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Ως δείκτες (βιοδείκτες) κακοήθους νεοπλασίας (καρκινικοί δεί-
κτες) χαρακτηρίζονται ουσίες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη συ-
γκέντρωση στο αίμα ή σε άλλα βιολογικά υγρά (πλευριτικό-, ασκη-
τικό-, εγκεφαλονωτιαίο-υγρό, ούρα) σε άτομα με κακοήθεια σε 
σύγκριση με φυσιολογικά άτομα. Ωστόσο πολλές φορές οι δείκτες 
κακοήθους νεοπλασίας είναι αυξημένοι και σε άλλες παθήσεις, οι 
οποίες όμως δεν είναι κακοήθεις. Οι ιδανικοί δείκτες κακοήθους 
νεοπλασίας πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Υψηλή ειδικότητα [να υπάρχουν πολύ λίγα (ψευδώς) θετικά 

αποτελέσματα στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν υπάρ-
χει κακοήθεια].

• Υψηλή ευαισθησία [να υπάρχουν πολύ λίγα (ψευδώς) αρνητι-
κά αποτελέσματα στις περιπτώσεις που βεβαιωμένα υπάρχει 
κακοήθεια].

• Να ανιχνεύονται πρώιμα με την παρουσία του όγκου ακόμη και 
όταν δεν υπάρχει κλινική υποψία.

• Αναλογικότητα με τη θέση-ιστός, όργανα.
• Αναλογικότητα με το μέγεθος του όγκου.
• Χαμηλό κόστος ώστε αν είναι κατάλληλοι να μπορούν να υπο-

καταστήσουν επεμβατικές ή απεικονιστικές εξετάσεις για την 
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παρακολούθηση της θεραπείας και τον έλεγχο των υποτροπών 
και των μεταστάσεων.

• Να αποτελεί προγνωστικό δείκτη της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας και της επιβίωσης

• Μικρό χρόνο ζωής. Αυτό επιτρέπει τη χρησιμοποίηση τους για 
την άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης (αρνητικής ή θετικής)
του όγκου.

Οι καρκινικοί δείκτες δεν έχουν απόλυτη (100%) ευαισθησία 
και ειδικότητα. Για το λόγο αυτό δεν αποτελούν χρήσιμο εργαλείο 
για τον αποκλεισμό του καρκίνου ή για την οριστική διάγνωσή 
του. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ορολογικοί βιοδείκτες καρκί-
νου δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικές παράμετροι 
καρκίνου. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί το ειδικό προστατικό 
αντιγόνο (PSA) σε συνδυασμό με τη δακτυλική εξέταση ή το υπε-
ρηχογράφημα προστάτη/ουροδόχου κύστης και το CA 125 σε συν-
δυασμό με διακολπικό υπερηχογράφημα, που χρησιμοποιούνται 
σε συνήθη έλεγχο για τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη και των 
ωοθηκών αντίστοιχα.

Οι καρκινικοί δείκτες μπορούν όμως να φανούν χρήσιμοι για 
την παρακολούθηση της κλινικής πορείας του ασθενή (θεωρείται 
η πιο σπουδαία συμβολή τους), για την παρακολούθηση της απο-
τελεσματικότητας της θεραπείας της νόσου και μερικές φορές να 
φανούν χρήσιμοι για την εκτίμηση της έκτασης του νεοπλάσμα-
τος, την αποκάλυψη των υποτροπών (βιοχημική υποτροπή) πριν 
γίνουν κλινικά εμφανείς (κλινική υποτροπή) καθώς επίσης και ως 
προγνωστικοί παράγοντες για την ανταπόκριση στη θεραπεία. 
Σημειώνεται επίσης ότι οι ορολογικοί καρκινικοί δείκτες μπορούν 
να φανούν χρήσιμοι στον καθορισμό θεραπείας στην περίπτωση 
μεταστατικού καρκίνου αγνώστου αρχικής εντόπισης.

Πιστεύεται ότι με τη βελτίωση της μεθοδολογίας θα αυξηθεί η 
ευαισθησία και η ειδικότητα ώστε οι ορολογικοί καρκινικοί δεί-
κτες να καταστούν ιδιαίτερα χρήσιμοι για την έγκαιρη και έγκυρη 
διάγνωση του καρκίνου, όταν βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια 
ώστε να ακολουθείται πιο αποτελεσματική θεραπεία.
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Σημειώνεται ότι ορισμένες ουσίες, βιοδείκτες κακοήθων νεο-
πλασιών, και κυρίως μονοκλωνικά αντισώματα, προτείνεται να 
χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια εκλεκτικής καταστροφής 
ειδικών νεοπλασματικών κυττάρων. 

Τυπικό παράδειγμα αυτής της εφαρμογής είναι η χρήση του 
μονοκλωνικού αντισώματος Trastuzumab (Herceptin) για την κα-
ταστροφή του καρκίνου του μαστού που υπερεκφράζει το αντιγό-
νο Her-2/neu.

Η σχετικά χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα των περισσότε-
ρων βιοδεικτών κακοήθων νεοπλασιών έχει ωθήσει την έρευνα σε 
άλλες μεθοδολογίες όπως προσδιορισμό διαφόρων ειδών miRNA, 
ελεύθερου DNA καθώς και αυτοαντισωμάτων έναντι καρκινικών 
αντιγόνων.

Επίσης, γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η μεταβολική εικόνα 
στις κακοήθεις καταστάσεις καθόσον ο μεταβολισμός των καρκι-
νικών κυττάρων διαφέρει από αυτόν των φυσιολογικών κυττάρων. 
Όμως λόγω του τεράστιου αριθμού (περίπου 5000 μέχρι 8000 μό-
ρια) των μεταβολιτών, η χρήση συνδυασμού τεχνολογιών όπως 
σπεκτροφωτομετρία μάζας και πυρηνικού μαγνητικού συντονι-
σμού (NMR) είναι απαραίτητη, γεγονός που δυσχεραίνει τη μελέ-
τη του σε ευρεία κλίμακα. Για το λόγο αυτόν γίνεται προσπάθεια 
απλοποίησης της μεθοδολογίας.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  
ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

Οι ορολογικοί καρκινικοί δείκτες κακοήθων νεοπλασιών ταξινο-
μούνται με βάση διάφορα κριτήρια. Στον Πίνακα 1 που ακολου-
θεί γίνεται προσπάθεια ταξινόμησή τους ανάλογα με τη βιοχημική 
φύση και τη δράση τους.


