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Φαπμακογενυμική ηος Καπκίνος
εςαιζθηζίερ/απόκπιζη

Gleevec μεηαλλάξειρ BCR/ABL

Θειοποςπίνερ γονίδιο TPMT

 5FU γονίδια DPYD + TYMS 

 Irinotecan γονίδιο UGT1A1 Topoisomerases

Tamoxifen γονίδιο CYP2D6

 Iressa γονίδιο EGFR

Gegitinib, Erlotibin μεηαλλαγμένο EGFR

Vectibix γονίδιο k-ras μεηαλλάξειρ κυδ 12 & 13 
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ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ



Η Κςηηαπολογία αθοπά ζηη μελέηη 

ηων κςηηάπων και αναθέπεηαι ζε μία 

ζποςδαία ειδικόηηηα ηηρ 

επγαζηηπιακήρ Ιαηπικήρ, η οποία 

αζσολείηαι με ηη διάγνωζη ηηρ 

νόζος μεηά από εξέηαζη μικπού 

απιθμού κςηηάπων

Alan Stevens - James Lowe

Γιαγνυζηική  Κςηηαπολογία



λνζειεία

επαλεηιεκέλεο επηζθέςεηο

εηδηθή πξνεηνηκαζία

ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο

καθξό ρξόλν αλακνλήο γηα ηε ιήςε ηεο απάληεζεο

ξάκκαηα

πςειό θόζηνο 

Η κέζνδνο

δελ απαηηεί:

Διδικά πλεονεκηήμαηα

Γελ πξνθαιεί κεγάιε δπζαλεμία 

Γελ αθήλεη νπιέο 

Γελ ελέρεη ηνπο θηλδύλνπο ηεο αλαηζζεζίαο



Simple

Accurate

Fast

Economic

Πλεονεκηήμαηα
G. Papanicolaou American Society of Cytology



Αλαπαξαγσγηκόηεηα

Αληηθεηκελνπνίεζε

Δθαξκνγή ηερληθώλ:

Κπηηαξνρεκείαο

Αλνζνθπηηαξνρεκείαο

Μνξηαθήο Βηνινγίαο

Σύγσπονερ ανάγκερ Γιαγνυζηικήρ Κςηηαπολογίαρ



ThinPrep® Cytology

DNA analysis

RT PCR

ICC

FCM

FISH

Proteomics

Metabolomics



 3 επίπεδα δηάγλσζεο

Γηεξεύλεζε Λνηκώμεσλ

Γηεξεύλεζε Καθνήζσλ Νόζσλ
Κισληθόηεηαο

Ογθνγνληδίσλ θαη Ογθνθαηαζηαιηηθώλ Γνληδίσλ

 Γνληδηαθέο αλαδηαηάμεηο

Μεηαζέζεηο

Καζνξηζκό πξόγλσζεο-αληαπόθξηζε ζηε 

ζεξαπεία

Κλινικέρ Δθαπμογέρ



ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΑΘΕΝΩΝ

ζςμπηώμαηα οξείαρ αναπνεςζηικήρ ανεπάπκειαρ 

πνεςμονικών διηθήζευν

λοίμυξη 

πνεςμονικό οίδημα

κςηηαποηοξική βλάβη σημειοθεπαπεςηικών

ενδοκςτελιδική αιμοππαγία

μεηασημειοθεπαπεςηική λύζη λεςσαιμικών κςηηάπυν

διήθηζη από καπκίνυμα, λέμθυμα ή λεςσαιμία



ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Τεσνική
Παπανικολάος

Giemsa

Grocott

Ziehl Nielsen

PAS

Βλεννοκαπμίνηρ

Gram

Ανοζοκςηηαποσημείαρ

FISH

FCM

Μοπιακήρ Κςηηαπολογίαρ

Γιάγνυζη
Βακηηπιδιακήρ Πνεςμονίαρ

Ιογενούρ Πνεςμονίαρ

Δςκαιπιακών λοιμώξευν



Γιεπεύνηζη Λοιμώξευν

HCV

CMV

EBV



Κλινικό δείγμα (πηύελα): 

θεηικό για PIV3 & PIV4(B) 

Κλινικό δείγμα (πηύελα):

θεηικό για Influenza B & RSVA

Κλινικό δείγμα (Σηομαηο-

θαπςγγικό): Απνηηικό



CMV



No. Colour Name Type Ct Given Conc 

(Copies)

Calc Conc (Copies) % Var

7 10x5 st cmv Standard 19,72 100.000 112.645 12,6%

8 10x4 st cmv Standard 23,83 10.000 7.767 22,3%

9 10x3 st cmv Standard 26,74 1.000 1.160 16,0%

10 10x2 st cmv Standard 30,53 100 99 1,4%

11 4552/08 cmv Unknown 19,21 157.188

CMV



Θεηικόρ μάπηςπαρ

Θεηικό δείγμα

Legionella pneumofila

Γενεηικοί Σηόσοι

5s rRNA

Mip gene

16s rRNA



M. intracellulare

M. avium complex

Μςκοβακηηπιδιακή λοίμυξη



Δππηηική Πνεςμονία



Aspergillus



Cryptococcus

Candida 



PCP



 Απνθπγή ςεπδώο ζεηηθώλ νξνινγηθώλ αληηδξάζεσλ

 Αλαγλώξηζε κηθξννξγαληζκώλ πξηλ ηελ εκθάληζε 

νξνζεηηθόηεηαο

 Παξαθνινύζεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο

 Αλαγλώξηζε κεηαιιάμεσλ ππεπζύλσλ γηα αληνρή ζηε 

ρεκεηνζεξαπεία

 Σαπηνπνίεζε ππνηύπσλ

 Σαρεία θαη αμηόπηζηε αλαγλώξηζε κηθξννξγαληζκώλ, ε 

θαιιηέξγεηα ησλ νπνίσλ απαηηεί πνιύ ρξόλν

Πλεονεκηήμαηα



Κισληθόηεηα

Ογκογονίδια Ογκοκαηαζηαληικά γονίδια 

Αλαδηάηαμε γνληδίσλ 

Μεηαζέζεηο

Γιεπεύνηζη κακοήθυν νεοπλαζμάηυν



1. Καξπόηππνο

2. Γνληδηαθέο αλαδηαηάμεηο

3. Μεηαιιάμεηο

4. Γηεξεύλεζε ρξσκνζώκαηνο X

5. Σειηθή επηζσκαηηθή αθνινπζία

Κλυνικόηηηα



Η κέζνδνο άξρηζε λα εθαξκόδεηαη 

από ην 1969

Μέζνδνη

Ραδηαπηνγξαθίαο


3H


32P


35S


33P

Με ηζνηνπηθέο
Φζνξηζκό

 κε θζνξηζκό

Ιρλεζέηεο
Γηπιήο έιηθαο DNA

Μνλήο έιηθαο DNA

Οιηγνλνπθιενηηδίσλ

πκπιεξσκαηηθώλ RNA

Μοπιακόρ ςβπιδιζμόρ



ην 10% ησλ θπηηάξσλ ηνπ 

επηρξίζκαηνο παξαηεξείηαη 

ηερλεηή αζσκία (αλαιπηηθό 

ζθάικα).

Σερλεηή κνλνζσκία σο ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπληαύηηζεο ησλ 

ζεκάησλ είλαη δπλαηόλ λα 

παξαηεξεζεί ζην 5-10% ησλ 

δηπινεηδηθώλ ππξήλσλ, κεξηθέο 

θνξέο όκσο είλαη δπλαηόλ λα 

νδεγήζεη ζε ςεπδή κνλνζσκία.

Φεπδείο ηξηζσκίεο όηαλ 

εθαξκόδνπκε ηρλεζέηεο πνπ 

αλαγλσξίδνπλ 

επαλαιακβαλόκελεο 

αθνινπζίεο.

Φεπδείο πνιπκνξθηζκνύο 

όηαλ εθαξκόδνπκε ηρλεζέηεο 

πνπ αλαγλσξίδνπλ 

“chromosome-specific 

satelitte DNA sequences”. 

Σε ζτέζη με ηην 

αποηελεζμαηικόηηηα ηης 

διαδικαζίας ηοσ FISH

Σε ζτέζη με ηον ηύπο 

ηοσ εθαρμοζόμενοσ 

ιτνηθέηη

Μειονεκηήμαηα



Έγθαηξε δηάγλσζε ππνηξνπώλ 

νπξνζειηαθνύ θαξθηλώκαηνο 

Βιολογική Σςμπεπιθοπά

Σξηζσκία ησλ 1,3 θαη 17 

ζρεηίδεηαη κε επηζεηηθή βηνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαξθηλσκάησλ ηνπ καζηνύ



4ζσκία 7

5ζυμία 17

2ζυμία 3

Μονοζυμία 9q21

3ζυμία 7

3ζυμία 17

3ζυμία 3

Αζυμία9q21

Φπζηνινγηθό θύηηαξν

Δπαηζζεζία 73%

Δηδηθόηεηα 100%

Οςποθηλιακό καπκίνυμα



CHR 20

CHR 11

Βιολογική Σςμπεπιθοπά

 Σξηζσκία 20 ππνδειώλεη 

κεηάζηαζε νξζνθσιηθνύ 

θαξθηλώκαηνο ζην ήπαξ

 Σξηζσκία ησλ 11 θαη 17 

ζρεηίδεηαη κε επηζεηηθή βηνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά νξζνθσιηθνύ 

θαξθηλώκαηνο

Μνλνζσκία 11 ππνδειώλεη 

κεηάζηαζε νξζνθσιηθνύ 

θαξθηλώκαηνο ζηνπο ιεκθαδέλεο



ΟeRs p53PrRs

Ki-67C-erb B-2 Ki-67& C-erb B-2

Σηοσεςμένη Θεπαπεία



Σηοσεςμένη Θεπαπεία



Πνξνγελέο Καξθίλσκα

Μαζηνύ

Αδελνθαξθίλσκα 

Παρένο Δληέξνπ

ΜΜΚ Πνεύμονα

Σηοσεςμένη Θεπαπεία



1. Η απόπεηξα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ γηα δηαιεύθαλζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζηαθνύ ζπζηήκαηνο 

2. Ακηγήο πιεζπζκόο λενπιαζκαηηθώλ θπηηάξσλ

Οη αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο 

απνηεινύλ ην ηδηαίηεξν πεδίν 

εθαξκνγήο

Μηα αλαδηάηαμε είλαη κνλαδηθή γηα ην θύηηαξν 

πνπ ηε θέξεη θαη ηνλ θιώλν πνπ πξνθύπηεη

Γονιδιακέρ Αναδιαηάξειρ



1. Πξνέιεπζε λενπιαζκάησλ αβέβαηεο ηαμηλόκεζεο

2. Γηεξεύλεζε θισληθόηεηαο πνιύ κηθξώλ θπηηαξηθώλ 

πιεζπζκώλ

3. Γηεξεύλεζε ηεο θύζεο θπηηαξηθώλ πιεζπζκώλ όηαλ 

άιιεο κέζνδνη είλαη αξλεηηθέο

Μνλνθισληθνί θπηηαξηθνί πιεζπζκνί 

είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξεζνύλ 

θαη 

ζε κε θαθνήζεηο λενπιαζκαηηθέο θαηαζηάζεηο

Δθαπμογέρ



A       B        C         D       E          F        GA     B     C      D     E       F      G

B-cell NHL

T-cell NHL



Μεηαθέζειρ



210 bcr/abl

Καζνξηζκόο βηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο

Υξόληα κπεινγελήο ιεπραηκία

Υξσκόζσκα Philadelphia

Μεηαθέζειρ



Σαμηλόκεζε

Η παξνπζία ηεο t(11;14)(q13;q32)

επηηξέπεη ηελ νξζή ηαμηλόκεζε ησλ ιεκθνθπηηαξηθώλ 

ιεκθσκάησλ σο δηακέζσλ ιεκθσκάησλ (mantle cell 

lymphocytic lymphomas)

 30-50% Southern hybridization

 95% PCR

Μεηαθέζειρ



Σαμηλόκεζε

Η παξνπζία ηεο t(2;5)

Αλαπιαζηηθό ιέκθσκα (CD30/Ki1+)

Μπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θαζνξηζκό κηαο μερσξηζηήο 

γελεηηθά ππνκάδαο ησλ πςεινύ βαζκνύ θαθνεζείαο 

ιεκθσκάησλ κε πνηθίιε κνξθνινγία θαη αλνζνθαηλόηππν

Μεηαθέζειρ



Μεηαθέζειρ

Γηάγλσζε

 Η παξνπζία ηεο t(11;22)

επηηξέπεη ηελ νξζή δηάγλσζε ηνπ ζαξθώκαηνο Ewing

Η παξνπζία ηεο t(X;18)

επηηξέπεη ηελ νξζή δηάγλσζε ηνπ ζπλνβηαθνύ ζαξθώκαηνο



Αλίρλεπζε ππνιεηπόκελεο λόζνπ

• t(15;17) ηππηθή ηεο νμείαο πξνκπεινθπηηαξηθήο 

ιεπραηκίαο

• Η απώιεηα PML/retinoid acid receptor ζρεηίδεηαη 

κε θαιή θιηληθή πνξεία (RT-PCR)

t(14;18) (q32;21) παξαηεξείηαη ζην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ 

νδώδνπο ιεκθώκαηνο θαη θαζνξίδεη ηελ κεηάπησζε ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ bcl2 γνληδίνπ ζηνλ εθθηλεηή IgH.

H ελίζρπζε κέζσ ηερληθήο PCR ηνπ breakpoint bcl2/JH ηνπ 

ρξσκνζώκαηνο είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζηελ αλαγλώξηζε 

ειάρηζηεο ππνιεηπόκελεο λόζνπ ζε κεηακόζρεπζε κπεινύ

Μεηαθέζειρ



KRAS Wild type (Codon 12 GGT Codon 13 GGC) KRAS Gly13Asp (GGC>GAC)

Καπκίνυμα πασέορ ενηέπος, NSCLC

Μεηαλλάξειρ

Μεηαλλαξειρ πποζδίδοςν ανθεκηικόηηηα ζε ανηι-EGFR
ανηιζώμαηα (π.σ. Cetuximab)



Μεηαλλάξειρ EGFR

Εςαιζθηζία ζε TKIs
(π.σ. Erlotibin).

Η μεηαλλαγή T790M
πποζδίδει
ανηιθέηυρ
ανθεκηικόηηηα.

Mεηαλλαγή

Ανηίδπαζη ελέγσος



BRAF μεηαλλαγή V600E

Ανηιδπάζειρ ελέγσος

Μεηαλλαγή

Μεηαλλαξειρ πιθανή ανθεκηικόηηηα (?) ζε ανηι-EGFR
θαπαπεία



Πολςμοπθιζμοί ζςνθάζηρ ηηρ 

θςμιδίνηρ (TYMS)

• Γονόηςποι high (3RG/Wt)

ανθεκηικοί ζηην 5-FU

• Γονόηςποι low (2R/del)

ανηίδπαζη ηοξικόηηηαρ



Μεθςλίυζη ςποκινηηών

CDKN2A (p16INK4A) = Ανθεκηικόηηηα ζε

κςηηαποζηαηικά πος δποςν ζε

διαιπούμενα κύηηαπα

HMLH1 (hMLH1) = Ανθεκηικόηηηα ζε

πλαηινοειδή ( π.σ. Cisplatin)

MGMT = ανθεκηικόηηηα ζε αλκςλιυηικούρ

παπάγονηερ (π.σ. σλυπαμπικοςλίνη)



Ποζοηικοποίηζη mRNA

• Υτηλά επίπεδα mRNA

πιθανή ανθεκηικόηηηα

• Σσεηική ποζοηικοποίηζη 

Topo IIa ζε ζσέζη με 

mRNA ελέγσος (actin-b)



Σςζσεηιζμόρ επιδημιολογικών, 
κλινικοπαθολογικών και γενεηικών 

εςπημάηυν
Φπζηνινγηθόο

ηζηόο

Τπεξπιαζία

Μεηαπιαζία
Γπζπιαζία

Καξθίλσκα

in situ

Γηεζεηηθό

θαξθίλσκα

3p LOH

Αζηάζεηα κηθξνδνξπθνξηθνύ DNA

9p21 LOH

ππεξέθθξαζε ηνπ MYC

Δλεξγόηεηα ηεινκεξάζεο

Αλεππινεηδία

17p13 LOH, ππεξέθθξαζε ηεο p53

5q LOH

Μεηαιιάμεηο RAS

 90%

10-30%

 75%

~60%

~80%

~90%

 75%

40-60%

~35%

15-20%



MGX 4D





Γνλίδηα θαη θαξθηλνγέλεζε

ύλνιν 40.000 γνλίδηα

Τπό έιεγρν
Φπζηνινγηθή αλάπηπμε

Δθηόο ειέγρνπ
Καξθηλνγέλεζε



Από πνηα λόζν έπαζρε ν αζζελήο;

Από ποια νόζο πάζσει ο αζθενήρ;

Από ποια νόζο θα νοζήζει ο θαινομενικά ςγιήρ


