
Κατανοώντας το παθολογοανατομικό

πόρισμα για κακοήθεις όγκους

(στην Ουρολογία)

Παπαϊωάννου Μαρία



Δεν έχω να δηλώσω καμία σύγκρουση

συμφερόντων



Καρκίνος
Ιπποκράτης (460 – 370 π.Χ):

«Γυναικί εν Αβδήροισι καρκίνωµα εγένετο περί το στήθος και δια 

της θηλής έρρεεν ιχώρ ύφαιµος, επιληφθείσης δε της ρύσιος

απέθανεν»



Καρκίνος
Κλαύδιος Γαληνός (129-199 µ.Χ.):

«όγκος»

- υποδηλώνοντας το φορτίο και το βάρος, στον καρκίνο 

γίνεται αντιληπτός ως το φορτίο που κουβαλά το σώµα

- Ογκολογία



Ο καρκίνος της Ατόσσας

Ηροδότου Ιστορίαι, Γ΄(450 π.X.)

«Ατόσση, τη Κύρου µεν θυγατρί, Δαρείου δε 

γυναικί, επί του μαστού έφυ φύμα, µετά δε εκραγέν 

ενέµετο πρόσω. Όσον µεν δη χρόνον ην έλασσον, η δε 

κρύπτουσα και αισχυνοµένη έφραζεν ουδενί. Επεί τε δη 

εν κακώ ην, µετεπέµψατο τον Δημοκήδην, και οι 

επέδειξιν…

Ως δε άρα µιν µετά ταύτα ιώµενος υγιέα απέδειξε»



Πάπυρος Έντγουιν Σμιθ (1501 π.Χ.)

αντίγραφο εργασίας του 3000 π. Χ.

Oστεοσάρκωµα, σε οστά του κεφαλιού 

και του αυχένα σε µούµιες στην αρχαία 

Αίγυπτο



Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Βερολίνο
Brian Engh/dontmesswithdinosaurs.com



Μεταστατικός καρκίνος του προστάτη

(285-230 π.Χ.)



Μεταστατικός καρκίνος του προστάτη

ηλικίας 2700 χρόνων



1ο συµπέρασµα: 

Ο καρκίνος είναι µια πολύ παλιά νόσος



Ερώτηµα:

Ποιοι οργανισµοί αναπτύσσουν καρκίνο;



last	universal	common	ancestor
τελευταίος	καθολικός	κοινός	πρόγονος

ParamenciumDidinium

Saccharomyces
Cerevisiae	

Hydra

Control																													Tumour
Agaricus bisporus



2ο συµπέρασµα: 

Ο καρκίνος αναπτύσσεται στους 

πολυκύτταρους οργανισµούς



Ερώτηµα:

Που οφείλεται ο καρκίνος;



Πολυκύτταροι οργανισμοί = συνεργασία

Aktipis et al., 2015, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 370(1673): 20140219.

ελεγχόμενος κυτταρικός
θάνατος

εξωκυττάριος χώρος

καταμερισμός εργασίας

κατανομή των πόρων

αναστολή
πολλαπλασιασμού



Ερώτηµα:

Πως αναπτύσσεται ο καρκίνος;



Πολυκύτταροι οργανισμοί και καρκίνος

Aktipis et al., 2015, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 370(1673): 20140219.

μη ελεγχόμενος
κυτταρικός θάνατος

αποικοδόμηση του
κυτταρικού

μικροπεριβάλλοντος

Απορρυθμισμένη διαφοροποίηση

μονοπώλιο των
πόρων

ανεξέλεγκτος
πολλαπλασιασμού



DNA και μεταλλάξεις

Αντιγραφή Επιδιόρθωση
DNA

Μεταβολισμός

Ακτινοβολία
(π.χ. UV, X)

Τοξίνες



Η ακεραιότητα του DNA 

q Βλάβες στο DNA:

- 1.000.000 / µέρα / κύτταρο

qΔυνατότητα επιδιόρθωσης ή σιώπησης



Συσχέτιση με το μέγεθος και την ηλικία



Συσχέτιση με το μέγεθος και την ηλικία

Laron syndrome

Ακρομεγαλία

IGF



“Peto’s paradox”



3ο συµπέρασµα: 

Πρωτεΐνες κλειδιά



Ερώτηµα:

Πως ξεκινάει και πότε εµφανίζεται ο 

καρκίνος;



Δισπλασία

Καρκίνος/Μετάσταση

Υπερπλασία

Πολλαπλά βήματα…



εμφάνιση καρκίνου

Συμπέρασμα:

- Η εξάρτηση της εµφάνισης του καρκίνου 

µε την ηλικία αποδεικνύει ότι ο καρκίνος 

είναι µια διαδικασία που αποτελείται από 

πολλά βήµατα.

- Αν µπορούσε να εκδηλωθεί µόνο µε µία 

µετάλλαξη, τότε θα είχαµε το ίδιο 

αριθµό κρουσµάτων σε όλες τις 

ηλικίες!!!!

- Μηχανισµοί επιδιόρθωσης και άµυνας 

του νεότερου οργανισµού καλύτεροι από 

ότι στα ηλικιωµένα άτοµα

Ηλικία και συχνότητα κρουσμάτων του
καρκίνου



Σχέση μεταξύ του αριθμού των κυττάρων
και τη διάμετρο του όγκου

Διπλασιασμός	του	κυτταρικού	πληθυσμού		του	όγκου
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- > 1.000 επιστήµονες, 37 χώρες, 10 

χρόνια έρευνας

- 38 διαφορετικοί τύποι όγκων

- ο καρκίνος ενός ανθρώπου περιέχει 

κατά µέσο όρο 4-5 βασικές

μεταλλάξεις που οδηγούν στην 

ανάπτυξη του όγκου

- π.χ. στον καρκίνο των νεφρών και της 

ουροδόχου κύστης, το 1/5 των 

µεταλλάξεων συµβαίνει 20 χρόνια πριν

τη διάγνωση της νόσου

- Ιοί βρέθηκαν σε καρκίνους όπως του 

νεφρού, του προστάτη



Ø 50 % πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου

Ø2 στους 4 

Ø 50% θεραπεία του καρκίνου 

ØΜόνο 1 στους 4 θα πεθάνει από καρκίνο 

Καρκίνος και επιβίωση
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Στρατηγικές στη θεραπεία καρκίνου



Στρατηγικές στη θεραπεία καρκίνου

MTD:	Max	Tolerated	Dose

West	et	al.,	(2019)	Clin Cancer	Res.	25(14):4413-4421	



Στρατηγικές στη θεραπεία καρκίνου

MTD:	Max	Tolerated	Dose
AT:	Adaptive	Therapy

Καθυστέρηση της 
ανθεκτικότητας



Στρατηγικές στη θεραπεία καρκίνου

MTD:	Max	Tolerated	Dose
AT:	Adaptive	Therapy
P-S:	Primary-Secondary	approach



4ο συµπέρασµα: 

Έγκαιρη διάγνωση αλλά θεραπεία µόνο όταν 

και όσο χρειάζεται





Διαβάζοντας το παθολογοανατομικό

πόρισμα για κακοήθεις όγκους

στην Ουρολογία


