της ετεροζυγωτείας (LOH- loss of 
heterozygosity) στη συγκεκριμένη χρωμοσω-
μική θέση (και σε απώλεια, μεταξύ άλλων, 
του γονιδίου DCC), συμβαίνουν ως και στο 
70% ασθενών με ΚΠΕ και σχετίζονται με 
δυσμενή πρόγνωση σε νόσο σταδίου ΙΙ και 
ΙΙΙ52 . Έχει προταθεί, εξάλλου, ότι ασθενείς 
σταδίου ΙΙ με 18qLOH έχουν παρόμοια κλινική 
πορεία με ασθενείς σταδίου ΙΙΙ, ενώ όσοι δεν 
παρουσιάζουν 18qLOH συμπεριφέρονται 
κλινικά όπως οι ασθενείς σταδίου Ι53 . Η μη 
έκφραση του γονιδίου DCC και η 18qLOH 
έχουν συσχετιστεί, επίσης, με την ανάπτυξη 
ηπατικών μεταστάσεων54 .

•  K-ras: Ανήκει στην οικογένεια των RAS (K-ras, 
H-ras, N-ras) πρωτο-ογκογονιδίων και κωδι-
κοποιεί μια πρωτεΐνη 21kDa η οποία ελέγχει 
την κυτταρική ανάπτυξη, μέσω μετατροπής 
εξωκυττάριων σημάτων που επάγουν τη 
μίτωση . Η πλειονότητα των μεταλλάξεων 
του K-ras αφορούν τις γονιδιακές θέσεις 12 
και 13, λαμβάνουν χώρα σε πρώιμη φάση 
της καρκινογένεσης και πιθανώς συνδέ-
ονται με το βάθος διήθησης του όγκου55 
και με κακή πρόγνωση κυρίως σε ασθενείς 
σταδίου ΙΙ56 .

•  Bcl-2/BAX σύμπλεγμα: Το Bcl-2 πρωτο-
ογκογονίδιο κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη με 
αντι-αποπτωτικές ιδιότητες (προάγει την 
ανθεκτικότητα των καρκινικών κυττάρων 
έναντι χημειοθεραπευτικών παραγόντων ή 
της ακτινοθεραπείας), ενώ η ΒΑX πρωτεΐνη 
ενισχύει την απόπτωση . Κατά συνέπεια, υπε-
ρέκφραση του Bcl-2 και μειωμένη έκφραση 
της ΒΑΧ πρωτεΐνης εμφανίζουν αρνητική 
προγνωστική σημασία όπως επισημαίνεται 
από προκαταρκτικές μελέτες57 .

•  c-erbB2: Πρωτο-ογκογονίδιο επίσης γνω-
στό ως HER-2 . Παράγει μία γλυκοπρωτεΐνη 
με ιδιότητες τυροσινικής κινάσης, η οποία 
έχει μελετηθεί διεξοδικά στον καρκίνο του 
μαστού . Στον ΚΠΕ υπερεκφράζεται σε ένα 
ποσοστό 20-40% των περιπτώσεων, αλλά 
ο προγνωστικός της ρόλος παραμένει αδι-
ευκρίνιστος .

Δείκτες διήθησης και μετάστασης
Μόρια σχετιζόμενα με το πλασμινογόνο 

(plasminogen-related molecules) και οι με-
ταλλοπρωτεάσες της εξωκυττάριας ουσίας 
(matrix metalloproteinases-MMPs) είναι δύο 
οικογένειες ενζύμων που θεωρούνται κρίσιμες 
για τη δυνατότητα διήθησης και μετάστασης 
του όγκου . Έχει παρατηρηθεί ότι υπερεκ-
φράζονται σε πολλούς ασθενείς με ΚΠΕ, με 
δυσμενή πρόγνωση, ιδίως σε νόσο σταδίου 
ΙΙ58,59 . Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για 
την ανάδειξη, μεταξύ μεγάλου αριθμού μορίων, 
δεικτών με έγκυρη προγνωστική αξία .

Βιοχημικοί δείκτες: Θυμιδυλική 
Συνθετάση (thymidylate synthase -TS)

Ένζυμο που μετατρέπει τη μονοφωσφορική 
δεσοξυουριδίνη (dUMP) σε μονοφωσφορική 
δεσοξυθυμιδίνη (dTMP), απαραίτητο στάδιο της 
σύνθεσης του DNA στη φάση S του κυτταρικού 
κύκλου . Η TS αποτελεί τον κύριο ενδοκυττάριο 
στόχο της 5-φθοριοουρακίλης (5-FU), του 
βασικότερου χημειοθεραπευτικού παράγοντα 
στον ΚΠΕ . Υψηλά επίπεδα TS σχετίζονται με 
πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία60, ενώ σε 
ασθενείς σταδίου ΙΙ φαίνεται να συνδέονται 
και με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής της 
νόσου, ανεξάρτητα από τη μετεγχειρητική 
(adjuvant) θεραπεία61,62 .

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, τα παθολογοανατομικά 

χαρακτηριστικά του χειρουργικού παρασκευ-
άσματος του όγκου εξακολουθούν να κα-

θορίζουν στο μέγιστο βαθμό την πρόγνωση 
εν γένει των ασθενών με ΚΠΕ, αλλά και την 
αναγκαιότητα ή μη συμπληρωματικής (προ- ή 
μετ- εγχειρητικής) θεραπείας, καθώς και την 
ανταπόκριση σε αυτήν . Παράμετροι όπως το 
«παθολογοανατομικό» ΤΝΜ στάδιο της νόσου, 
αλλά και ανεξάρτητες από αυτό (π .χ βαθμός 
διαφοροποίησης, αγγειακή και περινευρική 
διήθηση, μορφολογία των περιφερικών ορίων 
του όγκου), συνιστούν πλέον τους κύριους 
ρυθμιστές για το θεραπευτικό σχεδιασμό, 
γεγονός με ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς 
σταδίου ΙΙ, όπου το δίλημμα της χορήγησης ή 
μη adjuvant χημειοθεραπείας ανακύπτει συχνά . 
Επιτακτική, ωστόσο, κρίνεται η ανάπτυξη και 
καθιέρωση κοινά αποδεκτών πρότυπων με-
θόδων ελέγχου και αναφοράς των νεότερων 
ειδικά παθολογοανατομικών παραγόντων . 

Όσον αφορά στις εξελίξεις στην ανάδειξη 
νέων, μοριακών προγνωστικών δεικτών στον 
ΚΠΕ, για την πλειοψηφία τους εκκρεμεί το 
ζήτημα της πρακτικής σημασίας της έντα-
ξής τους σε μεγάλες προοπτικές μελέτες . 
Αυτό προκύπτει, εξάλλου, και από το γεγονός 
ότι οι ήδη υπάρχουσες αναδρομικές σειρές 
εμφανίζουν συχνά ασυμφωνία ως προς τα 
αποτελέσματα και ανομοιογένεια ως προς τη 
μεθοδολογία και την ανάλυση των ευρημάτων . 
Εν τούτοις, ορισμένοι παράγοντες (π .χ δείκτες 
αγγειογένεσης, μικροδορυφορική αστάθεια, 
απώλεια του γονιδίου DCC, μόρια σχετιζόμενα 
με το πλασμινογόνο, θυμιδιλική συνθετάση) 
δείχνουν μία σταθερή, ικανή συσχέτιση και 
επαναληψιμότητα σε μεγάλο αριθμό μελε-
τών, και μπορούν να αποτελέσουν βασική 
πηγή έρευνας για την ανάπτυξη στοχευμένων 
θεραπευτικών παραγόντων προσαρμοσμένων 
στα μοριακά γνωρίσματα του όγκου . 
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 5ετής επιβίωση (%) Μέσος χρόνος επιβίωσης σε μήνες
Στάδιο pT4a, M0 49 58 .2
Στάδιο pT4b, M0 43 46 .2
Στάδιο pT4a, M1 12 22 .7
Στάδιο pT4b, M1 0 15 .5

Πίνακας 2. Προγνωστική σημασία διήθησης 
του ορογόνου σε Κ.Π.Ε
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