
Molecular Signature
Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

International Journal of 

Τεύχος 08
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016

1

Editorial

ΠεριεχόμεναΗ Συντακτική Επιτροπή
Δ/ντής Σύνταξης: Γ. Σαμέλης

Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης: Π. Μακραντωνάκης

κα. Ζαγουρή

Μέλη: Σπ. Βολτέας

Θ. Γιάνναρος

κ. Κωνσταντουλάκη

Κ. Εκμεκτζόγλου

Aποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα 
κάτω κοίλης φλεβός, ένας σπάνιος 
οπισθοπεριτοναϊκός όγκος .................................. 2
Δραστηριότητες Εταιρείας .................................. 5
The genes could help us to live longer .............. 7
Προσεχή Συνέδρια Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ. ...................... 8

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στο-
χευμένων Θεραπειών, Χαιρετίζω την ηλεκτρονική κυκλοφορία του
8ου τεύχους– NewsLetter του Περιοδικού της Εταιρείας μας Mole-
cular Signature.

Η  Συντακτική Επιτροπή σας εύχεται καλή επάνοδο από τις διακοπές
και μια δημιουργική νέα περίοδο.

Μετά το ομολογουμένως επιτυχημένο 3ο Συνέδριο της
Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ. στην Καλαμάτα η Εταιρεία συνεχίζει τις επιστημονι-
κές δραστηριότητές της χορηγώντας αιγίδες και διεξάγοντας ημε-
ρίδες/Συνέδρια για το  υπόλοιπο του 2016 και για το 2017. 

Είναι σε εξέλιξη οι διατριβές 2 μελών μας με την οικονομική βοήθεια
της Εταιρείας μας ενώ θα ακολουθήσει και οικονομική ενίσχυση για
διατριβές άλλων 2 μελών μας.

Την 1η Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani
Palace Acropolis στην Αθήνα η 5η ετήσια Επιστημονική Ημερίδα Ογ-
κολογίας Στόματος από την Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Στόμα-
τος (ΕΕΟΣ) στην οποία συμμετέχει και η Εταιρεία μας χορηγώντας
την αιγίδα της Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ. . Ευχόμεθα κάθε επιτυχία στις εργα-
σίες της Επιστημονικής Ημερίδας και στην Πρόεδρο της ΕΕΟΣ κα.
Νικολάτου.

Στις 24-26 Μαρτίου του 2017 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλο-
νίκη η διημερίδα του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης με Πρόεδρο τον κ. Πάρι Μακραντωνάκη με Οργανωτική
Επιτροπή το Δ.Σ της Εταιρείας μας.

Την 1η Απριλίου του 2017 θα διεξαχθεί στην Αθήνα η 6η Ημερίδα
του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών με θέμα
«Ουρολογικός καρκίνος-στοχευμένες ανοσοθεραπείες» με Οργα-
νωτική Επιτροπή το ΔΣ της Εταιρείας μας.

Στις 5-7 Μαΐου 2017 θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 4th National and In-
ternational Congress of the Hellenic and International Society of Mo-
lecular Targeted-Personalized Treatments with the subject:
“Immuno-Targeted therapies in solid- hematological malignancies
& the highlights of the 15th TAT Congress 2017 (Paris 6-8 March)”
με Οργανωτική Επιτροπή το ΔΣ της Εταιρείας μας και το ΔΣ του
Young Oncologist Club της Βουλγαρίας. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Εταιρεία μας η συνδιοργάνωση του
εν λόγω συνεδρίου με τους Νέους Ογκολόγους της Βουλγαρίας
καθώς επίσης και η παραχώρηση των Επιστημονικών  δικαιωμάτων
στην Εταιρεία μας εκ μέρους του ΤΑΤ (Targeted Anticancer Thera-
pies) για την παρουσίαση των «highlights» του ΤΑΤ 2017 στο προ-
σεχές Συνέδριό μας από φέτος και για κάθε επόμενη χρονιά.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν ενεργά στις επιστημονι-
κές δραστηριότητες της Εταιρείας μας για την καλύτερη κατανόηση
των στοχευμένων ανοσοθεραπειών σε συμπαγείς-αιματολογικές
κακοήθειες με συνέπεια το όφελος του Έλληνα ασθενούς και την
οικονομία στην Yγειονομική περίθαλψη.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Φ. Σαμέλης

Διευθυντής Σύνταξης
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Aποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα
κάτω κοίλης φλεβός, ένας σπάνιος 

οπισθοπεριτοναϊκός όγκος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα της κάτω κοίλης φλεβός είναι ένας εξαιρετικά
ασυνήθης όγκος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, ασυμπτωματικός σε μικρό μέγεθος, ο
οποίος συνήθως διαγιγνώσκεται όταν πλέον είναι ανεγχείρητος. Σκοπός της μελέτης η
παρουσίαση ενός σπανίου περιστατικού.εξαιρέσιμου όγκου. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Γυναίκα 58 ετών καπνίστρια, με αρ-
τηριακή υπέρταση, και δυσλιπιδαι-
μία από το αναμνηστικό ιστορικό
της, προσήλθε στην κλινική λόγω
ανευρέσεως συμπαγούς μορφώμα-
τος οπισθίως της κεφαλής του παγ-
κρέατος, που έγινε τυχαία, όταν η
ασθενής υπεβλήθη σε υπερηχογρα-
φικό έλεγχο ρουτίνας.  Το μόρφωμα
είχε διαστάσεις 8,5 x 4,7 cm.  Η κλι-
νική εξέταση δεν ανέδειξε πιθανή
παθολογία και τα εργαστηριακά ευ-
ρήματα ήταν εντός φυσιολογικών
ορίων.  Διενεργήθη περαιτέρω
έλεγχος με αξονική τομογραφία,
όπου εδείχθη το εν λόγω μόρφωμα,
αλλά με διαστάσεις μεγαλύτερες,
9,3 x 5,3 cm, ευρισκόμενο σε επαφή
με την πύλη του ήπατος και την κε-
φαλή του παγκρέατος (Εικόνα 1).
Ετέθη η υπόνοια λεμφαδενικού
block. Ακολούθησε περαιτέρω έλεγ-
χος με MRI που ανέδειξε μόρφωμα
κεφαλής και αγκιστροειδούς απο-
φύσεως του παγκρέατος, μικροτέ-
ρας διαμέτρου, περίπου 4 cm

(Εικόνα 2). Λόγω των αντικρουομέ-
νων απεικονιστικών ευρημάτων, η
ασθενής απεφασίσθη να υποβληθεί
σε endo – u/s, με σκοπό την παρα-
κέντηση του μορφώματος και λήψη
υλικού προς κυτταρολογική εξέ-
ταση. Κατά την διενέργεια του εν-
δοσκοπικού υπερήχου πράγματι
ελήφθη υλικό από πολυλοβωτό
μόρφωμα διαστάσεων 6x4 cm, το
οποίο βρισκόταν σε επαφή με ευ-
μέγεθες κυστικό μόρφωμα του ήπα-

τος.  Τα ευρήματα από την κυττα-
ρολογική έκθεση συνηγορούσαν
υπέρ μεσεγχυματογενούς νεοπλά-
σματος εκ λείων μυϊκών ινών, με πι-
θανότερο το λειομυοσάρκωμα,
δεδομένων των επιμέρους χαρα-
κτηριστικών του (SMA +, Desmin +,
Caldesmon +, P16 +, c-kit -,DOG-1 -,
CD34 -). Με βάση τα αποτελέσματα,
η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουρ-
γείο, όπου ανευρέθη μάζα εξορμώ-
μενη από την κάτω κοίλη φλέβα,

Εικονα 1.
Η απεικόνιση του όγκου στην CT (βέλος)

Χειρουργικό Τμήμα ΕΣΥ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Βάρσος Παναγιώτης, Κυμπούρης Σωτήριος, Στεφάνου Ιωάννης, Μουζάκη Μαρία,  
Μπαρτσώκας Χρήστος,  Μπανανής Κυριάκος, Βολτέας Σπυρίδων
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ολίγον κάτωθεν των νεφρικών φλε-
βών, καθώς και ευμεγέθης ηπατική
κύστη του δεξιού λοβού.  Έγινε εξαί-
ρεση του μορφώματος με συναφαί-
ρεση τμήματος του τοιχώματος της
κάτω κοίλης φλεβός σε μακροσκο-
πικώς υγιή όρια και συρραφή της
φλεβός κατά τον επιμήκη άξονά της
(Εικόνες 3-5).  Επίσης έγινε παρα-
θυροποίηση της κύστεως του ήπα-
τος. 

Η  ιστολογική εξέταση ανέδειξε με-
σεγχυματογενές νεόπλασμα με δί-
μορφο πρότυπο αναπτύξεως,
συμβατό με αποδιαφοροποιημένο
λιποσάρκωμα με εκτεταμένη τροπή
προς λειομυοσάρκωμα (MDM2 +++)
. Τα όρια εκτομής ήταν ελεύθερα
διηθήσεως.  Η ασθενής εξήλθε την
5η μετεγχειρητική ημέρα και υπε-
βλήθη σε χημειοθεραπεία.  Εννέα
μήνες μετά την επέμβαση οι απει-
κονιστικές και λοιπές εξετάσεις
είναι αρνητικές.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
Οι οπισθοπεριτοναϊκοί όγκοι αφο-
ρούν περίπου στο 0,2% όλων των

συμπαγών όγκων. Τα λιποσαρκώ-
ματα ταξινομούνται σε: καλά δια-
φοροποιημένα, μυξοειδή,
πλειομορφικά, εκ στρογγυλών κυτ-
τάρων και αποδιαφοροποιημένα,
με τα τελευταία (που πρώτη φορά
περιεγράφησαν από τον Evans το
1979) να αποτελούν  μίξη άτυπου

λιπώματος, καλά διαφοροποιημέ-
νου λιποσαρκωματος και ενός high-
grade μη λιπωματώδους
σαρκωματικού συστατικού, με από-
τομη συνήθως μετάβαση μεταξύ
των δύο στοιχείων. Η συνηθέστερη
εντόπιση είναι τα άκρα και ο οπι-
σθοπεριτοναϊκός χώρος.  Η χει-
ρουργική εξαίρεση είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας
και σκοπό έχει την πλήρη εκτομή
του όγκου, με διατήρηση της ψευ-
δοκάψας που τον περιβάλλει, κάτι
που επηρεάζει την συνολική επι-
βίωση, σε συνδυασμό με το μέγε-
θος του όγκου και το grade.  Η
ακτινοθεραπεία και χημειοθερα-
πεία έχουν θέση σε μεγάλους όγ-

κους, άνω των 10cm ή σε ατελείς
εκτομές.  

Γενικά η διάγνωση των οπισθοπερι-
τοναϊκών ογκών αργεί, λόγω απου-
σίας συμπτωμάτων όταν ο όγκος
είναι μικρού μεγέθους, με αποτέλε-
σμα η R0 εκτομή να επιτυγχάνεται

Εικονα 2.
Η απεικόνιση στην MRI (βέλος)

Εικονα 3.
Το χειρουργικό πεδίο (με μαύρο βέλος ο όγκος, με λευκό η κύστη ήπατος)
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μόνο στο ήμισυ των περιπτώσεων.
Ακόμα και τότε όμως, τα ποσοστά
υποτροπής είναι μεγάλα, περίπου
30%.  Σε περιπτώσεις όπως η εδώ
παρουσιαζομένη, μόνον η ισχυρή
υποψία οδηγεί σε προσεκτική συ-
νολική εξαίρεση με διατήρηση της
κάψας, δεδομένου ότι ο όγκος συμ-
φύεται στερρώς με τους πέριξ
ιστούς και η παρασκευή (ιδίως όταν
ο όγκος προέρχεται από τον μυϊκό
χιτώνα μεγάλου αγγείου) είναι ιδι-
αιτέρως δυσχερής.  Τέλος, όσον
αφορά την έκβαση, δεν υπάρχει
ακριβής στατιστική ανάλυση σχε-
τικά με την συνολική επιβίωση των
όγκων που παρουσιάζουμε (λόγω
του ιδιαίτερα μικρού αριθμού των
περιστατικών στην διεθνή βιβλιο-
γραφία), γενικά όμως για τα οπι-
σθοπεριτοναϊκά λιποσαρκώματα, η
συνολική 5ετής επιβίωση φαίνεται
ότι κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50%.

  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ 
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2. Moon WS, Jeong MJ, Lee DG, Choi HY,
Kim SH. Dedifferentiated liposarcoma
of the retroperitoneum: a case report.
Korean J Pathol. 1993;27:296–298.

3. Cho YJ, Chun HJ, Park DK, Kim YB, Koh
DW, Choung RS, et al. A case of dedif-
ferentiated liposarcoma of retroperi-
toneum. Korean J Med.
2002;62:552–556.

4. Evans HL. Liposarcomas: a study of 55
cases with a reassessment of its classi-
fication. Am J Surg Pathol.
1979;3:507–523. 

5. Tateishi U, Hasegawa T, Beppu Y, Sa-
take M, Moriyama N. Primary dedif-
ferentiated liposarcoma of the
retroperitoneum. Prognostic signifi-

cance of computed tomography and
magnetic resonance imaging features.
J Comput Assist Tomogr.
2003;27:799–804. 

6. Malkowicz SB. Urologic oncology. 1st
ed. Philadelphia: Saunders; 1997.
Retroperitoneal tumors: diagnosis,
staging, surgery, management, and
prognosis; pp. 539–557.

7. Henricks WH, Chu YC, Goldblum JR,
Weiss SW. Dedifferentiated liposar-

coma: a clinicopathologic analysis of
155 cases with a proposal for an ex-
panded definition of dedifferentiation.
Am J Surg Pathol. 1997;21:271–281. 

8. McCormick D, Mentzel T, Beham A,
Fletcher CD. Dedifferentiated liposar-
coma. Clinicopathologic analysis of 32
cases suggesting a better prognostic
subgroup among pleomorphic sarco-
mas. Am J Surg Pathol. 1994;18:1213–
1223

Εικονα 4.
Ο όγκος εξορμώμενος από την κάτω κοίλη φλέβα 

(με λευκό βέλος η κάτω κοίλη)

Εικονα 5.
Τελική εικόνα μετά την εξαίρεση και την συρραφή της κάτω κοίλης
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Δραστηριότητες της Εταιρείας

Βράβευση της Προέδρου των Νέων Ογκολόγων Βουλγαρίας από τον
Καθηγητή Γ. Ζωγράφο και τον Πρόεδρο της ΕΔΕΜΣΕΘ Γ. Σαμέλη 

Ομιλία του Καθηγητή G. Giaccone

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο 
της ΕΔΕΜΣΕΘ Γ. Σαμέλη

Βράβευση των Καθηγητών κ.κ. Ν. Σταφανή και  Δ. Δικαίου 
από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Ι. Γκιουζέλη 

και τον Πρόεδρο της ΕΔΕΜΣΕΘ Γ. Σαμέλη

Βράβευση του Καθηγητή κ. G. Giaccone από τους Καθηγητές
κ.κ. Β. Γεωργούλια και Γ. Ζωγράφο και τον Πρόεδρο της

ΕΔΕΜΣΕΘ κ. Γ. Σαμέλη

Το ακροατήριο του συνεδρίου (Καθηγητής 
κ. G.Giaccone, Καθηγητής Γ. Ζωγράφος, 
Πρόεδρος της ΕΔΕΜΣΕΘ κ. Γ. Σαμέλης)

Phοτο
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Photo
Δραστηριότητες της Εταιρείας

Οι Καθηγητές Ψυχιατρικής κ.κ. Ν. Στεφανής και Δ. Δικαίος Ομιλία από τον Πρόεδρο της Εταιρείας
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 

κ. Ι. Βαρθαλίτη 

Χαιρετισμός από τον Καθηγητή
Χειρουργικής  κ. Γ. Ζωγράφο 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΜΣΕΘ κ. Γ. Σαμέλης και  το Μέλος του Δ.Σ 
της ΕΔΕΜΣΕΘ κ. Κ. Εκμεκτζόγλου 

Βράβευση του Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Ν. Στεφανή 
από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΜΣΕΘ κ. Γ. Σαμέλη 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας 
της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 

κ. Β. Γεώργουλιας
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She said gene mutations which extend
the lives of animals such as worms,
fruit flies and mice appear to play the
same role in humans, holding out
hope that we will soon be able to live
longer while staying healthy.

Recent research has revealed that
changes to single genes can give ani-
mals an extended lifespan, slowing
down many diseases of ageing at the
same time.

Dr Giannaros, scientific director of the
Institute of Geno-Type biotechnology,
said such research could lead to many
diseases being treated or delayed si-
multaneously with medication.

The 'pathways' in the human body
through which nutrients are
processed also offer an opportunity
for manipulating lifespan, he said.

Although simply eating less can ex-
tend life in a range of animals, this has
proved difficult to achieve in practice.

However, drugs which inhibit the nu-
trient pathways could replicate the ef-
fects of a restricted diet, increasing
healthy lifespan and affecting a broad
range of conditions such as cardiovas-
cular disease, cancers, diabetes and
Alzheimer's.

Doctor Giannaros said tackling the
causes of ageing rather than treating

the symptoms 'piecemeal' offers the
best prospect for dealing with the dis-
eases that result from it.

He said: 'Research on the diseases as-
sociated with ageing is generally done
by separate communities of research
workers who read different journals,
attend different conferences and gen-
erally do not communicate with each
other. But by tackling the causes of
ageing itself we could treat, or at least
delay, a broad spectrum of conditions
simultaneously.'

New discoveries may allow people to
live longer and remain in good health.

Dr Giannaros said reducing the activ-
ity of a molecular signalling pathway
in fat tissue could extend life by up to
50 per cent.

He said the insulin/insulin-like growth
factor signalling pathway in mammals
regulates blood sugar levels, growth
and metabolic response to food in-
take.

Mutations in genes that encode the
protein components of the pathway
have proved to extend lifespan in a
nematode worm, the fruit fly and
mice.

Genetic variants for these genes in hu-
mans have proved to be associated
with lifespan.

Doctor Giannaros said. 'Making the
pathway less active helps worms, flies
and mice to live longer. Given that this
is a pathway that is present through-
out the animal kingdom, these find-
ings could offer important clues as to
how humans could live longer.'

He said this research means a new ap-
proach to the treatment of age-re-
lated conditions. 'The major burden of
ill health is in the older section of the
population,' she added. 'The new dis-
coveries about ageing have raised the
prospect of increasing the number of
years that people enjoy in good
health, with broad-spectrum preven-
tative medicines for the diseases of
ageing.'

Doctor Giannaros has been awarded
a grant from Research into Ageing to
advance knowledge on why bodies
age.

'During the last decade, research into
the biology underlying the ageing
process has developed remarkably
quickly,' he said.

'It is likely that during the next decade
the nature of the major cellular and
biochemical mechanisms that deter-
mine longevity and ageing will be
identified.'

The genes could help us to live longer

University of Goettingen/Germany

Dr Theo Giannaros Molecular Biologist-Geneticist 

Doctor Giannaros says scientists are learning more about key genes that control longevity.

The 'holy grail' of preventing ageing is coming ever closer with the discovery of key genes that
control longevity, according to a leading Greek & German scientist.

It will help us understand the mechanisms behind illnesses linked to old age ranging from
heart disease to Alzheimer's and lead to new drugs to tackle them, said Professor Wilfried
Hanke.
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Save the Dates
Συνέδριο με θέμα:

Εφαρμογή των Μοριακά Στοχευμένων
Θεραπειών στους συμπαγείς όγκους

Ημερομηνία και Τόπος διεξαγωγής
24-25 | Μαρτίου | 2017

Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

6η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών

“Ουρολογικός Καρκίνος-Στοχευμένες
Ανοσοθεραπείες

Ημερομηνία και Τόπος διεξαγωγής
01 | Απριλίου | 2017

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

4th National & International Congress of the Hellenic and
International Society of Molecular Targeted - Personalized

Treatments with the Subject: 

Immuno - Targeted therapies in solid -
hematological malignancies & the Highlights 

of the 15th TAT Congress 2017

Ημερομηνία και Τόπος διεξαγωγής
05-06 | Μαΐου | 2017

Ξενοδοχείο Divani Apollon, Αθήνα


