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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ NEYΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 
Τα κύτταρα του «Διάχυτου Νευροενδοκρινούς Συστήματος» (ΔΝΣ) αποτελούν 

ετερογενή πληθυσμό, ο οποίος εντοπίζεται σε διάφορους ιστούς και όργανα (ενδο-
κρινείς αδένες ή όργανα με ενδοκρινή-παρακρινή λειτουργία) και εμφανίζει κοινά 
μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά1,2.

Ο όρος «Νευροενδοκρινές (Νευροενδοκρινικό) Σύστημα» χρησιμοποιείται εν μέρει 
λόγω της ομοιότητας των κυττάρων αυτών με τους νευρώνες όσον αφορά στους 
κυτταροχημικούς χαρακτήρες και την παραγωγή πεπτιδίων και αμινών. Πολλά από 
τα κύτταρα του ΔΝΣ έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν και να αποκαρβοξυ-
λιώνουν πρόδρομα αμινών συμπεριλαμβανομένων της 3-4 δεϋδροξυφαινυλαλανίνης 
(L-Dopa) και 5-υδροξυτρυπτοφάνης (5-ΗΤΡ), (κύτταρα APUD)2,3.

1.1. Ιστογένεση 
Το Διάχυτο Νευροενδοκρινές Σύστημα (ΔΝΣ) περιλαμβάνει στοιχεία του κεντρικού 

και περιφερικού νευρικού συστήματος, νευροενδοκρινή όργανα όπως η υπόφυση, 
αθροίσεις νευροενδοκρινών κυττάρων όπως τα παγκρεατικά νησίδια και τα νευρο-
επιθηλιακά σωμάτια στο βρογχικό δένδρο, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό ευρέως 
κατανεμημένων κυττάρων σε ιστούς και όργανα, όπως ο γαστρεντερικός σωλήνας, το 
βρογχοπνευμονικό δένδρο, ο θυρεοειδής αδένας, το δέρμα, ο προστάτης αδένας κ.ά.

Τα νευροενδοκρινή κύτταρα του βρογχοπνευμονικού δένδρου θεωρούνται σή-
μερα ότι είναι ενδοδερμικής προέλευσης, εφόσον προέρχονται από τον αρχέγονο 
οισοφάγο όπως και τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού. Ενδοδερμικής 
προέλευσης θεωρούνται, επίσης, και τα ενδοκρινικά κύτταρα του γαστρεντερικού 
σωλήνα, καθώς και η ενδοκρινής και εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος. Αντίθετα, 
τα θυλακιώδη κύτταρα και τα κύτταρα C του θυρεοειδούς αδένα παρά την στενή 
ανατομική τους σχέση θεωρείται ότι έχουν διαφορετική εμβρυολογική προέλευση 
προερχόμενα από το ενδόδερμα και το νευροεξώδερμα, αντίστοιχα2-4.

Τα κύτταρα του νευροενδοκρινούς συστήματος διαχωρίζονται σε κύτταρα τα 
οποία δημιουργούν αδένια και σε κύτταρα τα οποία κατανέμονται διάσπαρτα σε 
ιστούς. Στα κύτταρα της πρώτης ομάδας ανήκουν οι τύποι των κυττάρων της αδε-
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νοϋπόφυσης, του παραθυρεοειδούς αδένα, των παραγαγγλίων και της μυελώδους 
μοίρας των επινεφριδίων. Τα κύτταρα της δεύτερης ομάδας, τα διάσπαρτα - διάχυτα 
κατανεμημένα νευροενδοκρινή κύτταρα, αποικίζουν το δέρμα, τους πνεύμονες, το 
θυρεοειδή αδένα, το θύμο αδένα, το γαστρεντερικό σωλήνα, το πάγκρεας, το χολη-
φόρο δένδρο, καθώς και το ουρογεννητικό σύστημα4. 

1.2. Φυσιολογία νευροενδοκρινών κυττάρων
Τα νευροενδοκρινή κύτταρα τα οποία απαντώνται κατανεμημένα στους ιστούς 

είναι στην πλειονότητα τους ενδοεπιθηλιακά ρυθμιστικά κύτταρα με υβριδικούς 
επιθηλιακούς και ενδοκρινικούς χαρακτήρες και δενδριτικές αποφυάδες με νευρο-
γενή χαρακτηριστικά. Διαιρούνται σε δύο υπότυπους, ανοικτού (ο ένας πόλος του 
κυττάρου επικοινωνεί με τον αυλό των αδενικών σχηματισμών) και κλειστού τύπου.

Η ανάλυση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει νευροενδοκρινικά 
κοκκία τα οποία αντιστοιχούν σε μεγάλη ποικιλία εκκριτικών προϊόντων, πεπτιδίων 
και αμινών. Μερικά από τα πεπτίδια εμφανίζονται με ειδικό πρότυπο κατανομής στα 
φυσιολογικά νευροενδοκρινικά κύτταρα. Η ινσουλίνη επί παραδείγματι απαντά απο-
κλειστικά στα β κύτταρα των νησιδίων Langerhans του παγκρέατος και η γαστρίνη 
ανευρίσκεται μόνο στα G κύτταρα πυλωρικού άντρου και στο δωδεκαδάκτυλο3,4.

Πολλά πεπτίδια απαντούν σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, καθώς επίσης 
και σε νευρώνες όπου λειτουργούν ως νευρομεταβιβαστές. Η σωματοστατίνη επί 
παραδείγματι αν και αρχικά ανευρέθηκε στην υπόφυση αποκαλύπτεται επίσης 
στο γαστρεντερικό σωλήνα, στα δ κύτταρα του παγκρέατος, στα C κύτταρα του 
θυρεοειδούς αδένα και στο νευροενδοκρινικά κύτταρα του βρογχικού δένδρου. Η 
ορμόνη ACTH παράγεται από την υπόφυση αλλά απαντά επίσης στα C κύτταρα του 
θυρεοειδούς αδένα, στα G κύτταρα του πυλωρικού άντρου και στα νευροενδοκρινικά 
κύτταρα του βρογχικού βλεννογόνου.

Τα νευροενδοκρινικά κύτταρα του προστάτου αποτελούν χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της πολύπλοκης λειτουργίας των νευροενδοκρινικών κυττάρων. Τα κύτταρα 
αυτά παράγουν πεπτίδια της ομάδας των χρωμογρανινών, της ομάδας της καλσιτο-
νίνης, μπομπεσίνη και πεπτίδιο που απελευθερώνει γαστρίνη, σωματοστατίνη και 
πρωτεΐνη σχετιζόμενη με παραθορμόνη. Επιπλέον, παρόλο που δεν φέρουν υπο-
δοχέα ανδρογόνων εκφράζουν υποδοχέα για την καλσιτονίνη, ενώ ταυτόχρονα την 
παράγουν δημιουργώντας έτσι αυτοκρινή για τα ίδια κύτταρα, αλλά και παρακρινή 
λειτουργία στα γειτονικά επιθηλιακά ή ακόμη και στα κύτταρα του παρακειμένου 
στρώματος δια μέσου των δενδριτικών αποφυάδων. Τέλος, φαίνεται ότι υπόκεινται 
σε ρύθμιση από τις νευρικές απολήξεις. 

Τα ανοικτού τύπου κύτταρα έχουν επιπλέον την ικανότητα να λαμβάνουν πληρο-
φορίες διά μέσου ευαίσθητων υποδοχέων επιφανείας για την σύσταση του περιεχο-
μένου του αυλού των αδενικών οργάνων. Με τον τρόπο αυτό το νευροενδοκρινικό 
κύτταρο, διά μέσου μηνυμάτων στα παρακείμενα επιθηλιακά κύτταρα, ρυθμίζει τα 
προϊόντα έκκρισης συμμετέχοντας στην εξωκρινή λειτουργία του οργάνου. 
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1.3. Διαγνωστική εφαρμογή δεικτών νευροενδοκρινικής προέλευσης  
και διαφοροποίησης

Η δυνατότητα προσδιορισμού των νευροενδοκρινικών κυττάρων με δείκτες 
οδήγησε στον ακριβή χαρακτηρισμό των νευροενδοκρινικών όγκων, καθώς και 
στην αποκάλυψη νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης σε νεοπλάσματα χαμηλής 
διαφοροποίησης4-8. Η αναγνώριση της νευροενδοκρινικής φύσεως των κυττάρων 
και κατ’ επέκταση των νευροενδοκρινών όγκων με τις εξής μεθόδους:

Α. Ιστοχημικές χρώσεις, Β. Ανοσοϊστοχημικές μεθόδοι - Δείκτες νευροενδοκρι-
νικής διαφοροποίησης, Γ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, Δ. Εντόπιση m-RNA (In Situ 
Υβριδισμός – ISH).

Α. Ιστοχημικές χρώσεις: Η χρώση Grimelius αποκαλύπτει τα αργυρόφιλα και 
η χρώση Masson Fontana τα αργενταφινικά κοκκία. Οι μέθοδοι αυτές θεωρούνται 
πλέον ιστορικής σημασίας

Β. Ανοσοϊστοχημικές μέθοδοι: Οι δείκτες της νευροενδοκρινικής διαφοροποί-
ησης διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Δείκτες κυτταρικής μεμβράνης: Περιλαμβάνουν την ειδική των νευρώνων ενο-

λάση (NSE), την πρωτεΐνη προϊόν του γονιδίου 9.5 (PGP 9.5), το αντίσωμα έναντι 
του αντιγόνου CD56 (Μόριο Νευρωνικής Προσκόλλησης –NCAM) και τον δείκτη 
VMAT-2 (Vesicular Monoamine Transporter-2). Οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν υψηλή 
ευαισθησία, αλλά σχετικά μικρή ειδικότητα διότι αν και εκφράζονται συχνά σε 
ενδοκρινή νεοπλάσματα αρκετοί από αυτούς (όπως η NSE και η PGP 9.5) εκφρά-
ζονται και σε άλλους όγκους με νευρογενή ή μελανοκυτταρική διαφοροποίηση, 
καθώς και σε άλλους όγκους μη ενδοκρινείς.

2. Δείκτες σχετιζόμενοι με μικρά κυστίδια: Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν την 
συναπτοφυσίνη και την πρωτεΐνη των συναπτικών κυστιδίων 2 (SV-2), έχουν 
υψηλότερη ειδικότητα εν σχέσει με τους προηγούμενους και διατηρούν υψηλή 
ευαισθησία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στην εξακρίβωση ενδοκρινών νεοπλασμάτων 
με μικρή περιεκτικότητα σε εκκριτικά κοκκία, καθόσον εκφράζονται ανεξάρτητα 
από την παρουσία ή μη εκκριτικών κοκκίων.

3. Δείκτες σχετιζόμενοι με εκκριτικά κοκκία: Στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται 
οι χρωμογρανίνες Α, Β και C, καθώς και το αντιγόνο CD57 (Leu-7). Oι δείκτες αυτοί 
έχουν επίσης υψηλή ειδικότητα, αλλά η ευαισθησία τους είναι χαμηλή καθόσον 
η έκφρασή τους διαφέρει μεταξύ των διαφόρων τύπων των νευροενδοκρινικών 
κυττάρων και επίσης εξαρτάται από την παρουσία ενδοκυτταροπλασματικών 
εκκριτικών κοκκίων. Ως εκ τούτου ενίοτε δεν παρατηρείται ανοσοθετικότητα στα 
χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινή νεοπλάσματα.

4. Δείκτες ειδικών πεπτιδικών ορμονών, όπως η σεροτονίνη, η σωματοστατίνη και 
η γαστρίνη. Οι δείκτες αυτοί είναι μικρής διαγνωστικής αξίας στην διερεύνηση 
της νευροενδοκρινικής φύσεως ενός όγκου, εκτός εάν πρόκειται για διερεύνηση 
υπερεκκριτικού συνδρόμου γνωστού κλινικά ή βιοχημικά. Επιπλέον, είναι εξαι-
ρετικά ειδικοί στις περιπτώσεις που τα νεοπλασματικά κύτταρα παράγουν την 
αντίστοιχη πεπτιδική ορμόνη, την αποθηκεύουν στο κυτταρόπλασμά τους και 
μάλιστα σε μορφή η οποία να αντιδρά με το αντίστοιχο πεπτίδιο.
Γ. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο: Αν και η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται στη 
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καθημερινή διαγνωστική πράξη, υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη στη μελέτη της υπο-
κυτταρικής δομής των νευροενδοκρινικών κυττάρων και ιδίως στην τυποποίηση 
των εκκριτικών κοκκίων τους. 

Δ. In situ υβριδισμός. Η δυνατότητα παραγωγής μίας ορμόνης, ή άλλης πρωτε-
ΐνης από τα κύτταρα ενός όγκου μπορεί να διερευνηθεί σε επίπεδο μεταγραφής με 
τη μέθοδο του in situ υβριδισμού, η οποία ανιχνεύει πεπτιδικό mRNA ανεξαρτήτως 
του ποσού του πρωτεϊνικού προϊόντος που αποθηκεύεται στο κύτταρο. 

Μεταξύ των μεθόδων πρακτική αξία στη διαγνωστική πράξη έχουν οι ανοσοϊ-
στοχημικές μέθοδοι, κατά την εφαρμογή των οποίων πρέπει να γίνεται συνδυασμός 
της ευαισθησίας και ειδικότητας των ανοσοϊστοχημικών δεικτών και είναι γνωστό 
ότι η αρνητική ή θετική ανοσοαντίδραση ενός μόνον δείκτη δεν είναι επαρκής για 
την διάγνωση. 

Ε. Προβλεπτικοί και προγνωστικοί παράγοντες νευροενδοκρινών νεοπλα-
σμάτων 

Στο επίπεδο της ανοσοιστοπαθολογίας η αναζήτηση των υποδοχέων σωματοστα-
τίνης SSTRs SSTR2 και SSTR5 (ο πρώτος σχετίζεται με τη βιοχημική λειτουργία και ο 
δεύτερος με την καταστολή πολλαπλασιασμού) είναι σημαντική για τον καθορισμό 
των ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών του νεοπλάσματος και της επακόλουθης 
θεραπευτικής δυνατότητας. 

Ως δείκτες επιθετικής βιολογικής συμπεριφοράς θεωρούνται η έκφραση κερατίνης 
19 από τα κύτταρα των παγκρεατικών νεοπλασμάτων ή η απουσία ανδρογονικών 
υποδοχέων από τα κύτταρα των νευρονεδοκρινών καρκινωμάτων του προστάτου 
ή τέλος η έκφραση της πρωτεΐνης Ε-cadherin στα διηθητικά νεοπλάσματα του πα-
γκρέατος9. 

1.4. Βασικές αρχές ταξινόμησης των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων 
Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα αποτελούν εξαιρετικά ετερογενή ομάδα 

νεοπλασμάτων με παρόμοιους βασικούς μορφολογικούς βιοχημικούς και λειτουρ-
γικούς χαρακτήρες και συγχρόνως με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με 
την ανατομική τους θέση. Η ομάδα περιλαμβάνει νεοπλάσματα προερχόμενα από 
ενδοκρινείς αδένες όπως τα φαιοχρωμοκυττώματα των επινεφριδίων, τα αδενώματα 
της υπόφυσης και των παραθυρεοειδών αδένων, νεοπλάσματα προερχόμενα από 
στοιχεία των νεύρων όπως τα παραγαγγλιώματα, τα γαγγλιονευρώματα και τα νευ-
ροβλαστώματα ή από στοιχεία του διάχυτου νευροενδοκρινικού συστήματος (ΔΝΣ) 
όπως οι νευροενδοκρινείς όγκοι που αναπτύσσονται στα περισσότερα όργανα με 
χαρακτηριστικότερους τους γαστροεντεροπαγκρεατικούς νευροενδοκρινείς όγκους 
(GEP-NETs) και του πνεύμονα5 (Πίνακας 1).

Τα συστήματα ταξινόμησης και ονοματολογίας που έχουν εφαρμοστεί κατά και-
ρούς, με κυρίαρχα του πνεύμονα και του γαστρεντεροπαγκρεατικού συστήματος, 
διαφέρουν ανάλογα με το όργανο εντόπισης, όλα όμως χρησιμοποιούν τη διαφο-
ροποίηση (differentiation) και το βαθμό κακοήθειας (grade) για τον προσδιορισμό 
της βιολογικής συμπεριφοράς και την κατάταξή των νεοπλασμάτων σε ανάλογες 
προγνωστικές κατηγορίες10-12.

Η διαφοροποίηση περιλαμβάνει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονικά 



Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 331

(οργανοειδές πρότυπο ανάπτυξης, ροζέττες) και κυτταρολογικά που παραπέμπουν 
σε νευροενδοκρινή προέλευση. Έτσι τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα διακρίνονται 
σε καλής διαφοροποίησης και χαμηλής διαφοροποίησης ή καρκινώματα.

Ο βαθμός κακοήθειας (grade) καθορίζεται κυρίως από τη μιτωτική δραστηριότητα 
του νεοπλάσματος, ενώ ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα μπορεί να αξιολο-
γηθεί επίσης η παρουσία νεκρώσεων (στον πνεύμονα) και ο δείκτης κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού (στο γαστρεντεροπαγκρεατικό σύστημα). Διακρίνονται έτσι τρεις 
βαθμοί κακοήθειας, χαμηλός, ενδιάμεσος και υψηλός. Οι δύο πρώτοι αντιστοιχούν 
σε καλής διαφοροποίησης νεοπλάσματα ενώ ο τρίτος ταυτίζεται με τα χαμηλής 
διαφοροποίησης καρκινώματα.

Τα δύο κύρια συστήματα ταξινόμησης, αν και χρησιμοποιούν διαφορετικά κρι-
τήρια και τιμές για τον καθορισμό του βαθμού κακοήθειας, εμφανίζουν σημαντική 
αλληλεπικάλυψη. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται στον Πίνακα 2.

Εκτός από τα αμιγή νευροενδοκρινή νεοπλάσματα περιγράφονται και τα μικτά, 
στα οποία συνυπάρχει νευροενδοκρινής και μη συνιστώσα και για τα οποία η ονο-
ματολογία και ο ορισμός διαφοροποιούνται ανάλογα με το όργανο εντόπισης. 

Στο γαστρεντερο-παγκρεατικό σύστημα ορίζονται ως τα νεοπλάσματα στα 
οποία τα εξωκρινή και νευροενδοκρινή στοιχεία ευρίσκονται σε άμεση και στενή 
ανάπτυξη και καθένα απ’ αυτά αποτελεί τουλάχιστον το ένα τρίτο του κυτταρικού 
πληθυσμού. Ο όρος μικτά ενδοκρινή – εξωκρινή καρκινώματα (mixed exocrine 
-endocrine carcinoma - MEEC) που είχε οριστεί από κατά WHO ταξινόμηση του 
γαστρεντερικού συστήματος του 2000 αντικαταστάθηκε στη νέα έκδοση του 2010 
από τον όρο μικτά αδενονευρονδοκρινή καρκινώματα (mixed adenoneuroendocrine 
carcinoma- MANEC)12.

Πίνακας 1. Σύστημα νευροενδοκρινικών κυττάρων και ταξινόμηση όγκων.

Διάταξη νευροενδοκρινικών κυττάρων Όγκοι
Σε αδενικούς σχηματισμούς
Υπόφυση Αδένωμα
Παραθυρεοειδείς αδένες Αδένωμα/καρκίνωμα
Παραγάγγλια Παραγαγγλίωμα
Μυελός επινεφριδίων Φαιοχρωμοκύττωμα

Διάχυτα διεσπαρμένα
Γαστροεντερικός σωλήνας Νευροενδοκρινής όγκος/καρκίνωμα
Ενδοκρινές πάγκρεας Νευροενδοκρινής όγκος/καρκίνωμα
Χοληφόρα Νευροενδοκρινής όγκος/καρκίνωμα
Αναπνευστική οδός Καρκινοειδές, νευροενδοκρινές καρκίνωμα
Θύμος Καρκινοειδές, νευροενδοκρινές καρκίνωμα
C-κύτταρα θυρεοειδούς Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς
Ουρογεννητικό σύστημα Καρκίνωμα
Δέρμα Καρκίνωμα Μerkel
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Στον πνεύμονα τα μικτά (composite) μικροκυτταρικά καρκινώματα ορίζονται 
από τη WHO ως τα μικροκυτταρικά καρκινώματα τα οποία συνδυάζονται με ένα 
επιπλέον στοιχείο που αφορά σε οποιονδήποτε από τους ιστολογικούς τύπους του 
μη-μικροκυτταρικού καρκινώματος, συνήθως αδενοκαρκινώματος, πλακώδους 
καρκινώματος ή μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος και λιγότερο συχνά ατρακτοκυτ-
ταρικού ή γιγαντοκυτταρικού καρκινώματος. Το δεύτερο αυτό στοιχείο μπορεί να 
συμμετέχει σε οποιοδήποτε ποσοστό με τη μορφή πολλαπλών διάσπαρτων εστιών 
ή μεγαλύτερων διακριτών περιοχών σε συνάφεια με το μικροκυτταρικό. Σπανιό-
τερα περιγράφονται μικτοί όγκοι σε σχέση με μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή 
καρκινώματα11.

Οι περιορισμοί αυτοί σαφώς διαφοροποιούν τον μικτό αυτό τύπο των νεοπλασμά-
των από καρκινώματα με νευροενδοκρινή διαφοροποίηση στα οποία ανιχνεύονται 
κυρίως ανοσοϊστοχημικά διάσπαρτα διάχυτα αναπτυσσόμενα νευροενδοκρινικά 
κύτταρα και από όγκους ανεπτυγμένους με συνάφεια (collision). Γενικά, τα μικτά 
νευροενδοκρινή-εξωκρινή νεοπλάσματα πρέπει να διαχωρίζονται από τα αμιγή 
νευροενδοκρινή νεοπλάσματα, καθόσον η βιολογική τους συμπεριφορά φαίνεται 
να προσδιορίζεται και από την διαφοροποίηση της εξωκρινούς συνιστώσας. 

 Ŷ Σταδιοποίηση

Μέχρι πρόσφατα τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα δεν περιλαμβάνονταν στην ΤΝΜ 
ταξινόμηση, πλέον όμως μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες απέδειξαν την προγνωστική 
σημασία της σταδιοποίησης. Ειδικά για τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του γαστρε-
ντεροπαγκρεατικού συστήματος (GEP-NETs) ήδη από το 2007 η ομάδα εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νευροενδοκρινών Όγκων (European Neuroendocrine Tumor 
Society - ENETS) είχε προτείνει συστήματα για ΤΝΜ ταξινόμηση, βασιζόμενα αφενός 

Πίνακας 2. Σύγκριση συστημάτων ταξινόμησης νευρονδοκρινών νεοπλασμάτων.

Βαθμός 
κακοήθειας 
(grade)

Πνεύμονας 
(WHO 2004)

ΓΕΣ και πάγκρεας 
(WHO, ENETS 2010)

Χαμηλός Τυπικό καρκινοειδές
<2 μιτώσεις/2 mm2, όχι νέκρωση

Νευροενδοκρινής όγκος G1 (καρκινοειδές)
2 μιτώσεις/10 HPF (= 2 mm2)
και Ki67 <2%

Ενδιάμεσος Άτυπο καρκινοειδές
2-10 μιτώσεις/2 mm2,  
εστιακές νεκρώσεις

Νευροενδοκρινής όγκος G2
2-10 μιτώσεις/10 HPF (=2 mm2)
ή Ki67 3-20%

Υψηλός Μικροκυτταρικό καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα
>10 μιτώσεις/2 mm2, εκτεταμένες 
νεκρώσεις

Νευροενδοκρινές καρκίνωμα G3
- Μικροκυτταρικό καρκίνωμα
- Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα
>20 μιτώσεις/10HPF (= 2 mm2)
ή Ki67 >20%
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στο μέγεθος του νεοπλάσματος και αφετέρου στη διήθηση ανατομικών δομών κατ’ 
αναλογία με τα μη νευροενδοκρινή νεοπλάσματα των αντίστοιχων εντοπίσεων. Το 
σύστημα αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ευρώπη και πράγματι εντάχτηκε, με 
κάποιες τροποποιήσεις στην 7η έκδοση της ΤΝΜ ταξινόμησης κατά AJCC/UICC ώστε 
πλέον να περιλαμβάνει τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα όλων των εντοπίσεων. 
Επειδή κάποιες διαφορές υπάρχουν, κυρίως στα νεοπλάσματα της σκωληκοειδούς 
απόφυσης και του παγκρέατος, συστήνεται ο καθορισμός του εκάστοτε εφαρμοζό-
μενου συστήματος12-16.

2. ΝΕΥΡΟENΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 
Για τα γαστροεντεροπαγκρεατικά νευροενδοκρινή νεοπλάσματα - GPET- εφαρ-

μόζεται κατά την καινoύργια ταξινόμηση κατά WHO 2010 ένα γενικό σχήμα βαθμο-
ποίησης (grading) για όλες τις ανατομικές περιοχές, η οποία βασίζεται στις μιτώσεις 
και την ανοσοϊστοχημική έκφραση του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67. 
(Πίνακας 3, Εικόνες 1-3)12,17-19.

2.1. Στόμαχος
Τα περισσότερα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του στομάχου είναι καλής διαφο-

ροποίησης, μη λειτουργικά καρκινοειδή αποτελούμενα από ECL (enterochromaffin-
like) κύτταρα (ΕCL cell NETs) και απαντούν στο σώμα και θόλο του στομάχου5-7,19-20 
(Πίνακας 4). Τα νεοπλάσματα αυτά διακρίνονται σε τρείς τύπους. Ο τύπος 1 είναι ο 
πλέον συχνός (70-80%), ενώ οι άλλοι τύποι είναι σπάνιοι. Ο τύπος 1 αφορά συνήθως 
σε μικρά, πολλαπλά με ευρεία βάση και πολυποειδή νεοπλάσματα μεγέθους από 
0,5 έως 1 cm, τα οποία απαντούν στο σώμα και θόλο του στομάχου. Ιστολογικά 
πρόκειται για καλά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα που αναπτύσσονται στο βλεν-
νογόνο και στον υποβλεννογόνιο και αποτελούνται από θετικά στη χρωμογρανίνη Α 

Πίνακας 3. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων γαστρεντερικού σωλήνα και παγκρέα-
τος.

WHO 
2010

Μιτώσεις/
10 HPFs Ki67 WHO 2000

NET G1 Νευροενδοκρινής όγκος
(neuroendocrine tumour)

<2 και ≤2% Καλά διαφοροποιημένοι ενδοκρινείς 
όγκοι με καλοήθη ή αβέβαιη 
βιολογική συμπεριφορά

NET G2 Νευροενδοκρινής όγκος
(neuroendocrine tumour)

2-10 ή 3-20% Καλά διαφοροποιημένα ενδοκρινή 
καρκινώματα χαμηλού βαθμού 
κακοηθείας

NEC G3 Νευροενδοκρινές 
καρκίνωμα 
(neuroendocrine 
carcinoma)

>20 ή >20% Χαμηλής διαφοροποίησης ενδοκρινή 
καρκινώματα υψηλού βαθμού 
κακοηθείας
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κύτταρα ECL, τα οποία αναγνωρίζονται με τον δείκτη VMAT2 (vesicular monoamine 
transporter 2). Τα νεοπλάσματα αυτά αναπτύσσονται πάντοτε δευτεροπαθώς στο 
πλαίσιο αυτοάνοσης χρόνιας ατροφικής γαστρίτιδας του σώματος (Α-CAG) κατά την 
οποία η απώλεια των τοιχωματικών κυττάρων οδηγεί στην ανεπαρκή παραγωγή 
του ενδογενούς παράγοντα και του υδροχλωρικού οξέος και ως εκ τούτου στην 
ενεργοποίηση των G κυττάρων του άντρου ώστε να παράγουν γαστρίνη. Η συνε-
χής αυτή υπεργαστριναιμία έχει σαν αποτέλεσμα την επαύξηση της ανάπτυξης των 
ECL κυττάρων του βλεννογόνου του σώματος και τη δημιουργία γραμμοειδούς και 
μικροοζώδους υπερπλασίας, η οποία μεταπίπτει μετά από χρονική περίοδο πολλών 
ετών στα πολλαπλά νεοπλάσματα που περιγράφησαν. Κλινικά, τα νεοπλάσματα αυτά 
δεν σχετίζονται με ορμονικά σύνδρομα και ανευρίσκονται πιο συχνά σε γυναίκες. 
Η πρόγνωσή τους είναι καλή διότι λόγω του μικρού μεγέθους είναι δυνατόν να 
αφαιρεθούν ενδοσκοπικά. Μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες απαντούν 

Εικόνα 1. Νευροενδοκρινής όγκος λεπτού εντέρου 
G1 (χρώση H&E, μεγέθυνση x 200).

Eικόνα 2. Νευροενδοκρινής όγκος λεπτού εντέρου 
(εικόνα 1). Ανοσοϊστοχημική χρώση συναπτοφυ-
σίνης (μεγέθυνση x 200).

Εικόνα 3. Δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
Ki67 σε νευροενδοκρινή όγκο λεπτού εντέρου G1 
(μεγέθυνση x 400).
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σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα νεοπλάσματα έχουν μεγαλύτερο 
μέγεθος (συνήθως >2 cm) και διηθούν το μυϊκό χιτώνα.

Ο τύπος 2 των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων του στομάχου αναπτύσσεται 
στα πλαίσια σύνδρομου Zollinger–Ellison σχετιζόμενου με ΜΕΝ-1. Ο υποκείμενος 
μηχανισμός είναι η υπεργαστριναιμία όπως και στα τύπου 1 νεοπλάσματα, αίτιο της 
οποίας όμως είναι η ύπαρξη λειτουργικού γαστρινώματος συνηθέστερα του δω-
δεκαδακτύλου ή του παγκρέατος. Όπως και τα τύπου 1, τα τύπου 2 είναι συνήθως 
πολλαπλά και ανευρίσκονται στο σώμα του στομάχου σχετιζόμενα με υπερπλασία 
των ECL κυττάρων. Το μέγεθός τους είναι συνηθέστερα <1,5 cm και ευρίσκονται 
περιορισμένα στο βλεννογόνο και στον υποβλεννογόνιο. Εάν παρατηρηθούν διη-
θήσεις αγγείων ή μέγεθος μεγαλύτερο από 2 cm και/ή διήθηση του μυϊκού χιτώνα, 
υπάρχει σε ποσοστό 30% πιθανότητα μετάστασης. Η ανάπτυξη τους φαίνεται ότι 
γίνεται επί τη βάσει των γενετικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με το σύνδρομο 
ΜΕΝ-1 (μεταλλάξεις του γονιδίου ΜΕΝ1 στο χρωμόσωμα 11q13).

Πίνακας 4. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων στομάχου.

Α. Νευροενδοκρινής όγκος (ΝΕΤ GI και G2)
G1 (καρκινοειδές): < 2 μιτώσεις / 10 HPF και Ki67 ≤2%
G2: 2-20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 3-20%

1. Από κύτταρα ΕCL που παράγουν ισταμίνη (ECL cell, histamine-producing NET)
Τύπος Ι: - 74%

 - σχετιζόμενος με αυτοάνοσο χρόνια ατροφική γαστρίτιδα (A-CAG)
 - συνήθως πολλαπλοί μικροί όγκοι (<1-1,5 εκ) σώματος - θόλου
 - συνήθως G1

Τύπος ΙΙ: - 6%
 - σχετιζόμενος με συνδρομο ΜΕΝ-1 και Zollinger-Ellison

Τύπος ΙΙΙ: - 13%
 - σποραδικό
 - συνήθως μονήρης
 - απουσία νευροενδοκρινούς υπερπλασίας στον λοιπό βλεννογόνο

2. Από κύτταρα EC που παράγουν σεροτονίνη
 Σπάνιος
3. Από κύτταρα που παράγουν γαστρίνη (γαστρίνωμα)
 Σπάνιος στο στομάχι 
4. Από κύτταρα που παραγουν ACTΗ
 Σπάνιος

B. Νευροενδοκρινές καρκίνωμα (NEC - G3) 6-16%
 >20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 >20%
1. Μικροκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκινωμα (small cell NEC)
2. Μεγαλοκτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα (large cell NEC)
 Συνήθως σποραδικά καρκινώματα, μη λειτουργικό
C. Mικτό αδενονευροενδοκρινές καρκίνωμα (MANEC)
 Aποτελείται από μικτά νευροενδοκρινή και εξωκρινή / αδενικά στοιχεία
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Ο τύπος 3 ή σποραδικά νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του στομάχου δε σχετί-
ζεται με την αυτοάνοσο ατροφική γαστρίτιδα ή με το σύνδρομο ΜΕΝ-1 και απαντά 
συνηθέστερα σε άνδρες. Οι όγκοι αυτοί είναι μονήρεις και δεν εμφανίζουν συγκε-
κριμένη κατανομή στον γαστρικό βλεννογόνο. Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων τα 
νεοπλάσματα αυτά είναι μεγαλύτερα των 2 cm κατά τη διάγνωση. Ιστολογικά είναι 
καλά διαφοροποιημένα και αποτελούνται από κύτταρα ECL21.

Εκτός από αυτούς τους τρεις τύπους, εξαιρετικά σπάνια συναντάμε νεοπλάσματα 
από εντεροχρωμαφινικά (EC) κύτταρα που εκκρίνουν σεροτονίνη ή από κύτταρα 
με παραγωγή γαστρίνης, γρελίνης (ghrelin) ή φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης 
(ACTH)22. Εάν το μέγεθος τους είναι μεγαλύτερο των 2 cm, διηθούν το μυϊκό χιτώνα 
ή εμφανίζουν αγγειοδιήθηση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετασταστικής επέκτασης. 
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκονται τα νευροενδοκρινή καρκινώματα (ΝΕCs) 
που αντιστοιχούν στο 6-16% των γαστρικών νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων και 
τα οποία διακρίνονται σε μικροκυτταρικά και μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα23,24. Οι 
όγκοι αυτοί είναι πλέον συχνοί στους άνδρες και δεν υπάρχει σχέση με αυτοάνοση 
γαστρίτιδα ή με το ΜΕΝ1. Κατά τη διάγνωση, τα περισσότερα από τα νεοπλάσματα 
αυτά ευρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο (μέγεθος >4 cm) και εμφανίζουν 
εκτεταμένες μεταστάσεις. Ανοσοϊστοχημικά τα νεοπλασματικά κύτταρα εμφανίζουν 
ανοσοθετικότητα στη συναπτοφυσίνη και όλως εστιακά στη χρωμογρανίνη Α. Ο 
τύπος αυτός αντιμετωπίζεται θεραπευτικά όπως τα γαστρικά καρκινώματα.

Τέλος, σπάνια συνανατάμε τα μικτά αδενονευροενδοκρινή καρκινώματα (mixed 
adenoneuroendocrine carcinoma – ΜΑΝΕC), στα οποία συνυπάρχει γαστρικό αδενο-
καρκίνωμα με νευροενδοκρινές καρκίνωμα (ΝΕC - G3), συνήθως μεγαλοκυτταρικού 
τύπου, και σπανιότερα με νευροενδοκρινή όγκο (ΝΕΤ - GI ή G2)25,26. 

2.2. Δωδεκαδάκτυλο – νήστιδα
Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου εμφανίζουν διαφορές 

ανάλογα με την εντόπισή τους λόγω διαφορετικής εμβρυϊκής προέλευσης από το 
πρόσθιο έντερο - foregut (δωδεκαδάκτυλο, εγγύς νήστιδα) ή το μέσο έντερο - midgut 
(άπω νήστιδα και ειλεός). 

Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του δωδεκαδακτύλου διακρίνονται σε νευρο-
ενδοκρινείς όγκους (NET G1 και G2) τα οποία περιλαμβάνουν τα γαστρινοπαραγωγά 
νεοπλάσματα (λειτουργικά/γαστρινώματα και μη λειτουργικά), τους παράγοντες 
σωματοστατίνη όγκους, και μικρό ποσοστό όγκων που παράγουν άλλες ορμόνες, 
τα δωδεκαδακτυλικά γαγγλιοκυτταρικά παραγαγγλιώματα καθώς και στα νευροεν-
δοκρινή καρκινώματα (ΝΕC - G3) τα οποία αναπτύσσονται συχνότερα στην περιοχή 
του φύματος του Vater12 (Πίνακας 5).

Το μεγαλύτερο ποσοστό (62%) των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων στο δωδεκα-
δάκτυλο είναι τα γαστρινοπαραγωγά νεοπλάσματα τα οποία είναι είτε σποραδικά, είτε 
συσχετίζονται με το σύνδρομο MEN-1 (25-33%) και διακρίνονται σε μη λειτουργικά 
και λειτουργικά. Τα τελευταία ονομάζονται γαστρινώματα και προκαλούν σύνδρο-
μο Zollinger-Ellison (ΖΕS)27-30. Τα γαστρινοπαραγωγά νεοπλάσματα είναι συνήθως 
μεγαλύτερα από 1 cm, εντοπίζονται στο ανώτερο τμήμα του δωδεκαδακτύλου και 
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εμφανίζουν ιστολογικά δοκιδώδες ή ψευδοαδενοειδές πρότυπο ανάπτυξης και 
συνήθως είναι NET G2 (δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 μεταξύ 2 και 
10%)31. Εν αντιθέσει με τα σποραδικά γαστρινοπαραγωγά νεοπλάσματα τα οποία 
είναι μονήρη, τα σχετιζόμενα με ΜΕΝ-1 είναι συνήθως πολλαπλά. Παρά το γεγονός ότι 
είναι συνήθως μικρού μεγέθους και εντοπίζονται στο δωδεκαδακτυλικό βλεννογόνο 
και τον υποβλεννογόνιο, συχνά κατά τη διάγνωση εμφανίζονται με λεμφαδενική 
μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες. Οι μεταστάσεις αυτές είναι συνήθως 
μεγαλύτερες σε μέγεθος εν σχέσει με τον πρωτοπαθή όγκο και είναι δυνατόν να 
εκληφθούν ως παγκρεατικοί όγκοι στους ενδοσκοπικούς-απεικονιστικούς ελέγχους. 
Αν και οι λεμφαδενικές μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες επισυμβαίνουν σε 
πρώιμο στάδιο, οι ηπατικές μεταστάσεις φαίνεται ότι αποτελούν όψιμο γεγονός. Τα 
λειτουργικά γαστρινοπαραγωγά νεοπλάσματα σχετιζόμενα με ΖΕS (γαστρινώματα) 
έχουν αυξημένο μεταστατικό δυναμικό σε σύγκριση με τα μη λειτουργικά29. Αντιθέτως 
τα παγκρεατικά γαστρινοπαραγωγά νεοπλάσματα δεν σχετίζονται με MEN-1 και οι 
ηπατικές μεταστάσεις φαίνεται ότι επισυμβαίνουν σε πρωϊμότερο στάδιο εν σχέσει 
με τα δωδεκαδακτυλικά γαστρινώματα (ηπατικές μεταστάσεις στο 52% των παγκρε-
ατικών έναντι 5% των δωδεκαδακτυλικών γαστρινοπαραγωγών νεοπλασμάτων)32.

Τα παράγοντα σωματοστατίνη νεοπλάσματα του δωδεκαδακτύλου αποτελούν το 

Πίνακας 5. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων δωδεκαδακτύλου και ανώτερου τμήμα-
τος νήστιδας

Α. Νευροενδοκρινής όγκος (ΝΕΤ GI και G2)
G1 (καρκινοειδές): <2 μιτώσεις / 10 HPF και Ki67 ≤2% 
G2: 2-20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 3-20%.

1. Λειτουργικός
2. Μη λειτουργικός
Λειτουργικός όγκος που παράγει γαστρίνη (γαστρίνωμα) σχετιζόμενος με σύνδρομο Zollinger-
Ellison 

-σποραδικός ή σχετιζόμενος με MEN-1
Μη λειτουργικός όγκος που παράγει γαστρίνη
Μη λειτουργικός όγκος που παράγει σωματοστατίνη 

-Περιοχής φύματος Vater
-Με ή χωρίς νευροϊνωμάτωση τύπου 1

Γαγγλιοκυτταρικό παραγαγγλίωμα 
-πέριξ του φύματος του Vater

Όγκος από κύτταρα EC που παράγουν σεροτονίνη
Σπάνιος στο ανώτερο λεπτό έντερο

B. Νευροενδοκρινές καρκίνωμα (NEC - G3) 
>20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 >20%.

1. Μικροκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκινωμα (small cell NEC)
2. Μεγαλοκτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα (large cell NEC)
Συνηθέστερα στην περιοχή του φύματος Vater
C. Mικτό αδενονευροενδοκρινές καρκίνωμα (MANEC)
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18-21%29 των δωδεκαδακτυλικών νευροενδοκρινών όγκων. Αναπτύσσονται συχνότερα 
στην περιοχή του φύματος του Vater. Τα διηθητικά στο μυϊκό χιτώνα νεοπλάσματα 
έχουν συχνά δώσει μεταστάσεις στους λεμφαδένες. Η ιστολογική εικόνα είναι τυπική 
και συνίσταται σε σωληνώδεις σχηματισμούς με ασβεστοποιημένα - ψαμμώδη - σω-
μάτια. Συσχέτιση με ορμονικά σύνδρομα δεν παρατηρείται, απαντώνται όμως συχνά 
σε ασθενείς με νευροϊνωμάτωση τύπου 1 κατά την οποία μπορεί να αναπτυχθούν 
αμφοτερόπλευρα φαιοχρωμοκυττώματα. 

Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα αποτελούμενα από κύτταρα EC, που παράγουν 
σεροτονίνη και τα οποία είναι συχνά στον ειλεό, απαντώνται σπάνια στο δωδεκα-
δάκτυλο.

Τα δωδεκαδακτυλικά γαγγλιοκυτταρικά παραγαγγλιώματα (9% των δωδεκαδα-
κτυλικών νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων)29 απαντούν πλησίον του φύματος του 
Vater. Το μέγεθος των νεοπλασμάτων αυτών είναι συχνά >2 cm και αν και συνήθως 
διηθούν το μυϊκό χιτώνα εμφανίζουν καλοήθη συμπεριφορά. Ιστολογικά αποκαλύ-
πτεται συνιστώσα γαγγλιακών κυττάρων συνυπάρχουσα με καλά διαφοροποιημένα 
νευροενδοκρινικά κύτταρα. Ανοσοφαινοτυπικά, φαίνεται να εκφράζουν σωματοστα-
τίνη, παγκρεατικό πολυπεπτίδιο και πρωτεΐνη S-100.

Τα νευροενδοκρινή καρκινώματα (NEC - G3) απαντώνται κυρίως στην περιοχή 
του φύματος του Vater, είναι ορμονικά ανενεργή και κατά τη διάγνωση εμφανίζονται 
συνήθως με μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες και στο ήπαρ. 

2.3. Ειλεός
Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του ειλεού είναι αποκλειστικά καλά διαφορο-

ποιημένα (ΝΕΤ G1-2), ενώ καρκινώματα (NEC) δεν έχουν περιγραφεί. Αποτελούνται 
κυρίως από κύτταρα ΕC που παράγουν σεροτονίνη και αναπτύσσονται συχνότερα στον 
τελικό ειλεό5-7,27. Ιστολογικά αποτελούνται από νησιδοειδείς – συμπαγείς αθροίσεις 
και συνήθως έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 1 cm. Παρ’ όλο που στην πλειοψηφία 
τους έχουν χαμηλή μιτωτική δραστηριότητα και χαμηλό δείκτη κυτταρικού πολλα-
πλασιασμού Κi67 (NET - G1), συχνά διηθούν το μυϊκό χιτώνα και έχουν ήδη δώσει 
μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες. Επιπλέον περίπου στο 20% των ασθε-
νών με νευροενδοκρινές νεόπλασμα ειλεού παρατηρούνται ηπατικές μεταστάσεις. 
Οι όγκοι είναι πολλαπλοί σε ποσοστό περίπου 25-30% των περιπτώσεων27-28,33-34. 
Ανοσοφαινοτυπικά τα νεοπλασματικά κύτταρα εκφράζουν σεροτονίνη, ουσία Ρ, 
καλλικρεΐνη και κατεχολαμίνες.

Η παραγωγή σεροτονίνης από τις ηπατικές μεταστάσεις προκαλεί το σύνδρομο 
καρκινοειδούς (εξάψεις, διάρροια και ενδοκαρδιακή ίνωση) καθόσον η παραγόμε-
νη σεροτονίνη δεν απενεργοποιείται στο ήπαρ, αλλά εισέρχεται κατευθείαν στην 
κυκλοφορία.

2.4. Παχύ έντερο - Ορθό
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (ΝETs) του παχέος εντέρου εμφανίζουν διαφορετική 

ιστογενετική προέλευση ανάλογα με την εντόπισή τους, δεδομένου ότι το παχύ έντερο 
προέρχεται εμβρυολογικά τόσο από το μέσο έντερο - midgut (τυφλό έως εγκάρσιο 
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κόλον) όσο και από το οπίσθιο έντερο - hindgut (κατιόν και ορθοσιγμοειδές). Τα 
προερχόμενα από το μέσο έντερο (midgut-type) αποτελούνται (όπως στον ειλεό) από 
κύτταρα EC και παράγουν σεροτονίνη, ενώ τα προερχόμενα από το οπίσθιο έντερο 
(hindgut-type) αποτελούνται από κύτταρα L και παράγουν πεπτίδια τύπου γλουκα-
γόνου (glucagon-like peptide) και PP/PYY. Ιστολογικά ο πρώτος τύπος αναπτύσσεται 
σε συμπαγείς νησίδες, ενώ ο δεύτερος τύπος εμφανίζει κυρίως δοκιδώδες πρότυπο 
ανάπτυξης με συμμετοχή σωληνωδών σχηματισμών (Πίνακας 6).

Η συχνότερη εντόπιση τους είναι το ορθοσιγμοειδές (54% των ΝΕΤ του παχέος 
εντέρου και 27% των ΝΕΤ του γαστρεντερικού σωλήνα)19,28,35,36. Τα περισσότερα 
εμφανίζονται στην ενδοσκόπηση ως μικροί κινητοί όγκοι διαμέτρου < 1 cm. Μετα-
στάσεις συνήθως απαντώνται όταν ο όγκος είναι 2 cm ή και μεγαλύτερος και όταν 
διηθεί το μυικό χιτώνα.

Ανοσοϊστοχημικά, το 82% των νευροενδοκρινών όγκων του παχέος εντέρου 
και του ορθού εκφράζουν προστατική όξινη φωσφατάση37. Τα περισσότερα ΝΕΤ 
με προέλευση από το μέσο έντερο εκφράζουν το μεταγραφικό παράγοντα CDX2, 
ενώ τα προερχόμενα από το οπίσθιο έντερο εμφανίζουν σπάνια θετικότητα (38-40).

Τα νευροενδοκρινή καρκινώματα (NEC - G3) είναι σπάνια στο παχύ έντερο αλλά 
απαντώνται συχνότερα εδώ σε σχέση με τις άλλες εντοπίσεις στον γαστρεντερικό 
σωλήνα. 75% των νευδοενδοκρινών καρκινωμάτων του παχέος εντέρου και του 
ορθού είναι μεγαλοκυτταρικoύ τύπου, ενώ στον πρωκτό τα περισσότερα είναι 
μικροκυτταρικού τύπου41. Όχι σπάνια συσχετίζονται με υπερκείμενα αδενώματα ή 
αδενοκαρκινώματα41,42. Κατά τη διάγνωση συνήθως έχουν ήδη δώσει μεταστάσεις 
και ως εκ τούτου έχουν πτωχή πρόγνωση43.

Ανοσοφαινοτυπικά περιλαμβάνουν μεμονωμένα κύτταρα που εκφράζουν σερο-

Πίνακας 6. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων ειλεού, παχέος εντέρου (κόλου) και ορ-
θού.

Α. Νευροενδοκρινής όγκος (ΝΕΤ GI και G2)
G1 (καρκινοειδές): <2 μιτώσεις / 10 HPF και Ki67 ≤2%
G2: 2-20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 3-20%
1. Από κύτταρα ΕC που παράγουν σεροτονίνη (enterochromaffin, EC cell NETs)

- midgut-type NETs (τυφλό όπως και ειλεός, ανίον και εγκάρσιο κόλον)
2. Από κύτταρα L (L cells) που παράγουν πεπτίδια τύπου γλουκαγόνου (glucagon-like peptide)  

και PP/PYY)
- hindgut-type NETs (κατιόν και ορθοσιγμοειδές), πιο συχνά

B. Νευροενδοκρινές καρκίνωμα (NEC - G3) 
> 20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 >20%
1. Μικροκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα (small cell NEC)
2. Μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα (large cell NEC)

Συχνή συνύπαρξη με υπερκείμενα αδενώματα / αδενοκαρκινώματα
C. Mικτό αδενονευροενδοκρινές καρκίνωμα (MANEC)

- Aποτελείται από μικτά εξωκρινή και νευροενδοκρινή στοιχεία. Κάθε στοιχείο πρέπει  
και περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% του νεοπλάσματος
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τονίνη και σωματοστατίνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανοσοέκφραση του 
μεταγραφικού παράγοντα ΤTF-1 από ένα ποσοστό των μικροκυτταρικών καρκινω-
μάτων του παχέος εντέρου που περιορίζει την αξία της χρήσης του δείκτη αυτού 
για τον προσδιορισμό της πρωτοπαθούς προέλευσης44.

2.5. Σκωληκοειδής απόφυση
Tα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα της σκωληκοειδούς απόφυσης αποτελούν μαζί 

με τα αντίστοιχα του ειλεού τα πλέον συχνά νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του γα-
στρεντερικού σωλήνα28 (Πίνακας 7), η πρόγνωσή τους όμως είναι πολύ καλύτερη από 
εκείνη των νεοπλασμάτων του ειλεού. Εντοπίζονται συνηθέστερα στην κορυφή του 
οργάνου, σχεδόν πάντοτε διηθούν το μυϊκό χιτώνα και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό επεκτείνονται στο λιπώδη ιστό του μεσεντερίου.

Πάντως, οι επιχώριες λεμφαδενικές μεταστάσεις φαίνεται να είναι σπάνιες εκτός 
εάν το μέγεθος του νεοπλάσματος φθάσει περίπου τα 2 cm. Ιστολογικά και ανοσοϊ-
στοχημικά τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα της σκωληκοειδούς είναι παρόμοια με 
εκείνα του ειλεού, αποτελούμενα από κύτταρα ΕC και εκφράζουν σεροτονίνη και ουσία 
Ρ. Ιστολογικά αναπτύσσονται σε συμπαγείς – νησιδοειδείς αθροίσεις, ενώ ενίοτε ανι-
χνεύονται ανοσoϊστοχημικά S100 θετικά στηρικτικά (sustentacular) κύτταρα. Πρέπει 
να διαχωρίζονται από την πολύ σπάνια οντότητα των καρκινοειδών με καλυκοειδή 
κύτταρα – goblet cell carcinoids – τα οποία αποτελούν μικτά αδενονευροενδοκρινή 
νεοπλάσματα (MANEC), καθόσον τα τελευταία έχουν λιγότερο ευνοϊκή πρόγνωση45,46.

Πίνακας 7. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων σκωληκοειδούς απόφυσης.

Α. Νευροενδοκρινής όγκος (ΝΕΤ GI και G2)
G1 (καρκινοειδές): < 2 μιτώσεις / 10 HPF και Ki67 ≤2%
G2: 2-20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 3-20%
1. Από κύτταρα EC που παράγουν σεροτονίνη

- Ο πιο συχνός υπότυπος
- Συμπαγές νησίδες

2. Από κύτταρα L που παράγουν πεπτίδια τύπου γλουκαγόνου, PP/PYY 
- Σπάνιος
- Σωληνώδες και δοκιδώδες πρότυπο ανάπτυξης

3. Σωληνώδες καρκινοειδές
- Πιο νέοι ασθενείς
- Μικροί σωληνώδεις σχηματισμοί με ενδοαυλική βλέννη

Β. Mικτό αδενονευροενδοκρινές καρκίνωμα (MANEC)
Καρκινοειδές από τα καλυκοειδή κύτταρα (goblet cell carcinoid)
- Πιο μεγάλοι ασθενείς

C. Νευροενδοκρινές καρκίνωμα (NEC - G3) 
> 20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 >20%
Μικροκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα (small cell NEC)
- Πολύ σπάνιος στην σκωληκοειδής απόφυση
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3. ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων του παγκρέατος 

είναι καλά διαφοροποιημένα νευροενδοκρινείς όγκοι (Πίνακας 8). Εξ αυτών περίπου 
60%7,9,47,48 είναι λειτουργικά λόγω της μη ελεγχόμενης έκκρισης ινσουλίνης, γαστρίνης, 
αγγειοδραστικού εντερικού πολυπεπτιδίου VIP, γλουκαγόνης και άλλων σπανιότερων 
ορμονών όπως φλοιοεπινεφριδιοτρόπου (ACTH) και αυξητικής ορμόνης κι έτσι είναι 
δυνατόν να προκληθούν τα χαρακτηριστικά σύνδρομα (υπογλυκαιμικό σύνδρομο, 
Ζollinger-Ellison, Verner-Morison, Cushing και ακρομεγαλία). 

Ανάλογα με την καθ’ υπεροχή εκκρινόμενη ορμόνη και μόνο εφ’ όσον προκαλούν 
το ανάλογο κλινικό σύνδρομο, τα νεοπλάσματα αυτά καλούνται ινσουλινώματα, 
γαστρινώματα, VIPώματα, γλουκαγονώματα κτλ. Σημειώνεται ότι στα μη λειτουργικά 
νευροενδοκρινή νεοπλάσματα (κλινικά ανενεργή), η παραγόμενη ορμόνη μπορεί 
παρ’όλα αυτά να ανιχνεύεται σε χαμηλά επίπεδα στον ορό των ασθενών ή και ανο-
σοϊστοχημικά σε ιστολογικό επίπεδo. 

Προφανώς λόγω των βελτιωμένων διαγνωστικών μεθόδων, παρατηρούνται 
συχνότερα παγκρεατικοί ενδοκρινείς όγκοι χωρίς ορμονικά συμπτώματα. Οι μη λει-
τουργικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι του παγκρέατος αποτελούν είτε τυχαία ευρήματα 
ή ανακαλύπτονται λόγω γενικότερων συμπτωμάτων νεοπλασίας, συνήθως τοπικών. 

Οι παγκρεατικοί νευρoενδοκρινικοί όγκοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι στα παιδιά, 
στους ενήλικες όμως απαντούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και με την ίδια συ-
χνότητα και στα δύο φύλα. Μακροσκοπικά είναι συνήθως περίγραπτοι, μονήρεις 
υποστρόγγυλοι όγκοι με διάμετρο συνήθως μεταξύ 1 και 5 cm και απαντούν σε όλα 
τα τμήματα του παγκρέατος.

Πίνακας 8. Ταξινόμηση νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος.

Α. Νευροενδοκρινής όγκος (ΝΕΤ GI και G2)
G1 (καρκινοειδές): < 2 μιτώσεις / 10 HPF και Ki67 ≤2% 
G2: 2-20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 3-20%
1. Λειτουργικός: - ινσουλίνωμα
 - γαστρίνωμα
 - γλουκαγόνωμα,
 - σωματοστατίνωμα 
 - VIPωμα
 - σύνδρομο έκτοπης παραγωγής ορμόνης 
2. Μη λειτουργικός

Νευροενδοκρινή μικροκαρκινώματα <0,5 cm
B. Νευροενδοκρινές καρκίνωμα (NEC - G3) 

>20 μιτώσεις / 10 HPF ή Ki67 >20%
1. Μικροκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκινωμα (small cell NEC)
2. Μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα (large cell NEC)

C. Mικτό αδενονευροενδοκρινές καρκίνωμα (MANEC)
- Aποτελείται από μικτά ενδοκρινή και εξωκρινή στοιχεία (αδενοκαρκίνωμα πορογενές ή κυψε-

λιδικό). Κάθε στοιχείο πρέπει και περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% του νεοπλάσματος
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Η παθολογοανατομική ταξινόμηση - βαθμοποίηση (grading) των νευροενδοκρι-
νών όγκων του παγκρέατος ακολουθεί επί του παρόντος την ταξινόμηση WHO 2010 
των αντίστοιχων όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα (Πίνακας 8).

Η σταδιοποίηση των νεοπλασμάτων (staging) αυτών κατά ΤΝΜ, λόγω της αξιοση-
μείωτης μάλλον διαφοράς μεταξύ της 7η έκδοσης της ΤΝΜ ταξινόμησης κατά AJCC/
UICC και της ΤΝΜ σταδιοποίησης όπως έχει προταθεί από την ομάδα ENETS, καθορί-
ζεται στην παθολογοανατομική έκθεση βάσει του εφαρμοζόμενου συστήματος12,18,19.

Αν και η βιολογική συμπεριφορά ενός νευροενδοκρινούς νεοπλάσματος εκτι-
μάται βάσει της βαθμοποίησης και της σταδιοποίησης του επισημαίνεται ότι στα 
περισσότερα λειτουργικά νεοπλάσματα υπάρχει προγνωστική σχέση μεταξύ της 
παραγόμενης ορμόνης και του βιολογικού αποτελέσματος / βιολογικής συμπερι-
φοράς. Επιπλέον, η λειτουργική κατάσταση των όγκων καθορίζεται από τα κλινικά 
στοιχεία και όχι από τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά ή το ανοσοφαινότυπο. 
Ως εκ τούτου η παθολογοανανομική διάγνωση των λειτουργικών νεοπλασμάτων 
πρέπει να είναι η ίδια με τα μη λειτουργικά της ίδιας ανατομικής περιοχής με την 
περιγραφικό λειτουργικό προσδιορισμό να εμφανίζεται πρόσθετα στην διάγνωση 
όταν είναι γνωστό ένα κλινικό σύνδρομο18,19.

Στην πλειονότητά τους οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος αντιπροσωπεύ-
ουν καλά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα επισημαίνεται όμως ότι συχνά επιδεικνύουν 
κακοήθη βιολογική συμπεριφορά. Το τελευταίο ισχύει κυρίως για τα γαστρινώματα, 
τα VIPώματα, τα γλουκαγονώματα και τους μη λειτουργικούς όγκους. Εξαίρεση απο-
τελούν τα ινσουλινώματα. Μεταξύ των λειτουργικών όγκων τα ινσουλινώματα είναι 
τα πλέον συχνά. Στο 95% των περιπτώσεων το μέγεθός τους κυμαίνεται από 1 έως 
2 cm. Πολλαπλά ινσουλινώματα και ινσουλινώματα σχετιζόμενα με το σύνδρομο 
ΜΕΝ-1 απαντώνται σε ποσοστό 10% των περιπτώσεων και συγκρινόμενα με μονήρη 
ή σποραδικά ινσουλινώματα δεν εμφανίζουν αύξηση του ποσοστού κακοηθείας. Σε 
ιστολογικό επίπεδο παρατηρούνται σε ποσοστό 5% των ινσουλινωμάτων εναποθέ-
σεις αμυλοειδούς. Ανοσοïστοχημικά, ανιχνεύονται ινσουλίνη και προϊνσουλίνη σε 
διάφορες αναλογίες σχετιζόμενες με τον βαθμό διαφοροποίησης του όγκου και οι 
αναλογίες αυτές αντανακλώνται και στην εκκριτική του δραστηριότητα. 

Τα παγκρεατικά γαστρινώματα είναι συνήθως μεγαλύτερα των 2 cm και ως εκ 
τούτου 60% των περιπτώσεων έχουν ήδη δώσει μεταστάσεις κατά τη διάγνωση, εν 
αντιθέσει δε με τα δωδεκαδακτυλικά γαστρινώματα, σπάνια απαντούν στο πλαίσιο 
συνδρόμου ΜΕΝ-1. 

Μεταξύ των σπανίων νεοπλασμάτων τα οποία σχετίζονται με ορμονικά σύνδρο-
μα περιλαμβάνονται τα παράγοντα VIP, γλουκαγόνη, ACTH και αυξητική ορμόνη. 
Τα περισσότερα από αυτά, όπως τα προαναφερθέντα γαστρινώματα, αλλά και οι 
μη λειτουργικοί όγκοι είναι, κατά τη διάγνωση, μεγέθους μεγαλύτερου των 2 εκ και 
έχουν, ήδη, δώσει μεταστάσεις. 

Τα περισσότερα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του γαστρεντεροπαγκρεατικού 
συστήματος (GEP-NETs) είναι σποραδικά, αλλά κάποια και ιδιαιτέρως του παγκρέατος 
απαντούν στα πλαίσια κληρονομούμενων συνδρόμων, όπως το ΜΕΝ-1, το σύνδρομο 
von Hippel-Lindau, η νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF-1) και η οζώδης σκλήρυνση 
(tuberous sclerosis -TSC).



Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 343

Στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, η γενετική βάση της ογκογένεσης 
στα πλαίσια των οικογενών συνδρόμων έχει προσδιορισθεί με σαφήνεια, παρέχο-
ντας στους κλινικούς χρήσιμα διαγνωστικά-προληπτικά εργαλεία για τις οικογένειες 
Επιπρόσθετα, η έρευνα στρέφεται στην αναγνώριση συγκεκριμένων χρωμοσωμικών 
και γονιδιακών ανωμαλιών που σχετίζονται με τις συνηθέστερες σποραδικές μορφές, 
χρησιμοποιώντας μοριακές τεχνικές όπως ο συγκριτικός γονιδιωματικός υβριδισμός 
(comparative genomic hybridization) και αναλύσεις της απώλειας της ετεροζυγωτίας 
(loss of heterozygosity- LOH)9.

4. ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
Το φάσμα των υπερπλασιών των νευροενδοκρινών κυττάρων του πνεύμονα και 

των νεοπλασμάτων τους είναι μεγάλο49-52. Η νευροενδοκρινική υπερπλασία είτε με 
εικόνα γραμμοειδούς κατανομής, είτε με σχηματισμό νευροεπιθηλιακών σωματίων 
είτε τέλος με τη μορφή ογκιδίων (tumorlets) διαμέτρου <0,5 cm είναι αντιδραστικής 
φύσεως και θεωρείται το αποτέλεσμα υποξίας. Παρατηρούνται ως τυχαία ιστολογικά 
ευρήματα σε πνευμονικό παρέγχυμα με φλεγμονώδεις αλλοιώσεις ή με ίνωση όπως 
σε βρογχιεκτασίες ή σε διάμεσες ινώσεις, σε χρόνια αποστήματα ή φυματίωση και 
φαίνεται να συνυπάρχουν σε ποσοστό 75% με καρκινοειδή. Σε ασθενείς με εκτεταμένη 
νευροενδοκρινής υπερπλασία των αεραγωγών και με συνοδό παρουσία ογκιδίων 
(tumorlets) τίθεται η διάγνωση της Διάχυτης ιδιοπαθούς νευροενδοκρινούς νεο-
πλασίας ‘DIPNECH’ με ή χωρίς ίνωση των αεροφόρων οδών και απόφραξη η οποία 
θεωρείται προδιηθητική νεοπλασία50. 

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του πνεύμονα αποτελούν το 25% των πνευμονικών 
νεοπλασμάτων. Η WHO ταξινόμηση του 2004 περιλαμβάνει: 1) το χαμηλής κακοηθεί-
ας τυπικό καρκινοειδές, 2) το ενδιάμεσου βαθμού κακοηθείας άτυπο καρκινοειδές, 
3) το υψηλής κακοηθείας μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα και 4) το 
υψηλής κακοήθειας μικροκυτταρικό καρκίνωμα (Εικόνες 4-7).

Νευροενδοκρινής διαφοροποίηση είναι δυνατόν να συμβεί επίσης στα μη μικρο-
κυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, αλλά και σε 
σπάνιους πνευμονικούς όγκους όπως το πνευμονικό βλάστωμα, ο αρχέγονος νευρο-
εξωδερματικός όγκος και οι δεσμοπλαστικοί στρογγυλοκυτταρικοί όγκοι (Πίνακας 9).

Οι τέσσερις τύποι νευροενδοκρινών όγκων του πνεύμονα χαρακτηρίζονται 
ιστολογικά από νευροενδοκρινείς μορφολογικούς χαρακτήρες διαφόρου βαθμού 
διαφοροποίησης. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι: α) Tο οργανοειδές ή δοκιδώδες πρότυπο 
ανάπτυξης όπως φαίνεται από την πασαλλοειδή διάταξη των περιφερικών κυττάρων 
στην περιφέρεια των νησιδίων του όγκου και β) Η δημιουργία ροζεττών. Οι δομικοί 
αυτοί χαρακτήρες είναι γενικά πλέον σαφείς στο τυπικό και άτυπο καρκινοειδές 
(που ταξινομούνται ως καλής διαφοροποίησης) εν σχέσει με τους υψηλού βαθμού 
κακοηθείας όγκους κατά τους οποίους τα δομικά αυτά χαρακτηριστικά διατηρούνται 
ελάχιστα (χαμηλής διαφοροποίησης). 

Αν και είναι εννοιολογικά παραδεκτό να θεωρούνται οι νευροενδοκρινείς όγκοι 
σαν ένα φάσμα, γίνεται διαρκώς πλέον προφανές, επί τη βάσει ιστολογικών, ανοσο-
ϊστοχημικών και μοριακών μελετών, ότι το τυπικό και άτυπο καρκινοειδές, καθώς 
και τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή και μικροκυτταρικά καρκινώματα είναι 



344 Δ. Βιολιδάκη και συν

Εικόνα 7. Μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές 
καρκίνωμα πνεύμονα.

Εικόνα 6. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα.

Εικόνα 4. Τυπικό καρκινοειδές πνεύμονα. Εικόνα 5. Άτυπο καρκινοειδές πνεύμονα.

διαφορετικοί όγκοι. 
Ως τυπικά καρκινοειδή ορίζονται οι νευροενδοκρινείς όγκοι μεγέθους ≥ 0,5 cm 

με λιγότερες από 2 μιτώσεις ανά 2 mm2 (σε 10 Ο.Π. x 40) και με απουσία νεκρώσεων, 
ενώ ως άτυπα καρκινοειδή αντίστοιχα οι νευροενδοκρινείς όγκοι με 2 έως 10 μιτώσεις 
ανά 2 mm2 (σε 10 Ο.Π. x 40) και / ή με εστιακές στικτές νεκρώσεις. Οι εκτεταμένες 
γεωγραφικού τύπου νεκρώσεις των υψηλής κακοήθειας νευροενδοκρινών όγκων εξ’ 
ορισμού απουσιάζουν. Η ανοσοϊστοχημεία είναι θετική για τους νευροενδοκρινείς 
δείκτες CD56, χρωμογρανίνη και συναπτοφυσίνη σε όλες τις περιπτώσεις49-54. Τα 
καρκινοειδή, τυπικά και άτυπα, απαντούν χαρακτηριστικά κεντρικά - ενδοβρογχικά 
σε ποσοστό 75%, ενώ το 25% έχει περιφερική εντόπιση. 

Τα τυπικά καρκινοειδή χαρακτηρίζονται ως χαμηλού βαθμού κακοηθείας καθώς 
έχουν δυνατότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων στο 10-15% των περιπτώσεων και 
απομακρυσμένων μεταστάσεων (κυρίως σε ήπαρ και οστά) σε ποσοστό 3-5%. Τα 



Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 345

ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα στα άτυπα καρκινοειδή, 50% και 20% αντίστοιχα, 
εντάσσοντας τα νεοπλάσματα αυτά στους ενδιάμεσου βαθμού κακοήθειας νευρο-
ενδοκρινείς όγκους55.

Εν αντιθέσει με τα υψηλής κακοηθείας νευροενδοκρινή καρκινώματα, τα καρκι-
νοειδή δεν απαντούν σε συνδυασμό με άλλα καρκινώματα. Επιπλέον οι όγκοι αυτοί 
δεν σχετίζονται ισχυρά με το κάπνισμα. Επίσης, εν αντιθέσει με τα καρκινοειδή με 
προέλευση από το γαστρεντεροπαγκρεατικό σύστημα, μόνο το 2% των πνευμονικών 
συσχετίζονται με υπερεκκριτικά σύνδρομα ή καρκινοειδές σύνδρομο. Καρκινοειδή 
αναπτύσσονται στο 5% των ασθενών με ΜΕΝ-156.

Η σαφής διάγνωση και η ταξινόμηση των τυπικών καρκινοειδών και άτυπων 
καρκινοειδών δεν είναι πάντοτε δυνατή στο υλικό των μικρών βιοψιών, καθώς η 
μιτωτική δραστηριότητα και η νέκρωση είναι δυνατόν να ποικίλλουν σε διαφορετικές 
περιοχές ενός όγκου. Προτείνεται η διάγνωση στο υλικό μικρών βιοψιών να δίνεται ως 

Πίνακας 9. Φάσμα νευροενδοκρινών υπερπλασιών και νεοπλασμάτων του πνεύμονα.

 Ι. Υπερπλασία νευροενδοκρινικών κυττάρων και ογκίδια (tumorlets) 
Α) Υπερπλασία νευροενδοκρινικών κυττάρων

1. Σχετιζόμενη με ίνωση και/ή με φλεγμονή
2. Παρακείμενη καρκινοειδούς
3. Διάχυτη ιδιοπαθής νευροενδοκρινής νεοπλασία με ή χωρίς ίνωση των αεροφόρων οδών 

και απόφραξη
Β) Ογκίδια (tumorlets) (<0,5 cm) 

 ΙΙ. Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα
1. Τυπικά καρκινοειδή

Καλής διαφοροποίησης/χαμηλού βαθμού κακοήθειας
>0,5 cm, <2 μιτώσεις/2 mm2, απουσία νεκρώσεων

2. Άτυπα καρκινοειδή
Καλής διαφοροποίησης/ενδιάμεσου βαθμού κακοήθειας
2-10 μιτώσεις/2 mm2 και/ή εστιακές στικτές νεκρώσεις

3. Μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή καρκινώματα
Χαμηλής διαφοροποίησης/ υψηλού βαθμού κακοήθειας
>10 μιτώσεις/2 mm2, εκτεταμένες νεκρώσεις

4. Μικροκυτταρικά καρκινώματα
Χαμηλής διαφοροποίησης/υψηλού βαθμού κακοήθειας
>10 μιτώσεις/2 mm2, εκτεταμένες νεκρώσεις
α. Αμιγή 
β. Μικτά (με μη μικροκυτταρική συνιστώσα) 

 III. Μη μικροκυτταρικά καρκινώματα με νευροενδοκρινή διαφοροποίηση
 ΙV. Άλλοι πνευμονικοί όγκοι με νευροενδοκρινούς χαρακτήρες 

Α. Πνευμονικό βλάστωμα, 
Β. Αρχέγονος νευροεξωδερματικός όγκος 
Γ. Δεσμοπλαστικός στρογγυλοκυτταρικός όγκος 
Δ. Καρκινώματα με ραβδοειδή φαινότυπο
Ε. Παραγαγγλίωμα 
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καρκινοειδές και η πλήρης ταξινόμηση να παραπέμπεται σε υλικό μεγάλης βιοψίας 
ή χειρουργικού παρασκευάσματος. Θεωρείται δε πλέον σκόπιμη στις περιπτώσεις 
αυτές η εφαρμογή του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Κi67 με επίπεδα αξιο-
λόγησης παρόμοια με εκείνα τα οποία έχουν καθιερωθεί για την βαθμοποίηση των 
γαστροπαγκρεατικών νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων.

Τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή καρκινώματα ορίζονται από την WHO ως 
οι νευροενδοκρινείς όγκοι που πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια 1. Είναι υψηλού 
βαθμού κακοήθειας όπως αυτός καθορίζεται από τον αριθμό μιτώσεων >10 ανά 
2 mm2 (σε 10 Ο.Π x 40) και την παρουσία νεκρώσεων, συνήθως εκτεταμένων, 2. 
Αρχιτεκτονικούς μορφολογικούς χαρακτήρες νευροενδοκρινούς διαφοροποίησης 
(οργανοειδές πρότυπο ανάπτυξης-ροζέττες) και κυτταρολογικούς χαρακτήρες 
παρόμοιους με εκείνους του μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος (μεγάλα σε μέγεθος 
κύτταρα πολυγωνικού σχήματος με άφθονο πρωτόπλασμα και προέχον πυρήνιο), 
3. Ανοσοφαινοτυπικούς χαρακτήρες νευροενδοκρινούς διαφοροποίησης, δηλαδή 
ανοσοϊστοχημική έκφραση χρωμογρανίνης ή συναπτοφυσίνης ή και των δύο49,50,52. 
Αναφέρονται επίσης περιπτώσεις μικτών μεγαλοκυτταρικών νευροενδοκρινών με μη 
μικροκυτταρικά καρκινώματα, συνηθέστερα αδενοκαρκινώματα. Νευροενδοκρινή 
μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα θεωρούνται επίσης τα μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα 
με νευροενδοκρινή μορφολογία παρά την απουσία νευροενδοκρινούς διαφοροποί-
ησης με τo ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή με την ανοσοϊστοχημεία. Σημειώνεται επίσης 
ότι αναγνωρίζονται ως μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα με νευροενδοκρινική διαφο-
ροποίηση, καρκινώματα από μεγάλα κύτταρα συνήθως αδενοκαρκινώματα τα οποία 
εκφράζουν ανοσοϊστοχημικά νευροενδοκρινείς δείκτες σε ποσοστό κυττάρων απο 
3-25%. Η πρόγνωση των καρκινωμάτων αυτών δεν είναι ακόμη γνωστό αν διαφέρει 
από τα μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα χωρίς νευροεδοκρινική διαφοροποίηση52.

Τα μικροκυτταρικά καρκινώματα είναι χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινή 
νεοπλάσματα με περισσότερες από 10 μιτώσεις ανά 2 mm2 (σε 10 Ο.Π x 40) αποτε-
λούμενα από μικρά κύτταρα με ελάχιστο κυτταρόπλασμα, δυσδιάκριτα κυτταρικά 
όρια, λεπτοκοκκιώδη πυρηνική χρωματίνη και δυσδιάκριτα ή απόντα πυρήνια. Τα 
κύτταρα είναι στρογγυλά, ωοειδή και ατρακτόμορφα. Οι πυρήνες εμφανίζονται 
επιμηκυσμένοι με αλληλοεπικάλυψη και οι νεκρώσεις είναι τυπικά εκτεταμένες.

Αποτελούν περίπου 20% των πνευμονικών καρκινωμάτων και η πλειοψηφία 
τους εμφανίζεται ως κεντρικοί παραπυλαίοι όγκοι με εκτεταμένη νέκρωση και 
λεμφαδενοπάθεια του μεσοθωρακίου. Μικρό ποσοστό (5%) των μικροκυτταρικών 
καρκινωμάτων παρουσιάζεται ως περιφερική δίκην νομίσματος σκίαση. Μόνον 10% 
των περιπτώσεων παρατηρούνται εντοπισμένα στο πνεύμονα κατά την διάγνωση. 
Ενδοπνευμονικά, ο όγκος τυπικά επεκτείνεται κατά μήκος των βρόγχων, υποβλεν-
νογονίως και κυκλοτερώς, με συχνή συμμετοχή λεμφαγγείων. 

Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα είναι διάγνωση που τίθεται με το απλό μικροσκό-
πιο, λόγω της τυπικής του μορφολογίας. Η ανοσοϊστοχημεία είναι θετική για τους 
νευροενδοκρινείς ιχνηθέτες όπως το αντιγόνο CD56, τη χρωμογρανίνη και τη συνα-
πτοφυσίνη στις περισσότερες περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι λιγότερο του 10% των 
μικροκυτταρικών καρκινωμάτων είναι αρνητικά για όλους τους νευροενδοκρινείς 
δείκτες. Ο θυρεοειδικός μεταγραφικός παράγοντας TTF-1 εκφράζεται έως και στο 
90% των περιπτώσεων.
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Η κυτταρογενετική ανάλυση αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό πρότυπο χρωμο-
σωμικών ασταθειών με υψηλή επίπτωση των ελλείψεων στα χρωμοσώματα 3ρ, 4, 
5d, 10d, 13q και 17ρ, 19 και 20q49,52,57.

Σχετικά με την ιστογένεση του μικροκυτταρικού καρκινώματος, παρά το γεγονός 
ότι το προγονικό του κύτταρο δεν είναι γνωστό, είναι πιθανή η ύπαρξη ενός πολυδύ-
ναμου βρογχικού πρόδρομου κυττάρου που μπορεί να διαφοροποιηθεί σε καθένα 
από τους κύριους ιστολογικούς τύπους πνευμονικού καρκίνου. Ωστόσο, μέσα στο 
φάσμα των νευροενδοκρινών όγκων, υπάρχει στενότερη μορφολογική και γενετική 
ομοιότητα μεταξύ του νευροενδοκρινούς καρκινώματος από μεγάλα κύτταρα και 
του μικροκυτταρικού καρκινώματος παρά του μικροκυτταρικού καρκινώματος με 
το τυπικό ή το άτυπο καρκινοειδές. Τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή και μικρο-
κυτταρικά καρκινώματα είναι εξαιρετικά επιθετικά νεοπλάσματα με κακή πρόγνωση. 
Αν και οι δύο υψηλής κακοηθείας αυτοί όγκοι εμφανίζουν πολλές ομοιότητες, τα 
μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή διατηρούνται στην ταξινόμηση κατά WHO του 
2004 ως ξεχωριστή οντότητα στην κατηγορία των μεγαλοκυτταρικών καρκινωμάτων.

Tα μικτά (composite) μικροκυτταρικά καρκινώματα αποτελούν το 30% των μι-
κροκυτταρικών καρκινωμάτων58 και ορίζονται από τη WHO ως το μικροκυτταρικό 
καρκίνωμα το οποίο συνδυάζεται με ένα επιπλέον στοιχείο που αφορά σε οποιον-
δήποτε από τους ιστολογικούς τύπους του μη-μικροκυτταρικού καρκινώματος, 
συνήθως αδενοκαρκινώματος, πλακώδους καρκινώματος ή μεγαλοκυτταρικού 
καρκινώματος και λιγότερο συχνά ατρακτοκυτταρικού ή γιγαντοκυτταρικού καρκι-
νώματος. Το δεύτερο αυτό στοιχείο μπορεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε ποσοστό 
με τη μορφή πολλαπλών διάσπαρτων εστιών ή μεγαλύτερων διακριτών περιοχών 
σε συνάφεια με το μικροκυτταρικό. Τα δεδομένα για την πρόγνωση και θεραπεία 
των καρκινωμάτων αυτών σε σχέση με τα αμιγή, είναι αντικρουόμενα, καθώς έχει 
διατυπωθεί τόσο η άποψη ότι η πρόγνωση δε διαφέρει όσο και η παρατήρηση ότι 
τα νεοπλάσματα αυτά είναι λιγότερο χημειοευαίσθητα. Στη WHO ταξινόμηση του 
2004, ως μικτό μικροκυτταρικό καρκίνωμα περιλαμβάνεται επίσης το νεόπλασμα με 
συνύπαρξη μικροκυτταρικού και μεγαλοκυτταρικού νευροενδοκρινούς καρκινώμα-
τος. Το τελευταίο πρέπει να συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι 20% περίπου των συνήθων αδενοκαρκινωμάτων, καρκι-
νωμάτων από το πλακώδες επιθήλιο ή και μεγαλοκυτταρικών καρκινωμάτων εμφα-
νίζει ανοσοθετικότητα στους νευροενδοκρινείς δείκτες σε περιορισμένο ποσοστό 
κυττάρων. Τα καρκινώματα αυτά θεωρούνται ως μη μικροκυτταρικά καρκινώματα 
με νευροενδοκρινή διαφοροποίηση. Το φαινόμενο αυτό απαντάται συχνότερο σε 
αδενοκαρκινώματα. Το ανοσοϊστοπαθολογικό αυτό εύρημα δεν φαίνεται επί του 
παρόντος να έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόγνωση ή την ανταπόκριση στη θερα-
πεία. Βάσει της κλινικής εκτίμησης κατά την εμφάνιση το μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
θεωρείται ως περιορισμένη νόσος (εντόπιση σε ένα ημιθωράκιο με μεταστάσεις σε 
λεμφαδένες μεσοθωρακίου ή υπερκλείδιους) ή εκτεταμένη νόσος (ετερόπλευρη 
επέκταση ή/και απομακρυσμένες μεταστάσεις). Επειδή πρόσφατες μελέτες έδειξαν 
ότι η σταδιοποίηση κατά το σύστημα ΤΝΜ έχει προγνωστική αξία τόσο για το μι-
κροκυτταρικό καρκίνωμα όσο και για τα καρκινοειδή 59 στην 7η έκδοση του AJCC 
/ TNM συστήματος. 

Συστήνεται πλέον η ταξινόμηση των καρκινοειδών αλλά και μικροκυτταρικών 
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και μεγαλοκυτταρικών καρκινωμάτων με τα κριτήρια των μη μικροκυτταρικών 
καρκινωμάτων50,51,60. 

Σχετικά με τη μοριακή γενετική των νευροενδοκρινών όγκων του πνεύμονα, τα 
μικροκυτταρικά καρκινώματα και τα πνευμονικά καρκινοειδή είναι κλασσικοί νευ-
ροενδοκρινείς όγκοι και διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά των νευροενδοκρινών 
κυττάρων. Ωστόσο παρότι το μικροκυτταρικό καρκίνωμα έχει υψηλή συσχέτιση με το 
κάπνισμα, δεν συμβαίνει το ίδιο με το καρκινοειδές. Αυτοί οι δυο νευροενδοκρινείς 
όγκοι μοιράζονται ορισμένες μοριακές ανωμαλίες, έχουν όμως και αρκετές διαφο-
ρές. Τα μικροκυτταρικά καρκινώματα έχουν υψηλότερη συχνότητα μεταλλάξεων 
του p53, ενώ τα καρκινοειδή χαρακτηρίζονται από μεταλλάξεις στο γονίδιο MEN161.

Τα μικροκυτταρικά και τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή καρκινώματα εμ-
φανίζουν διαταραχή της οδού του ρετινοβλαστώματος και συγκεκριμένα απώλεια 
έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου RB. Αντίθετα οι διαταραχές του αναστο-
λέα της πρωτεΐνης p16 και κυκλίνης D1 είναι γεγονότα που εμφανίζονται συχνότερα 
στα μη μικροκυτταρικά καρκινώματα. Επίσης και οι δύο τύποι εμφανίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά σε βαρείς καπνιστές.

Γενετικές ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν και μεταξύ των μικροκυτταρικών 
και μη μικροκυτταρικών καρκινωμάτων. Οι περισσότερες από τις διαφορές αυτές 
δεν είναι απόλυτες του ιστολογικού τύπου του καρκινώματος. Οι απόλυτες διαφορές 
ανάμεσα στις δύο κύριες κατηγορίες πνευμονικού καρκινώματος είναι σχετικά λίγες 
και περιλαμβάνουν την παρουσία μεταλλάξεων του γονιδίου Ras και υπερέκφρασης 
του Cox-2 στα μη μικροκυτταρικά, ενώ ενίσχυση του γονιδίου MYC και μεθυλίωση της 
κασπάσης-8, ενός αντιαποπτωτικού γονιδίου – κλειδί, συμβαίνουν χαρακτηριστικά 
στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα.

Παρότι η απώλεια ελέγχου του κυτταρικού κύκλου είναι χαρακτηριστικό του 
καρκινώματος, ο μηχανισμός με τον οποίο η απώλεια αυτή συμβαίνει στις δυο κύριες 
κατηγορίες των καρκινωμάτων του πνεύμονος, είναι πολύ διαφορετικός. 

Η αδρανοποίηση του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος (RB) και η υπερέκφραση 
του Ε2F1 είναι σχεδόν γενικό φαινόμενο στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα. 

Τα περισσότερα μικροκυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονος, καθώς και τα 
πλακώδη καρκινώματα εμφανίζουν απώλεια μεγάλων τμημάτων του 3p σε αλλη-
λόμορφες θέσεις, ενώ τα περισσότερα αδενοκαρκινώματα και προ-νεοπλασματικές 
προ-διηθητικές αλλοιώσεις έχουν μικρότερης έκτασης περιοχές απώλειας τμημάτων 
3 p σε αλληλόμορφες θέσεις. 

Οι μεταλλάξεις του γονιδίου p53 είναι η πιο συχνή γενετική ανωμαλία που ανα-
γνωρίζεται στα καρκινώματα του ανθρώπου και είναι περισσότερο συνήθεις στα 
μικροκυτταρικά παρά στα μη μικροκυτταρικά καρκινώματα. Οι μεταλλάξεις αποτε-
λούν τον συνηθέστερο μηχανισμό απορύθμισης της λειτουργίας ενός γονιδίου. H 
πλέον συχνή αλλαγή που σχετίζεται με το κάπνισμα στο πνευμονικό καρκίνωμα είναι 
η αντικατάσταση της βάσης G από την T, η οποία έχει ανευρεθεί στους καπνιστές 
και ποτέ στους μη καπνιστές. 

Πολλές άλλες αλλαγές συμβαίνουν συχνά στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα όπως η 
αυξημένη λειτουργία του προ-αποπτωτικού μορίου Bcl-2, η ενεργοποίηση αυτοκρινών 
οδών (πεπτίδια ομοιάζοντα με την μπομπεσίνη), η αυξημένη λειτουργία της τελο-
μεράσης, απώλεια αλυσίδων της λαμινίνης 5 και αναστολέων μεταλλοπρωτεϊνασών 
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του στρώματος, καθώς και η έκφραση αγγειακών αυξητικών παραγόντων49,50,61-63.
Ειδικές προνεοπλασματικές αλλαγές που σχετίζονται με το μικροκυτταρικό καρ-

κίνωμα δεν έχουν αναγνωριστεί και λίγα είναι γνωστά για τις μοριακές αλλαγές που 
προηγούνται αυτού του όγκου, παρά το γεγονός ότι συχνές απώλειες αλληλόμορφων 
έχουν αναγνωριστεί σε ιστολογικά φυσιολογικό ή υπερπλαστικό βρογχικό επιθήλιο 
παρακείμενο διηθητικών όγκων50,52.

Η ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων με συστοιχίες cDNA μπορεί να αναγνω-
ρίσει δείκτες για το μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Δεδομένων των ιστολογικών και 
ανοσοϊστοχημικών χαρακτηριστικών της νευροενδοκρινούς διαφοροποίησης, δεν 
αποτελεί έκπληξη ότι πολλοί από τους δείκτες γονιδιακής έκφρασης είναι νευρο-
ενδοκρινικά γονίδια, συμπεριλαμβανομένων της χρωμογρανίνης Β και C και της l 
αμινοξυ-δεκαρβοξυλάσης. Πειραματικές μελέτες γονιδιακής έκφρασης στο μικρο-
κυτταρικό καρκίνωμα συμπεριλαμβάνουν ανάλυση των πρωτοπαθών όγκων με 
ολιγονουκλεοτιδικές συστοιχίες, ανάλυση των πρωτοπαθών όγκων με συστοιχίες 
cDNA και ανάλυση κυτταρικών σειρών με ολιγονουκλεοτιδικές συστοιχίες. Είναι 
εντυπωσιακό ότι και οι τρείς μελέτες ταυτοποιούν ομάδες αλληλεπικαλυπτόμενων 
γονιδίων49,50,62. Όσον αφορά στην πρόγνωση των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων 
επιβαρυντικοί κλινικοί προγνωστικοί παράγοντες θεωρούνται το εκτεταμένο στάδιο 
της νόσου, η κακή φυσική κατάσταση (performance status) και τα αυξημένα επίπεδα 
LDH ορού ή αλκαλικής φωσφατάσης. Κανένας ιστολογικός ή γενετικός παράγοντας 
δεν σχετίζεται με την πρόγνωση. Ένα μικρό ποσοστό όγκων περιορισμένου σταδίου 
μπορούν να αφαιρεθούν επιτυχώς49,50,52.

Η μελέτη του μοριακού προτύπου των νευροενδοκρινών καρκινωμάτων περι-
λαμβάνει την αναζήτηση νέων δεικτών νεροενδοκρινικής διαφοροποίησης όπως η 
πρωτεΐνη του γονιδίου του σχετιζόμενου με το ινσουλίνωμα (Insulinoma-associated 
gene, IA-1) και του ανθρώπινου ομολόγου-1 του συμπλέγματος γονιδίων Αchaete-
Scute (hASH1). Ειδικά το hASH1 περιγράφεται πρόσφατα ως δείκτης νευροενδο-
κρινούς διαφοροποίησης και έχει προταθεί ως πιθανή στοχευμένη θεραπεία λόγω 
της συμμετοχής του στο κυτταρικό του πολλαπλασιασμού του νεοπλάσματος.64 
Eπιπρόσθετα η ανοσοϊστοχημική έκφραση της καρβοξυπεπτιδάσης Ε (CPE) και η 
απουσία έκφρασης της γάμμα-γλουταμυλ-υδρολάσης (γGH) χαρακτηρίζουν την 
καλή πρόγνωση των τυπικών και άτυπων καρκινοειδών ενώ ο αντίθετος φαινότυπος 
(CPE-, γGH +) χαρακτηρίζει την κακή βιολογική συμπεριφορά του μεγαλοκυτταρικού 
νευροενδοκρινούς και του μικροκυτταρικού νευροενδοκρινούς καρκινώματος. 

Σε γονιδιακό επίπεδο το συχνότερο εύρημα στα τυπικά και άτυπα καρκινοει-
δή είναι η απώλεια του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 11 (συχνότερα του 
επίτοπου 11q). Πρόσφατα, απεδείχθη ότι η κύρια γενετική βλάβη στο ενδοκρινές 
σύνδρομο ΜΕΝ1 είναι η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) και η μικροδορυφορική 
αστάθεια (MSI) που οδηγούν στην απουσία της πρωτεΐνης μενίνης στα τυπικά και 
άτυπα καρκινοειδή.65 Παρόλα αυτά η ανάπτυξη των πνευμονικών καρκινοειδών 
στα πλαίσια συνδρόμου ΜΕΝ1 είναι σπάνιο φαινόμενο ενώ οι γενετικές ανωμαλίες 
που συχνά παρατηρούνται στο ΜΕΝ1 απουσιάζουν στα χαμηλής διαφοροποίησης 
νευροενδοκρινή καρκινώματα. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων δείχνει απώλεια του 
βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 3 με πιθανότερους απολεσθέντες γονιδια-
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κούς επίτοπους τα γονίδια von Hippel Lindau (3p25) και FHIT (3p14.2) ενώ απώλεια 
ετεροζυγωτίας και των δύο αυτών γονιδίων ανιχνεύεται στο μεγαλύτερο ποσοστό 
των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων52. Όμως, μολονότι η συχνότητα της LOH του 
3p είναι μεγαλύτερη στην ομάδα των χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινών 
καρκινωμάτων υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα μεγαλοκυτταρικά και μικροκυττα-
ρικά νευροενδοκρινή καρκινώματα σε ότι αφορά τους γονιδιακούς επίτοπους στους 
οποίους παρατηρείται απώλεια ετεροζυγωτίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα 
ότι οι εγκεφαλικές μεταστάσεις του μικροκυτταρικού καρκινώματος παρουσιάζουν 
συχνά ενίσχυση (amplification) του DNA στο επίτοπο 17q24-2567.

Στους κυριότερους μηχανισμούς γονιδιακής απενεργοποίησης ανήκει η υπερ-
μεθυλίωση η οποία αδρανοποιεί ογκοκατασταλτικά γονίδια τα οποία ενέχονται σε 
λειτουργίες όπως διόρθωση βλαβών του γενετικού υλικού, στον κυτταρικό κύκλο, 
στην αγγειογένεση κτλ. Εντούτοις ο μηχανισμός της υπερμεθυλίωσης σπάνια ενέχεται 
στην ογκογένεση των νευροενδοκρινών καρκινωμάτων του πνεύμονα. Μεταλλάξεις 
της κασπάσης 8 και του παράγοντα RASSF1A παρατηρούνται συχνότερα στα άτυπα 
καρκινοειδή και τα μικροκυτταρικά καρκινώματα. 

Σε ό,τι αφορά στον κυτταρικό κύκλο, σημειακές μεταλλάξεις του γονιδίου της 
p53 είναι συχνές στα μεγαλοκυτταρικά και μικροκυτταρικά καρκινώματα ενώ 
απουσιάζουν από όλα τα τυπικά και από τα περισσότερα άτυπα καρκινοειδή. Γι’ 
αυτό το λόγο η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση της p53 έχει προταθεί για τη διαφορική 
διάγνωση των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων του πνεύμονα. Μεταλλάξεις που 
οδηγούν σε απώλεια λειτουργίας του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος RB1 έχουν 
επίσης ανιχνευθεί στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα όπως επίσης και 
μεταλλάξεις του γονιδίου PTEN. 

Διαταραχή του μονοπατιού του κυτταρικού κύκλου και κυρίως των πρωτεϊνών Rb/
p16/cyclin D1 είναι από τα συχνότερα φαινόμενα στα νευροεδοκρινή νεοπλάσματα 
του πνεύμονα ενώ η μελέτη του διαβιβαστικού μονοπατιού της οικογένειας των 
μεταγραφικών παραγόντων Ε2F (E2F1, E2F3) ανέδειξε τη λειτουργική συνεργασία 
σε μοριακό επίπεδο των παραγόντων Ε2F-1, Skp2 και της ογκοπρωτεΐνης Cyclin E 
στα χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινή καρκινώματα του πνεύμονα αλλά 
όχι στα τυπικά και άτυπα καρκινοειδή68.

Οι τελομεράσες είναι ένζυμα τα οποία συνθέτουν τις τελικές DNA έλικες αναπλη-
ρώνοντας την απώλεια του γενετικού υλικού που επισυμβαίνει σε κάθε κυτταρική 
διαίρεση. Κατά συνέπεια υψηλή δραστηριότητα τελομεράσης σε ένα νεοπλασμα-
τικό πληθυσμό υποδεικνύει εκτεταμένη μείωση του μήκους των τελομεριδίων ως 
απότοκο ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού αυτού. Τα μικροκυτταρικά καρκινώματα 
εμφανίζουν υψηλή δραστηριότητα τελομεράσης στο 90-100% των περιπτώσεων 
επιβεβαιώνοντας το μοντέλο του υψηλού πολλαπλασιασμού με εκτεταμένη γενετική 
αστάθεια και πολλαπλές απώλειες αλληλίων. Επίσης στο μεγαλοκυτταρικό καρκίνω-
μα πνεύμονα έχει παρατηρηθεί σαφώς μεγαλύτερη δραστηριότητα τελομεράσης 
συγκριτικά με το μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα. Αναστολείς της 
τελομεράσης αποτελούν αντικείμενο μελέτης σε συνδυασμό με κυτταροτοξικά 
φάρμακα σε προχωρημένα στάδια καρκίνου του πνεύμονα. 

Τελευταίες μελέτες αναδεικνύουν συσχέτιση ανάμεσα στην πρόοδο της νόσου 
με την έννοια των λεμφαδενικών μεταστάσεων και του προχωρημένου σταδίου με 
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την διαταραγμένη έκφραση της Ε-cadherin και της β-catenin στα καρκινοειδή και 
τα μεγαλοκυτταρικά νευροενδοκρινή καρκινώματα66.

Μοριακό προφίλ με θεραπευτικούς σκοπούς
Οι νέες θεραπευτικές στρατηγικές αφορούν στις στοχευμένες θεραπείες έναντι 

πεπτιδικών υποδοχέων μορίων μεταβίβασης ή καταλυτικών ενζύμων που εκφράζονται 
στα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του πνεύμονα. Οι υποδοχείς της σωματοστατίνης 
έχει μελετηθεί ότι εκφράζονται σε νευροενδοκρινή αλλά και μη-νευροενδοκρινή νε-
οπλάσματα πνεύμονα με τη μέθοδο της αυτό-ραδιογραφίας, του in situ υβριδισμού, 
της ανοσοϊστοχημείας και της RT-PCR. Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν την έκφραση 
του υποδοχέα σωματοστατίνης 2 με έντονη μεμβρανική θετικότητα στο 91% των 
τυπικών καρκινοειδών, το 65% των άτυπων καρκινοειδών, το 57% των μεγαλοκυτ-
ταρικών νευροενδοκρινών και το 43% των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων.

Η θυμιδιλική συνθετάση είναι ένα ένζυμο που καταλύει τη μεθυλίωση της μο-
νοφοσφωρικής φθοριο-δεοξυ-ουριδίνης σε μονοφωσφορική δεοξυ-θυμιδίνη η 
οποία αποτελεί πρωτεΐνη κλειδί για τη σύνθεση του DNA. Η 5-φθοριο-ουρακίλη 
είναι αντι-καρκινικός παράγοντας ευρέως χρησιμοποιούμενος σε μεγάλη ποικιλία 
νεοπλασμάτων και αναστέλλει την θυμιδιλική συνθετάση και κατά συνέπεια τη 
σύνθεση του DNA. H ποσοτικοποίηση της έκφρασης της θυμιδιλικής συνθετάσης 
μέσω της ανίχνευσης αυτής σε επίπεδο πρωτεΐνης και mRNA ανέδειξε διαφορετικά 
επίπεδα αυτής στο φάσμα των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων του πνεύμονα με 
υψηλότερη έκφραση στα χαμηλής διαφοροποίησης νευροενδοκρινή καρκινώματα 
του πνεύμονα αναδεικνύοντάς την ως προγνωστικό δείκτη της κλινικής ανταπόκρισης 
σε ασθενείς που έλαβαν 5-φθοριο-ουρακίλη.

Τέλος, ο mTOR, το μόριο στόχος του φαρμάκου ραπαμυκίνη, αποτελεί έναν από 
τους βασικότερους ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου και ανιχνεύεται στο βιοχημι-
κό σταυροδρόμι διαβιβαστικών μορίων όπως η κινάση PTEN/Pi3, η AMKR κτλ και 
ρυθμίζει την μετάφραση του mRNA και το μεταβολισμό με υψηλότερη έκφραση 
παρατηρούμενη στα καλά διαφοροποιημένα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα.10 Οι 
λειτουργίες του mTOR αναστέλλονται τόσο από τη ραπαμυκίνη όσο και από τα 
παράγωγά της εβερόλιμους και τεμσιρόλιμους. Εντούτοις μολονότι η αναστολή 
του εν λόγω μονοπατιού θεωρείται ότι δύναται να καταστείλει τον πολλαπλασιασμό 
χημειοανθεκτικών νεοπλασμάτων προάγοντας την απόπτωση του μικροκυτταρικού 
καρκινώματος, πρόσφατες μελέτες θεραπείας με τον παράγοντα τεμσιρόλιμους μετά 
την χημειοθεραπεία, απέτυχαν να αναδείξουν ευεργετικό αποτέλεσμα σε ασθενείς 
με μικροκυτταρικό καρκίνωμα. 

5. ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ
Κρίνεται σκόπιμη ιδιαίτερη αναφορά στα εξωπνευμονικά μικροκυτταρικά καρκι-

νώματα τα οποία όπως είναι γνωστό αναπτύσσονται σε διάφορα όργανα. Το δέρμα, 
ο οισοφάγος, ο λάρυγγας, οι σιελογόνοι αδένες, ο θύμος αδένας, ο τράχηλος της 
μήτρας, η ωοθήκη, ο μαστός, ο προστάτης και η ουροδόχος κύστη είναι από τα 
πλέον συχνά αναφερόμενα όργανα69,70. Η ομοιότητα των καρκινωμάτων αυτών σε 
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μορφολογία, σε ανοσοφαινοτυπικό επίπεδο, καθώς και στην απάντηση στη θεραπεία 
σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του πνεύμονα είναι μεγάλη. Γενικά αναφέρεται ότι 
τα εξωπνευμονικά μικροκυτταρικά καρκινώματα δεν έχουν όλα την ίδια βιολογική 
συμπεριφορά, η οποία μάλλον σχετίζεται με το όργανο ανάπτυξης. 

Τα νευροενδοκρινή καρκινώματα χαμηλής διαφοροποίησης των σιελογόνων 
αδένων επί παραδείγματι φαίνεται να έχουν καλύτερη κλινική πορεία από τα αντί-
στοιχα του οισοφάγου.

Επιπλέον, τα εξωπνευμονικά μικροκυτταρικά καρκινώματα έχουν την δυνατότητα 
ποκίλης διαφοροποίησης προς συνήθη καρκινώματα των οργάνων στα οποία ανα-
πτύσσονται καθόσον φαίνεται ότι τα νευροενδοκρινικά κύτταρα στα περισσότερα 
όργανα προέρχονται από κοινό με τα επιθηλιακά κύτταρα αρχέγονο κύτταρο. Ανα-
λυτικότερα, τα νευροενδοκρινή καρκινώματα δέρματος τύπου Merkel70 εμφανίζουν 
μεν ιδιαίτερο επιθηλιακό ανοσοφαινότυπο κυτοκερατινών (κυτοκερατίνη 20) και 
έκφραση νευροϊνιδίων, ο οποίος τα διαφοροποιεί από τα άλλα σπλαγχνικά καρκινώ-
ματα αυτού του τύπου αλλά απαντούν και ως μικτά με στοιχείο ακανθοκυτταρικού 
καρκινώματος του δέρματος. Η πρόσφατη παρατήρηση της συσχέτισης των καρκι-
νωμάτων Merkel με λοίμωξη από τον ιό ΜC- Polyomavirus τοποθετεί το καρκίνωμα 
αυτό στην ομάδα των νεοπλασιών σχετιζόμενων με ιούς και πιθανόν να οδηγήσει 
σε κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση71. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του προστά-
του έχουν χαρακτήρες μικροκυτταρικού καρκινώματος ή καλά διαφοροποιημένου 
νευροενδοκρινούς όγκου-καρκινοειδούς. Τα μικροκυτταρικά καρκινώματα και τα 
καρκινοειδή αποτελούν μικρό ποσοστό <5% όλων των προστατικών κακοήθων 
νεοπλασμάτων συμπεριλαμβανομένων και των μικτών καρκινωμάτων (συνήθη 
αδενοκαρκινώματα με εστίες μικροκυτταρικού καρκινώματος ή καρκινοειδούς). 

Νευροενδοκρινής διαφοροποίηση των προστατικών αδενοκαρκινωμάτων απα-
ντάται σε ποσοστό 5-10% των καρκινωμάτων αυτών δεν χαρακτηρίζεται από μορ-
φολογικά στοιχεία και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί χωρίς την εφαρμογή φάσματος 
αντισωμάτων έναντι διαφόρων νευροενδοκρινικών προϊόντων, ιδιαίτερα εκείνων 
τα οποία εκφράζονται από τα φυσιολογικά νευροενδοκρινικά κύτταρα. Σε μερικές 
περιπτώσεις ανευρίσκεται έκτοπη παραγωγή πεπτιδίων συμπεριλαμβανομένων 
της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH), αντιδιουρητικής ορμόνης, λευκο-
εγκεφαλίνης και β–ενδορφίνης. Σύμφωνα με μελέτες σε προχωρημένου σταδίου 
αδενοκαρκινώματα προστάτου μη ανδρογονοεξαρτώμενα η νευροενδοκρινική 
διαφοροποίηση υποδηλεί επιθετικότερη κλινική πορεία72.

Τα νευροενδοκρινή χαμηλής διαφοροποίησης καρκινώματα του μαστού73,74 είναι 
υψηλής κακοηθείας νεοπλάσματα και τοποθετούνται στο ένα άκρο του φάσματος 
των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων. Στο άλλο άκρο απαντούν καρκινώματα του 
μαστού με ειδικό ιστολογικό υπότυπο και με νευροενδοκρινική διαφοροποίηση. 
Τα καρκινώματα αυτά εμφανίζουν υψηλό επίπεδο έκφρασης νευροενδοκρινικών 
δεικτών από την πλειονότητα των κυττάρων. Ιστολογικά συνήθως αφορούν σε αμιγή 
βλεννώδη, συμπαγή ή μικτά (βλεννώδη/συμπαγή) καρκινώματα και εν αντιθέσει με 
τα αντίστοιχα καρκινώματα του προστάτου είναι συχνά ορμονοεξαρτώμενα. Κλινικά 
εμφανίζουν χαμηλού βαθμού κακοήθεια.

Καρκινώματα μαστού ιστολογικού τύπου πορογενούς μη ειδικού τύπου (ΝΟS) 
με εστιακή νευροενδοκρινική διαφοροποίηση θεωρούνται ιδιαίτερη οντότητα με 
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εστιακό νευροενδοκρινικό ανοσοφαινότυπο. Ο τελευταίος δεν φαίνεται να προσδίδει 
στο καρκίνωμα ιδιαίτερη προγνωστική ή θεραπευτική σημασία75.

6. ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 
Το μυελοειδές καρκίνωμα αποτελεί το αμιγές νευροενδοκρινές καρκίνωμα του 

θυρεοειδούς αδένα προερχόμενο από τα παραθυλακιώδη – C κύτταρα. και εκφράζει 
ανοσοïστοχημικά καλσιτονίνη.

Η επίπτωσή του είναι 3-12% και διακρίνεται σε σποραδικό και κληρονομούμενο. 
Τα σποραδικά αποτελούν το 70% των περιπτώσεων μυελοειδούς καρκινώματος,76 
οφείλονται κυρίως με σωματικές μεταλλάξεις συνηθέστερα (66%) στο RET γονίδιο, 
ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (1-10%) οι μεταλλάξεις παρατηρούνται σε κύτταρα 
της γενετικής σειράς (germline mutations) αντιπροσωπεύοντας πιθανότατα την 
έναρξη μίας νέας γενιάς οικογενούς μυελοειδούς καρκινώματος. Οι κληρονομού-
μενες μορφές αποτελούν το 30% των περιπτώσεων μυελοειδούς καρκινώματος, 
κληρονομούνται με αυτοσωμικό επικρατή τύπο και συσχετίζονται με τα σύνδρομα 
ΜΕΝ2Α (75-80% των κληρονομούμενων περιπτώσεων), ΜΕΝ2Β (5%) και το σύνδρο-
μο οικογενούς μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς (Hereditary Myeloid 
Thyroid Carcinoma – FMTC), σε ποσοστό 15%77. Οι κληρονομούμενες περιπτώσεις 
εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες, σχετίζονται με μεταλλάξεις, σημειακές ως επί το 
πλέιστον, του γονιδίου RET σε κύτταρα της γενετικής σειράς, κάποιες από τις οποίες 
μπορούν πλέον να ανιχνεύονται με μοριακές δοκιμασίες επιτρέποντας την πρώιμη 
διάγνωση και θεραπεία. 

Αναπτύσσονται κυρίως ως μονήρεις όγκοι, συνηθέστερα ενώ συχνές κατά τη 
διάγνωση είναι οι μεταστάσεις σε τραχηλικούς λεμφαδένες ειδικά σε ασθενείς με 
τον σποραδικό τύπο του καρκινώματος.78 Εκτός από καλσιτονίνη εκκρίνουν και 
άλλες βιογενείς αμίνες και πεπτίδια προκαλώντας παρανεοπλασματικά σύνδρομα ή 
σπανιότερα σχετίζονται με έκτοπη παραγωγή ACTH και σύνδομο Cushing79.

Ιστολογικά τα μυελοειδή καρκινώματα εμφανίζουν αξιοσημείωτη μορφολογική 
ποικιλία, ενώ στο 80% των περιπτώσεων συνοδεύονται από την παραγωγή αμυλο-
ειδούς στρώματος. Η ανοσοϊστοχημική επιβεβαίωση γίνεται με την εφαρμογή στον 
ιστό του αντισώματος έναντι της καλσιτονίνης. 

Ως μυελοειδές καρκίνωμα in situ καλείται η νεοπλασματική υπερπλασία των 
κυττάρων C και αποτελεί την πρόδρομη αλλοίωση του κληρονομούμενου μυελοει-
δούς καρκινώματος σχετιζόμενη με τις μεταλλάξεις κυττάρων γενετικής σειρά του 
πρωτοογκονιδίου RΕΤ. Απαντάται συνήθως στα ανώτερα δύο τρίτα των λοβών, σε 
σχέση με διηθητικό μυελοειδές καρκίνωμα κληρονομούμενου τύπου καθώς και σε 
προφυλακτικές θυρεοειδεκτομές ασυμπτωματικών φορέων των γενετικών μεταλ-
λάξεων του RΕΤ. 

Η μικτή ενδοκρινική - νευροενδοκρινική διαφοροποίηση του θυρεοειδικού καρκι-
νώματος αντιπροσωπεύεται στο μικτό μυελοειδές –θυλακιοκυτταρικό καρκίνωμα, το 
οποίο εμφανίζει εξαιρετική ετερογένεια στο πρότυπο ανάπτυξης. Ιστολογικά περιοχές 
κλασικού μυελοειδούς καρκινώματος με ανοσοέκφραση καλσιτονίνης αναμιγνύο-
νται με θυλακιώδεις, θηλώδεις, οξύφιλες, καθώς και συμπαγείς θυλακιοκυτταρικές 
περιοχές με έκφραση θυρεοσφαιρίνης. Η κλινική συμπεριφορά των καρκινωμάτων 
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αυτών δε διαφοροποιείται από το κλασικό μυελοειδές καρκίνωμα. Η γενετική ανάλυση 
των δύο στοιχείων έδειξε ότι δεν προέρχονται από κοινό πρόδρομο κύτταρο, αλλά 
φέρουν διαφορετικές γενετικές διαταραχές όπως μεταλλάξεις πρωτοογκογονιδίου 
RET και απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH). 

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η παθολογοανατομική έκθεση των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων, ιδιαίτερα 

του γαστρεντερικού σωλήνα, του παγκρέατος και των πνευμόνων πρέπει να περι-
λαμβάνει80: 
1. Διάγνωση βάσει της WHO ταξινόμησης του αντίστοιχου οργάνου, 
2. Τους παθολογοανατομικούς χαρακτήρες όπως το βάθος διήθησης, το μέγεθος 

τον αριθμό μιτώσεων, την αγγειακή/νευριδιακή διήθηση, τη διήθηση της κάψας, 
τις νεκρώσεις και τις σχετιζόμενες πρόδρομες αλλοιώσεις. 

3. Βαθμοποίηση κατά WHO.
4. Σταδιοποίηση κατά ENETS, AJCC/WHO (αναγράφεται το σύστημα το οποίο χρη-

σιμοποιείται, επί διαφορών αναφέρονται όλα).
5. Ανοσοφαινότυπος: Δείκτες νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης και Κι67. (Υποχρε-

ωτικοί) Παραγωγή ορμονών προαιρετική. Προγνωστικοί παράγοντες και προβλε-
πτικοί δείκτες ανταπόκρισης στη θεραπεία μετά από αίτηση του κλινικού ιατρού. 

6. Μοριακοί δείκτες: Έλεγχος μεταλλάξεων και μοριακοί δείκτες προβλεπτικοί αντα-
πόκρισης στη θεραπεία, μετά από αίτηση του κλινικού ιατρού. 
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