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Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο 
καρκίνο προστάτη που έλαβαν Cabazitaxel - Μια προοπτική μελέτη 
παρατήρησης από την ΕΟΕΟ 

Ζαφείρης Ζαφειρίου1, Ιπποκράτης Μεσσαριτάκης, Ευάγγελος Μπουρνάκης, Αθανάσιος Κωτσάκης, 
Παναγιώτης Κατσαούνης, Νικόλαος Κεντεποζίδης, Ηλίας Αθανασιάδης, Άννα Κουμαριανού, Εμμανουήλ 
Κοντοπόδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Χρήστος  Εμμανουηλίδης, Δώρα  Χατζηδάκη, Βασίλης Γεωργούλιας 
1Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 
2Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 
 3Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα 
4Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 
5Θεραπευτήριο "Metropolitan, General", Αθήνα 
6251 ΓΝΑ, Αθήνα 
7Ογκολογική Κλινική , Νοσοκομείο, "Μητέρα", Αθήνα 
8Ογκολογικό Τμήμα Δ΄ Παθολογικής Κλινικής, «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο, Αθήνα 
9Ογκολογικό Τμήμα, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο 
10Ογκολογικό Τμήμα, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο 
11Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη  
12ΕΟΕΟ, Αθήνα 
13Παν/κή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΠΝΗ, Ηράκλειο και Α` Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
Metropolitan General, Αθήνα ,  

Εισαγωγή/Σκοπός: Τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (ΚΚΚ) αποτελούν τον πλέον αξιόπιστο πρώιμο 
δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία του ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη (ΕΚΠ) και η μείωσή τους 
με τη θεραπεία από  ≥5/7.5ml αίματος σε ≤4/7.5ml αποτελεί ισοδύναμο καταληκτικό σημείο με τη 
συνολική επιβίωση σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχα δεδομένα για τη 
θεραπεία με Cabazitaxel και η παρούσα μελέτη σχεδιάσθηκε για το λόγο αυτό. 
Υλικό και Μέθοδος: Σε ασθενείς με μεταστατικό ΕΚΠ που έλαβαν θεραπεία με Cabazitaxel μετρήθηκαν 
τα KKK με τη μέθοδο Cellsearch® (EPCAM+CD45-CK+ κύτταρα/7.5ml αίματος) πριν την έναρξη της 
θεραπείας (n=57 ασθενείς) και μετά από τη χορήγηση του 1ου κύκλου θεραπείας (n=35 ασθενείς). Για 
τον πρώτο χρόνο αιμοληψίας η συνολική επιβίωση των ασθενών υπολογίστηκε από τον πρώτο κύκλο ενώ 
για το δεύτερο χρόνο από τη στιγμή της αιμοληψίας. Η συνολική επιβίωση συγκρίθηκε ανάμεσα στους 
ασθενείς με αριθμό ΚΚΚ ≥5 και στους ασθενείς με αριθμό ΚΚΚ ≤4.  
Αποτελέσματα: Πριν την έναρξη της θεραπείας από τους 57 ασθενείς οι 20 (35.1%) είχαν ΚΚΚ ≤4 και 37 
(64.9%) ≥5 με ενδιάμεση επιβίωση 28 μήνες ( 95% CI 11.4 - 44.6) και 8.8 μήνες (95% CI 3.1-14.5) 
αντίστοιχα, (p=0.002). Μετά τον 1ο κύκλο θεραπείας, από τους 35 ασθενείς 15 (42.9%) είχαν ΚΚΚ ≤4 και 
20 (57.1%) ≥5 με διάμεση επιβίωση 28 μήνες (95%CI 10.8 - 45.1)  και 7.3 μήνες (95%CI 3.0 -11.7) 
αντίστοιχα, (p=0.007).  
Συμπεράσματα: Ο αριθμός των ΚΚΚ διατηρεί την προγνωστική σημασία του και σε ασθενείς με 
ευνουχοάντοχο μεταστατικό καρκίνο προστάτη που λαμβάνουν θεραπεία με Cabazitaxel. 

  


