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Εισαγωγή/Σκοπός: Το μοριακό υπόβαθρο του καρκίνου της ουροδόχου κύστης έχει μελετηθεί ενδελεχώς 
μέσω γενομικής ανάλυσης καθώς και ανάλυσης των παραγόντων μεταγραφής. Ως συνέπεια έχουν 
εξακριβωθεί υπότυποι της νόσου με διαφορετική ανταπόκριση στην θεραπεία τόσο για τον μη 
μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης (non muscle invasive bladder cancer - NMIBC)  όσο και για τον 
μυοδιηθητικό (muscle invasive bladder cancer - MIBC). Σκοπός της μελέτης μας η επικύρωση των 
υπαρχόντων υπότυπων και η ανάδειξη καλά χαρακτηρισμένων βιοδεικτών σε δείγματα ιστών και ούρων 
ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστης μέσω πρωτεομικής ανάλυσης.  
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων ιστού και ούρων συλλέχθηκαν από ασθενείς 
με πρώτη διάγνωση καρκίνου ουροδόχου κύστης στην ουρολογική κλινική του «Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς» 
από  11/2014 έως 11/2017. Έγινε καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών καθώς και των 
παραγόντων κινδύνου των ασθενών με έμφαση στο κάπνισμα. Τα δείγματα αναλύθηκαν με την τεχνική 
της υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με μαζική φασματομετρία.   
Αποτελέσματα: Συνολικά συλλέχθηκαν 119 δείγματα που αφορούσαν 15 γυναίκες και 104 άνδρες με 
μέση ηλικία τα 71 έτη. Όσον αφορά το στάδιο της νόσου, 99 δείγματα αφορούσαν NMIBC και 20 MIBC. 
Πιο συγκεκριμένα τα δείγματα διακρίνονταν σε 60 νόσου Ta, 39 T1, 19 T2, and 1 δείγμα T4 όγκου. Όσον 
αφορά τον βαθμό διαφοροποίησης διακρίνουμε 42 όγκους G1, 25 G2, and 52 όγκους G3. Το μέγεθος του 
όγκου ήταν μεγαλύτερο από 3 cm στους 42 ασθενείς ενώ πολλαπλότητα νόσου εντοπίσθηκε σε 42 
ασθενείς. Σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου η πλειοψηφία αφορούσε καπνιστές με 30 ασθενείς μόνο 
να μην αναφέρουν ιστορικό καπνίσματος. Δεδομένα για την παρακολούθηση των ασθενών μετά το 
αρχικό χειρουργείο είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 3 μήνες σε όλους τους ασθενεις. Η πρωτεομική 
ανάλυση των δειγμάτων οδήγησε στην κατηγοριοποίηση των ασθενών σε 3 κύριες προγνωστικές 
κατηγορίες με ανάλογα χαρακτηριστικά των κατηγοριών basal και luminal που έχουν ήδη περιγραφεί με 
βάση τα δεδομένα μεταγραφικής ανάλυσης. 
Συμπέρασμα: H μελέτη μας παρουσιάζει δεδομένα που υποστηρίζουν την μοριακή κατηγοριοποίηση των 
ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστης σε συμφωνία με τα δεδομένα που προκύπτουν από μελέτες 
μεταγραφικής ανάλυσης δίνοντας την δυνατότητα περαιτέρω κατανόησης το μοριακού φαινότυπου της 
νόσου. 


