ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ
Η ΔΘΑΓΝΩΣΤΘΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΘΑ

Ζνύκε ζε κηα επνρή ζηελ νπνία ν θαξθίλνο απνηειεί παγθνζκίσο ηελ δεύηεξε αηηία ζαλάηνπ
κεηά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Έρεη ππνινγηζηεί όηη ην 30-35% ηυν ανθπώπυν θα εμθανίζει
κάποια ζηιγμή ζηη ζυή ηος έζηυ και μια καηάζηαζη πος ζσεηίζεηαι με καπκινοπάθεια.
Τν 10% ησλ θαξθίλσλ έρνπλ θιεξνλνκηθή αηηηνινγία (κεηαιιαγκέλα γνλίδηα). Τν ππόινηπν 90%
αθνξά κε θιεξνλνκνύκελνπο ηύπνπο πνπ μεθηλνύλ από έλα αξρηθό θαξθηληθό θύηηαξν ην νπνίν
μεθεύγεη από ηνλ έιεγρν ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ καο, θξύβεηαη γηα λα επηβηώζεη απνηξέπνληαο ηελ
απόπησζή (ζάλαηό ηνπ) ελώ μεθηλάεη ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαηξέζεσλ (πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ). Μεηά
από πεξίπνπ ηξηάληα θύθινπο ηέηνησλ δηεξγαζηώλ, ν αξηζκόο ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ κπνξεί λα
μεπεξάζεη ην έλα δηζεθαηνκκύξην !!!
Τεθκεξησκέλα, η ππόλητη είναι η καλύηεπη μέθοδορ έγκαιπηρ διάγνυζηρ και καλύηεπηρ
ανηιμεηώπιζηρ ηηρ νόζος. Πνιύ ζπρλά ζην αξρηθό ζηάδην πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ θαξθηληθώλ
θπηηάξσλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα. Επνκέλσο ν εληνπηζκόο ελόο
θαξθίλνπ γίλεηαη κόλν από ηπραίν πξνιεπηηθό εξγαζηεξηαθό ή απεηθνληζηηθό έιεγρν. Όηαλ ν
αζζελήο εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα πνπ ελεξγνπνηνύλ ηελ ππνςία θαξθίλνπ, παξαθνινπζείηαη βεβαίσο
θιηληθά, παξάιιεια όκσο μεθηλάεη ε δηαδηθαζία δηάγλσζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηεο λόζνπ (εληόπηζε,
είδνο θαξθηληθώλ θπηηάξσλ) κε ζηόρν ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο αξρηθά
πεξηνξηζκέλεο ζε έθηαζε λόζν.
Σηελ δηαγλσζηηθή καο θαξέηξα δηαζέηνπκε πνιιέο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο όπσο: βηνςίεο (πρ
παξαθεληήζεηο, δηαγλσζηηθέο απνμέζεηο θιπ), θπηηαξνινγηθέο εμεηάζεηο πιηθνύ (π.ρ. από όδνπο
ζπξενεηδνύο) ή γνληδηαθό έιεγρν γηα κεηαιιαγκέλα γνλίδηα (BRCA1, BRCA2, EGFR, BRAF, ERBB2)
γηα δηάθνξνπο ηύπνπο θαξθίλσλ. Πνιινί ρξήζηκνη θαίλνληαη όκσο θαη νη νλνκαδόκελνη θαξθηληθνί
δείθηεο. Πξόθεηηαη γηα ρεκηθέο νπζίεο (πξσηετλεο, έλδπκα, νξκόλεο, αληηγόλα θιπ) πνπ παξάγνληαη
ζηε δηάξθεηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη καο βνεζνύλ λα αληρλεύζνπκε, λα δηαγλώζνπκε, λα
ζηαδηνπνηήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ πξόγλσζε. Έηζη καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα νξίζνπκε
ηελ κνξθή θαη λα επηιέμνπκε ηελ ζσζηή ζεξαπεία γηα θάζε είδνο θαξθίλνπ. Τα ηειεπηαία ρξόληα ε
ζεξαπεία βαζίδεηαη ζε δηεζλή πξσηόθνιια πνπ πξνέθπςαλ από πνιπεηείο κειέηεο θαη εθαξκνγέο
δηάθνξσλ ζεξαπεπηηθώλ (ζπλήζσο ζπλδπαζηηθώλ) επηινγώλ ηα νπνία εθαξκόδνληαη νκόθσλα από
θάζε εμεηδηθεπκέλν νγθνινγηθό θέληξν.
Τέηνηνη δείθηεο κπνξεί λα αληρλεύνληαη από ηα ίδηα ηα θαξθηληθά θύηηαξα (νπζίεο - αληηγόλα ησλ
νγθνγόλσλ θπηηάξσλ) όπσο γηα παξάδεηγκα ν δείθηεο PSA ζηον καπκίνο ηος πποζηάηη. Επίζεο
σο θαξθηληθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη θπζηνινγηθέο κεηξήζηκεο νπζίεο ελόο ηζηνύ, νη νπνίεο επί
εκθάληζεο θαξθίλνπ, αλεπξίζθνληαη ζε πνιύ απμεκέλα επίπεδα ζην αίκα. Μηα ηέηνηα νξκόλε είλαη ε
θαιζηηνλίλε (αλήθεη ζηελ νκάδα κε εηδηθώλ δεηθηώλ tumor associated: κε εηδηθά νγθνγνληθά κόξηα) ε
νπνία καδί θαη κε άιιεο κεηξήζηκεο παξακέηξνπο κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε
θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα. Ιδανικοί καπκινικοί δείκηερ πος να μποπούν να
αποηςπώζοςν ηην παθοθςζιολογία ενόρ καπκίνος ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ. Υπάξρνπλ θαξθηληθνί
δείθηεο πνπ εθηόο από ηελ αλίρλεπζή ηνπο ζε θάπνηα κνξθή θαθνήζεηαο, κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη
απμεκέλνη ζε κε θαξθηληθέο θαηαζηάζεηο όπσο ζε θιεγκνλέο (ρξόληα πξνζηαηίηηδα), κεηά από
δηελέξγεηα δαθηπιηθήο εμέηαζεο ηνπ νξζνύ ή αθόκε θαη κεηά από έληνλεο ζεμνπαιηθέο επαθέο ζηνπο
άλδξεο (ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα κπνξνύζακε λα βξνύκε απμεκέλν ην πξνζηαηηθό αληηγόλν PSA).
Επίζεο ζε έλαλ βαξύ θαπληζηή ζα κπνξνύζε λα βξεζεί απμεκέλνο ν θαξθηληθόο δείθηεο CEA ρσξίο
ππνρξεσηηθά απηό λα ζεκαίλεη παξνπζία λόζνπ.
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Οη θαξθηληθνί δείθηεο εθηόο ηεο δηαγλσζηηθήο ηνπο αμίαο, κπνξνύλ λα θαλνύλ εμίζνπ ρξήζηκνη:
1. ζηην παπακολούθηζη ηηρ ποπείαρ ενόρ καπκίνος κεηά από ηελ ρεηξνπξγηθή ηνπ εμαίξεζε
(π.ρ. παξαθνινύζεζε επηπέδσλ ηνπ δείθηε CEA κεηά από αθαίξεζε ηκήκαηνο παρένο εληέξνπ
ιόγσ πξνζβνιήο ηνπ από θαξθίλν),
2. ζηην έγκαιπη ενηόπιζη πιθανήρ ςποηποπήρ π.ρ. κεηάζηαζεο,
3. ζηην αξιολόγηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ θεπαπείαρ π.ρ. ρεκεηνζεξαπεηώλ.
Τειηθά ην ηδαληθό ζα ήηαλ θάζε θαξθηληθόο δείθηεο λα καο θαηεύζπλε ζε ζπγθεθξηκέλν όξγαλν, λα
ήηαλ αληρλεύζηκνο ζε αζπκπησκαηηθνύο θαη θαηλνκεληθά πγηείο αζζελείο ζηα αξρηθά ζηάδηα
θαξθηλνγέλεζεο, λα κπνξνύζε λα θαζνξίδεη ην ζηάδην ηεο λόζνπ (ηαμηλόκεζε – εμάπισζε –
κεηαζηάζεηο) θαη βεβαίσο λα είρε πςειή επαηζζεζία (θάζε απμεκέλε ηηκή ηνπ λα επηβεβαίσλε ηελ
λόζν) αιιά θαη πςειή εηδηθόηεηα (θάζε αξλεηηθή ηνπ ηηκή λα απέθιεηε ηελ παξνπζία θαξθίλνπ).
Επεηδή όκσο θαλέλαο δηαγλσζηηθόο δείθηεο θαη γηα θακία λόζν δελ δηαζέηεη ηελ 100% εηδηθόηεηα ή
θαη επαηζζεζία, θαιό είλαη γηα ηελ επηηπρή θαη γξήγνξε δηάγλσζε, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ θαξθίλνπ, λα
ζπλεθηηκνύληαη θαη άιιεο παξάκεηξνη (πνιύ θαιό ηαηξηθό ηζηνξηθό, θιηληθή εηθόλα θαη εμεηαζε ηνπ
αζζελνύο, εξγαζηεξηαθόο θαη απεηθνληζηηθόο έιεγρνο).
Πξνιεπηηθόο έιεγρνο κε θάπνηα πξνγλσζηηθή αμία :




PSA (κεηά ηα 50 έηε) ζηνπο άλδξεο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Πξνζηάηε κία θνξά εηεζίσο
(ειέγρεηαη θαη ν ιόγνο PSA / free PSA) κε ζηόρν ηελ αλίρλεπζε ελδερόκελεο θαινήζνπο
ππεξπιαζίαο ή πηζαλήο θαθνήζεηαο ηνπ αδέλα.
CA 125 γηα ηνλ Καξθίλν ησλ Ωνζεθώλ ζε γπλαίθεο πςεινύ θηλδύλνπ (κε νηθνγελεηαθό
ηζηνξηθό θαξθίλνπ, κε ππνγνληκόηεηα ή θαζπζηεξεκέλε ηεθλνπνίεζε).
AFP κε κεγάιε επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα. Μπνξεί λα αληρλεύζεη θαξθίλν ηνπ ήπαηνο ή ησλ
σνζεθώλ, όγθν ησλ ζπεξκνθπηηάξσλ, ησλ όξρεσλ, θίξξσζε ηνπ ήπαηνο, επαηίηηδα, ή
άιινπο ηύπνπο θαξθίλνπ, όπσο: ζηνκάρνπ, νξζνύ, πλεύκνλα, καζηνύ, ε ιέκθσκα.

ςνοτίζονηαρ:
-

Οη θαξθηληθνί δείθηεο κπνξνύλ λα θαλνύλ ρξήζηκνη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θαξθηλνπαζεηώλ
(έγθαηξε δηάγλσζε, εληόπηζε, πνξεία, πξόγλσζε ή θαη αληηκεηώπηζε).
Δελ πξέπεη λα βαζηδόκαζηε ζην απνηέιεζκα ελόο εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ νπνηνπδήπνηε
δείθηε, θαζόηη απμεκέλα επίπεδα θαξθηληθώλ δεηθηώλ αλεπξίζθνληαη θαη ζε άιιεο παζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε θαξθίλν.
Καιό είλαη λα ζπκβνπιεπόκαζηε ηνλ ηαηξό καο θαη λα κελ ηξέρνπκε απηνβνύισο ζηα
εξγαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε θαξθηληθνύο δείθηεο. Οη εμεηάζεηο απηέο είλαη αξθεηά
αθξηβέο θαη κε πςειή ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ αθόκε θαη αλ έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί.
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