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 Οριζμός :  Καξθηληθόο δείθηεο είλαη θάζε βηνκόξην πνπ 

παξάγεηαη είηε από θαθνήζε θύηηαξα είηε από θαινήζε, σο 

θιεγκνλώδε απάληεζε ζηελ παξνπζία θαθνήζνπο 

εμεξγαζίαο θαη αληρλεύεηαη ζε ηζηνύο θ βηνινγηθά πγξά ηνπ 

αζζελνύο κε λενπιαζκαηηθή λόζν



 Χρηζιμόηηηα

 Δηάγλσζε

 Πξόγλσζε

 Εθηίκεζε αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία

 Έλδεημε ππνηξνπήο ηεο λόζνπ

Μαδηθόο πιεζπζκηαθόο έιεγρνο (Screening) ???



 Η ζπγθέληξσζή ηνπ λα είλαη 

αλάινγε ηνπ θνξηίνπ ή λα 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

λόζνπ

 Να έρεη κηθξό ρξόλν εκίζεηαο 

δσήο

 Να απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε 

ηελ πνξεία ηεο λόζνπ

 Να δηαηίζεηαη κηα απιή θαη θζελή 

κέζνδνο κέηξεζεο, κε 

επαλαιεςηκόηεηα 

 Να παξάγεηαη εηδηθά από 

λενπιαζκαηηθό ηζηό θαη λα 

αληηζηνηρεί ζε θαθνήζεηα 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ

 Να βξίζθεηαη ζε κεγάιεο 

ζπγθεληξώζεηο ζε όινπο ηνπο 

αζζελείο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηύπν 

λενπιάζκαηνο

 Αλίρλεπζε εύθνια ζε βηνινγηθά 

πγξά ζε πξώηκα ζηάδηα θαξθίλνπ ή 

ζε πξνθαξθηληθέο θαηαζηάζεηο



 Μειονεκηήμαηα καρκινικών δεικηών

 Φακειή επαηζζεζία ηδηαίηεξα ζηελ πξώηκε λόζν 
(ηθαλό πνζνζηό ςεπδώο αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ)

 Φακειή εηδηθόηεηα (ηθαλό πνζνζηό ςεπδώο ζεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ)

 Έιιεηςε εμεηδίθεπζεο γηα ζπγθεθξηκέλν ηύπν 

θαξθίλνπ 







CΕΑ και νεοπλαζμαηικά νοζήμαηα

 Colorectal cancer; tumours on the right side of the 
colon tend to produce higher CEA levels than tumours
on the left side.

 Breast cancer

 Lung cancer

 Gastric cancer, oesophageal cancer, pancreatic cancer

 Mesothelioma

 Skeletal metastases

Sturgeon CM, Lai LC, Duffy MJ; Serum tumour markers: how to order and 
interpret them. BMJ. 2009 Sep 22;339:b3527. doi: 10.1136/bmj.b3527



 Non-malignant liver disease 
including cirrhosis, chronic active hepatitis

 Chronic kidney disease

 Pancreatic disease

 Inflammatory bowel disease, diverticulitis, irritable 
bowel syndrome

 Respiratory diseases, eg pleural 
inflammation, pneumonia

 Smoking

 Ageing

 Atherosclerosis

Perkins GL, Slater ED, Sanders GK, et al; Serum tumor markers. Am Fam
Physician. 2003 Sep 15;68(6):1075-82.



 Ιδηαίηεξα απμεκέλε ηηκή (> από 5πιάζηα) ζε ζπλδπαζκό κε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπησκαηνινγία  ζπλεγνξεί ππέξ λόζνπ

Γε ζπζηήλεηαη ε κέηξεζε ηνπ γηα καδηθό πιεζπζκηαθό έιεγρν

 Η κέηξεζε ηνπ δε ρξεζηκεύεη ζηε δηάγλσζε ή ηνλ απνθιεηζκό 

ηεο λόζνπ

 Φξήζηκνο δείθηεο γηα : 

1.  Παξαθνινύζεζε αζζελώλ ππό ζεξαπεία

2. Αλίρλεπζε πηζαλήο ππνηξνπήο ηεο λόζνπ πξηλ ηελ θιηληθή 

δηάγλσζε



 CA 19-9 και  παγκρεαηικός καρκίνος

 Δπαηζζεζία 79-81%

 Δηδηθόηεηα 90%

 Όρη ρξήζηκν γηα πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν

 Πεξηνξηζκέλε αμία ζηε δηάγλσζε πξώηκεο λόζνπ

(55% ησλ αζζελώλ κε όγθν <3cm έρνπλ απμεκέλν δείθηε)

 Φξήζηκνο ζηελ παξαθνινύζεζε αληαπόθξηζεο ζηε 

ζεξαπεία θαη ηελ αλίρλεπζε ππνηξνπήο 

Harsha HC, Kandasamy K, Ranganathan P, et al. A compendium of potential 
biomarkers of pancreatic cancer. PLoS Med. 2009;6(4):e1000046. 
doi:10.1371/journal.pmed.1000046



Κακοήθης

- Φνιεθόξσλ

- Πλεύκνλα

- Οπξ.θύζηεσο

- Μήηξαο

- Ωνζεθώλ

- Παρ.εληέξνπ

- Σηνκάρνπ

Καλοήθης

- Παγθξεαηίηηδα

- Ηπαηίηηδα

- Κίξξσζε

- Αιθννιηθή επαηίηηδα

- Φιεγκνλέο ρνιεθόξσλ

- Πξσηνπαζήο ρνιηθή θίξξσζε

- Κπζηηθή ίλσζε πλεπκόλσλ 

- Διθώδεο θνιίηηδα

- Κπζηίηηδα



 Η πξνεγρεηξεηηθή κέηξεζε ηνπ ζε αζζελείο κε 

θαξθίλν παρ.εληέξνπ έρεη πξνγλσζηηθή ζεκαζία

 Γελ απνηειεί εξγαιείν πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ

 Υπό δηεξεύλεζε ε αμία ηνπ ζηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο ζεξαπείαο θαη ζηελ αλίρλεπζε ππνηξνπήο

 Καιύηεξα απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκό κε CEA



 Ο ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελνο δείθηεο ζηνλ θαξθίλν ηνπ 
καζηνύ

 Φακειή επαηζζεζία 15-35% ζηελ πξώηκε λόζν

 Από  πξννπηηθή κειέηε(n=368) : Οη αζζελείο κε απμεκέλα 
επίπεδα CA15-3 πξν εγρεηξεηηθά έρνπλ ρεηξόηεξε επηβίσζε 
από απηνύο κε ρακειά επίπεδα

 Πην ηζρπξόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο από ην κέγεζνο ηνπ 
όγθνπ θαη ηελ παξνπζία ιεκθαδέλσλ

 Φξήζηκνο ζηελ παξαθνινύζεζε ζεξαπείαο θαη ηελ 
αλίρλεπζε ππνηξνπήο – απμάλεηαη ζην 58% ησλ αζζελώλ 
θαηά ηελ πξώηε ππνηξνπή ηεο λόζνπ έσο θαη 5,2 κήλεο πξηλ 
ηελ θιηληθή ή αθηηλνινγηθή δηάγλσζε

Duffy MJ1, Shering , Sherry F, McDermott , O'Higgins N. Int J.Bio

Markers. 2000 Oct-Dec;15(4):330-3.



CA 125 και καρκίνος ωοθηκών

 Έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη εηδηθόηεηαο ζηελ πξώηκε 

λόζν

 Φξήζηκν ζηε δηαθνξνδηάγλσζε ππειηθώλ καδώλ

 Παξαθνινύζεζε ζεξαπείαο θαη αλίρλεπζε 

ππνηξνπώλ ζηηο θαθνήζεηεο

 Γε ζπζηήλεηαη γηα καδηθό πιεζπζκηαθό έιεγρν

 Αύμεζε θαη ζε άιια αδελνθαξθηλώκαηα (π.ρ Ca 
καζηνύ )



Παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ 

CA125 κεηά από ζεξαπεία ζε 

δεκνζηεπκέλν

Πεξηζηαηηθό ηνπ Royal College of 
pathologists

Σηάδην  θαξθίλνπ  σνζεθώλ Παζνινγηθή ηηκή CA125

Σηάδην I 50%

Σηάδην II 90%

Σηάδην III 92,1%

Σηάδην IV 93,9%

Rustin G . The clinical value of tumour markers in the management of ovarian 
cancer. Ann Clin Biochem 1996;33:284–9



σε άλλες καταστάσεις

Καινήζεο θαηάζηαζε                      Σπρλόηεηα 

 Δλδνκεηξίσζε 24%

 Καινήζεηο όγθνη σνζεθώλ 10%

 Ομεία ζαιπηγγίηηδα 40%

 Φξόληα ζαιπηγγίηηδα 8%

 Ιλνκύσκα                                         10%

 Κίξξσζε 67%

 Αζθεηηθή ζπιινγή 90%

 Φξόληα ελεξγόο επαηίηηδα 10%

 Ομεία παγθξεαηίηηδα 32%

 Φξόληα παγθξεαηίηηδα 2%

 Νεθξηθή αλεπάξθεηα 15%

ΑδελνCa Σπρλόηεηα

 Δλδνκεηξίνπ                31-33%

 Τξαρήινπ                    25%

 Μαζηνύ                       17-20%

 Παρένο εληέξνπ          15%  

 Παγθξέαηνο                52-58%

 Πλεύκνλα                    29-37%

 Ήπαηνο                       50-78%

 Σηνκάρνπ                    30%

 Φνιεθόξσλ                  46%



 Δίλαη εηδηθό γηα ηνλ πξνζηάηε αδέλα (θαινήζεηο θαη 

θαθνήζεηο λόζνη)

 Τα θαξθηληθά θύηηαξα παξάγνπλ 10πιάζηα 

πνζόηεηα PSA από ηα θπζηνινγηθά θύηηαξα ηνπ 

πξνζηάηε



 Πην ζεκαληηθό ην πειίθν  fPSA / tPSA όπνπ 

ηηκέο <0,17 εγείξνπλ έληνλεο ππνςίεο γηα θαξθίλν 

ελώ ηηκέο >0,25 ζπλεγνξνύλ ππέξ θαινήζνπο 

ππεξπιαζίαο

 Αύμεζε ηνπ  PSA  ζε  κε  θαθνήζεηα  εκθαλίδεηαη  

ζηελ πξνζηαηίηηδα, ζε πξνζηαηηθό έκθξαθην, 

ζηελ θαινήζε ππεξηξνθία πξνζηάηε, κεηά από 

εθζπεξκάηηζε, κάιαμε , βηνςία πξνζηάηε, 

θαζεηεξηαζκό νπξνδόρνπ θύζηεο



Πιενλεθηήκαηα

 Mεγαιύηεξε επαηζζεζία ζπγθξηηηθά κε ηε δηνξζηθή δαθηπιηθή εμέηαζε

 Δύθνιε θαη ζρεηηθά θζελή εμέηαζε

 Δηδηθή εμέηαζε γηα λόζν ηνπ πξνζηάηε

 Γίλεη ηε δπλαηόηεηα δηάγλσζεο  10-12 ρξόληα πξηλ από ηελ θιηληθή 
δηάγλσζε

Μεηνλεθηήκαηα

 Γελ πξνθαιεί κείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο 

 Απμεκέλα επίπεδα PSA δελ είλαη εηδηθά γηα θαξθίλν

 Τν PSA δελ απμάλεη ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε πξώηκν θαξθίλν ηνπ 
πξνζηάηε (75%)

 Xεηξηζκνί πξνθαινύλ παξνδηθή αύμεζε ηνπ PSA



Arai Y, Maeda H, Ishitoya S, Okubo K, Okada T, Aoki Y
Department of Urology, Kurashiki Central Hospital, JapanThe Journal of Urology 
[1997, 158(3 Pt 1):861-864

Πνιύ ρξήζηκνο δείθηεο ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο 

ησλ αζζελώλ θαη ηελ αλίρλεπζε πηζαλήο ππνηξνπήο



 Σπρλόηεξα ρξεζκνπνηνύκελνο δείθηεο ζε αζζελείο 

κε επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα

 Όρη ρξήζηκε ζε καδηθό πιεζπζκηαθό έιεγρν αιιά 

ζε έιεγρν νκάδσλ πςεινύ θηλδύλνπ (θίξξσζε, 

HepB, HepC)

 Σε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ έρεη θαηαγξαθεί 

επαηζζεζία από 39-97% θαη εηδηθόηεηα από 76-95%

 Σύζηαζε ειέγρνπ ζε άηνκα ζεηηθά γηα ΗΒsAg θαη 

κε ρξόληα ελεξγό επαηίηηδα ή θίξξσζε θάζε 3 κήλεο

Zhou L, Liu J, Luo F: Serum tumor markers for detection of hepatocellular
carcinoma. World J Gastroenterol 12 (8): 1175-81, 2006.



Zhang BH, Yang BH, Tang ZY: Randomized controlled trial of screening for 
hepatocellular carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol 130 (7): 417-22, 2004



Καθνήζεηο

Παηδηθό επαηνβιάζησκα

Όγθνη από γελλεηηθά θύηηαξα

Άιινη θαξθίλνη ΓΔΣ (10-30%)

Ηπαηηθέο κεηαζηάζεηο

Καινήζεηο

Ομεία θαί ρξόληα  επαηίηηδα  

Φαξκαθεπηηθή  επαηίηηδα

Αιθννιηθή θίξξσζε

Κπζηηθή ίλσζε

Αηκνρξσκάησζε

λ. Crohn, πνιππνδίαζε

Αηαμία-ηειεγγεηεθηαζία

Γηαηαξαρέο ηνπ λσηηαίνπ ζσιήλα 

Φξσκαηνζσκαηηθέο αλσκαιίεο  

Αλσκαιίεο ηνπ πιαθνύληα

Δγθπκνζύλε

aFP και άλλες καηαζηάζεις



 Παξάγεηαη από ηε ζπγθπηηνηξνθνβιάζηε ηνπ 

πιαθνύληα θαηά ηελ εγθπκνζύλε

 Άξηζηνο δείθηεο ζηε δηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε 

ηεο ηξνθνβιαζηηθήο λόζνπ (ρνξηνθαξθίλσκα -
PSTT) κε επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα 100%

 Απμάλεηαη αθόκα θαη ζε πνιύ κηθξό θνξηίν λόζνπ

 Απμάλεηαη επίζεο ζην 70% ησλ κε ζεκηλσκαησδώλ

όγθσλ ησλ όξρεσλ θαη έσο 30% ζηνπο 

ζεκηλσκαηώδεηο όγθνπο

 Πνιύ ζπαληόηεξα ζε Ca πλεύκνλα, καζηνύ θαη 

κειάλσκα



 Δελ ζπζηήλεηαη ε κέηξεζή ηνπο γηα καδηθό πιεζπζκηαθό έιεγρν

 Σπζηήλεηαη ε κέηξεζε ησλ δεηθηώλ ζε θιηληθή ππνςία 

 Ο πξνεγρεηξεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπο βνεζά ζηελ επηβεβαίσζε ηεο 

δηάγλσζεο γνλαδηθώλ ή εμσγνλαδηθώλ όγθσλ

 Οη δείθηεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε ζηαδηνπνίεζε ηεο λόζνπ θαη ηελ 

ηαμηλόκεζε ζε πξνγλσζηηθέο νκάδεο

 Ο ξπζκόο πηώζεο ησλ δεηθηώλ θαηά ηελ ζεξαπεία αληηπξνζσπεύεη ηελ 

αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία

P. Albers (chairman), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer,
G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna
Eur Urol 2008;53(3):478-96,497-513



Serial serum β-HCG levels in the patient during treatment. Following completion of the 
first course of synchronous chemotherapy and radiotherapy, serum β-HCG was 
normalized at 0.2 mIU/ml.

J ShinodaN SakaiH YanoT HattoriA OhkumaH SakaguchiPrognostic factors and 
therapeutic problems of primary intracranial choriocarcinoma/germ-cell tumors with 
high levels of HCGJ Neurooncol662252402004



 Κύεζε

 Ηπαηηθή θίξξσζε

 Ι.Φ.Ν.Δ.

 Έιθνο 12/ινπ

 Γπλαηθνκαζηία



 Παξάγεηαη από ηα θύηηαξα C ηνπ ζπξενεδνύο αδέλα

 Γηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε αζζελώλ κε κεινεηδέο

θαξίλσκα ζπξενεηδνύο

 Πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηε δηεξεύλεζε όδσλ 

ζπξενεηδνύο



 Έιεγρνο ζπγγελώλ ζε νηθνγέλεηεο κε ηζηνξηθό ΜΔΝ2Α θαη 
ΜΔΝ2Β

 Άιιεο θαθνήζεηεο όπσο θαξθίλνο πλεύκνλα, ηλζνπιίλσκα, 
VIPσκα

 Καινήζεηο θαηαζηάζεηο όπσο ππεξπιαζία C θπηηάξσλ, 
ζπξενεηδίηηδα, παγθξεαηίηηδα, ΦΝΑ, ΟΜΛ, 
ςεπδνππνπαξαζπξενεηδηζκό, Zollinger-Ellison, θύεζε, 
γαινπρία

Bringhurst FR, Demay MB, Kronenberg HM. Hormones and disorders of mineral 
metabolism. In: Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM, eds. Williams 
Textbook of Endocrinology. 12th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Saunders; 2011:chap 28.



 Αλεπξίζθεηαη απμεκέλε ζην 70% ησλ αζζελώλ κε κηθξνθπηηαξηθό

θαξίλν πλεύκνλα θαη ζην 90% απηώλ κε πξνρσξεκέλε λόζν

 Καξθηλνεηδείο όγθνη ( 66% ησλ πεξηπηώζεσλ)

 Δλδνθξηλείο παγθξεαηηθνί όγθνη (<40%)

 Νεπξνβιάζησκα

 Σπαληόηεξα ζε θαηνρξσκνθύησκα, θαξθίλν καζηνύ, λεθξώλ, 

κπεινεηδέο θαξθίλν ζπξενεδνύο, NSCLC, κειάλσκα

1. Burghuber OC, Worofka B, Schernthaner G, et al: Serum neuron-specific enolase is a 
useful tumor marker for small cell lung cancer. Cancer 1990;65:1386-1390
2. Lamberts SW, Hofland LJ, Nobels FR: Neuroendocrine tumor markers. Front 
Neuroendocrinol 2001;22:309-339



 5-ΗΙΑΑ, Χρωμογρανίνη Α  ρξήζηκνη ζηε δηάγλσζε θαη 

παξαθνινύζεζε λεπξνελδνθξηλώλ όγθσλ θαη κηθξνθπηηαξηθνύ θαξθίλνπ 

πλεύκνλα

 β2 – μικροζθαιρίνη Βξίζθεηαη απμεκέλε ζε ιεκθνϋπεξπιαζηηθέο

λόζνπο (ιεκθώκαηα β-θπηηάξσλ), ΦΛΛ, πνιιαπινύλ κπέισκα

 CA 72-4 Φξήζκνο ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, 

ηδηαίηεξα ζηελ ππνηξνπή.Μεγάιε εηδηθόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε CA19-9 
θαη CEA

 Θσρεοζθαιρίνη – TG ρξήζηκε ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

ζεξαπείαο θαη ηελ αλίρλεπζε ππνηξνπήο ζηνλ θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδνύο

 CYFRA 21-1 Γηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε κε κηθξνθπηηαξηθνύ

θαξθίλνπ ησλ πλεπκόλσλ

 ΑLP Απμάλεηαη ζε θαξθίλν ηνπ νζηίηε ηζηνύ θαη νζηηθέο κεηαζηάζεηο

Bigbee W, Herberman RB. Tumor markers and immunodiagnosis. In: Bast RC Jr., Kufe DW, Pollock 
RE, et al., editors. Cancer Medicine. 6th ed. Hamilton, Ontario, Canada: BC Decker Inc., 2003.



 Σπρλόηεηα 3%-5% ησλ θαθνήζσλ λενπιαζηώλ

ESMO GUIDELINES :
I. AFP, HCG θαη PSA ζηνπο άλδξεο κε λεόπιαζκα αγλώζηνπ 

πξσηνπαζνύο εζηίαο

II. ΑFP, HCG ζε όγθνπο κεζνζσξαθίνπ

III. Ca-125 ζε ζεηηθνύο γηα αδελνθαξθίλσκα ιεκθαδέλεο 
πεξηηνλαηθήο θνηιόηεηαο ή βνπβσληθήο ρώξαο

IV. Φξσκνγξαλίλε Α 

Greco FA, Hainsworth JD. Cancer of unknown primary site. In: DeVita VT Jr, 
Hellman S, Rosenberg SA, eds. Cancer: principles and practice of oncology. 8th 
ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008:2363-87.



 Παξά ηε κεγάιε έξεπλα, πνιύ ιίγνη δείθηεο εθαξκόδνληαη 
ζηελ πξάμε.

 Γηα θάζε δείθηε, πξηλ παξαγγειζεί, πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε αθξηβήο έλδεημή ηνπ, ε επαηζζεζία θαη ε 
εηδηθόηεηά ηνπ.

 Μεγαιύηεξε ζεκαζία έρεη ε θηλεηηθή ησλ δεηθηώλ θαη 
κηθξόηεξε ε απόιπηε ηηκή ηνπο ζε δεδνκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή



 Η έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη εηδηθόηεηαο ησλ δεηθηώλ 
απνθιείνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζε αζπκπησκαηηθνύο
αζζελείο 

 Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα όηη ε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε δείθηε πξνθαιεί κείσζε ηεο 
ζλεζηκόηεηαο 
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 Genetic markers ε κειέηε ησλ αιιαγώλ ζην DNA ησλ θαξθηληθώλ 

θπηηάξσλ ηζσο νδεγήζεη κέζσ ηεο γελσκηθήο ζε πνιύ βειηησκέλνπο θαξθηληθνύο 

δείθηεο

 Protein patterns ν ζπλερώο αλαπηπζζόκελνο ηνκέαο ηεο 

πξσηεσκηθήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλεύξεζε πνιύ επαίζζεησλ βηνκνξίσλ-

δεηθηώλ πνπ ζα αλεπξίζθνληαη κόλν ζε αζζελείο κε θαξθίλν θαη ζα ππνδπθλείνπλ

ηνλ ηύπν ηνπ θαξθίλνπ θαζώο θαη ην θαξθηληθό θνξηίν

 Drug Development κέζα από ηελ εμέιημε ησλ λέσλ νγθνινγηθώλ 

θαξκάθσλ , παξαηεξείηαη ε αληαπόθξηζε κηαο ππννκάδαο αζζελώλ γεγνλόο 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλεύξεζε λέσλ δεηθηώλ ζηηο ππννκάδεο απηέο 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε θαιή αληαπόθξηζε



Nanotechnology κπνξεί λα εμειίμεη ζε κεγάιν βαζκό ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο θαξθηληθνύο δείθηεο θαη λα νδεγήζεη ζε κόξηα κε πνιύ κεγάιε επαηζζεζία 
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Δπεηδή, σο γλσζηόλ, ην PSA είλαη έλαο 

δείθηεο εηδηθόο γηα ηνλ πξνζηαηηθό ηζηό 

θαη όρη γηα ηνλ πξνζηαηηθό θαξθίλν, 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ν θαζνξηζκόο 

ηεο θπζηνινγηθήο ηνπ ηηκήο. Σεκαληηθή 

είλαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ζύλζεζε 

ηεο νκάδαο, βάζεη ηεο νπνίαο νξίδεηαη ε 

θπζηνινγηθή ηηκή

Guinan P et al, Bhatti R, Ray P. An evaluation of prostate specific antigen in 
prostatic cancer. J Urol 1987; 137:686-689.



 Τν SCC απμάλεη ζηνλ πιαθώδε θαξθίλν ηνπ   πλεύκνλα, 
θεθαιήο-ηξαρήινπ, ηξαρήινπ κήηξαο θαη θόιπνπ

 Πησρή επαηζζεζία, ζρεηηδόκελε κε ην ζηάδην ηεο λόζνπ

 Φξήζηκνο γηα ηε δηάγλσζε, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
ζεξαπείαο θαη ηελ πξώηκε αλίρλεπζε ππνηξνπήο

 Δλδεηθηηθά πνζνζηά απμεκέλνπ SCC ζε 108 αζζελείο κε 
πιαθώδεο ca θεθαιήο-ηξαρήινπ πξν ζεξαπείαο, 6,2%, 
30,8%, 47,2%, 76,2% γηα ηα ζηάδηα Τ1 έσο Τ4 αληίζηνηρα

 Απμάλεη επίζεο ζε θαινήζεηεο, όπσο ε ςσξίαζε, ην έθδεκα 
θαη ε ζαξθνείδσζε

Ma, S.; Shen, L.; Qian, N.; Chen, K.The prognostic values of CA125, CA19.9, NSE, AND 
SCC for stage I NSCLC are limited. Cancer Biomark. 2011–2012, 10, 155–162. 


