Κεφάλαιο 12
Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική
ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων,
ιστολογικός βαθμός κακοήθειας
Κ. Πετράκη
ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχι‐
κώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώ‐
δους αιτιολογίας διόγκωση. Εν τούτοις,
στη σύγχρονη ιατρική, η λέξη «όγκος»
αναφέρεται σε μια μάζα μη φυσιολογι‐
κού ιστού, προκύπτουσα από έναν αυ‐
τόνομο και ανώμαλο πολλαπλασιασμό
κυττάρων, ο οποίος εμμένει και μετά την
απομάκρυνση του εναρκτηρίου ερεθί‐
σματος1. Ο όρος νεόπλασμα είναι συνώ‐
νυμος του ‘όγκου’ και προτιμάται, επει‐
δή αφ’ ενός είναι σαφέστερος και αφ’ ε‐
τέρου ηχεί ολιγότερο ανησυχητικά
στους ασθενείς.
Ο όρος «καρκίνος» καθιερώθηκε από
την εποχή του Γαληνού (130‐200 μ.Χ.), ο
οποίος παρομοίασε την κεντρική μάζα
ενός όγκου προς το σώμα του ζώου καρ‐
κίνου και τις πέριξ του όγκου διογκω‐
θείσες φλέβες προς τα πόδια του ζώου
αυτού2. Ο όρος καρκίνος (crab/cancer)
χρησιμοποιείται σήμερα ως γενικόλογος
προσδιορισμός ενός κακοήθους νεοπλά‐
σματος. Η επιστήμη, η οποία μελετά
τους όγκους, καλείται «Ογκολογία»3‐6.
Τα κύτταρα των όγκων (νεοπλασματι‐
κά κύτταρα) μπορούν να προκύψουν
από οποιοδήποτε εμπύρηνο κύτταρο του
οργανισμού μέσω μιας σειράς γενετικών
αλλαγών (π.χ. μεταλλάξεων), οι οποίες
καταργώντας τους φυσιολογικούς ρυθ‐
μιστικούς μηχανισμούς κυτταρικής αυ‐

ξήσεως, οδηγούν σε υψηλό και αυτόνομο
κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Επακό‐
λουθο είναι η δημιουργία ογκόμορφων
σχηματισμών, εξαρτώμενων από τον
ξενιστή όσον αφορά την θρέψη και την
αιμάτωση3,4,6.
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Όλοι οι όγκοι, καλοήθεις και κακοή‐
θεις, έχουν δύο βασικά συστατικά: 1)
πολλαπλασιαζόμενα
νεοπλασματικά
κύτταρα, τα οποία συγκροτούν το πα‐
ρέγχυμα τους, και 2) στηρικτικό στρώμα,
το οποίο αποτελείται από συνδετικό ιστό
και αιμοφόρα αγγεία. Ο νεοπλασματι‐
κός κυτταρικός πληθυσμός αναπαράγει
σε ποικίλο βαθμό το πρότυπο αυξήσεως
και τη συνθετική δραστηριότητα του μη‐
τρικού κυττάρου προελεύσεως.
Τα νεοπλάσματα διαφέρουν ιστολογι‐
κώς από τους αντίστοιχους φυσιολογι‐
κούς ιστούς βάσει ποικίλων χαρακτηρι‐
στικών, τα οποία είναι χρήσιμα στην
διάγνωση, όπως: απώλεια του προσανα‐
τολισμού των κυττάρων, απώλεια της
κυτταρικής συνοχής, μεγέθυνση του πυ‐
ρήνα και αυξημένη μιτωτική δραστηριό‐
τητα3‐5.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η ταξινόμηση συμφώνως με την συ‐
μπεριφορά διαχωρίζει τους όγκους σε
καλοήθεις και κακοήθεις. Μερικοί όγκοι,
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τα), από τον λεμφικό και αιμοποιητικό
ιστό (λεμφώματα, λευχαιμίες), από το
κεντρικό νευρικό σύστημα, από γεννη‐
τικά κύτταρα, από νευροενδοκρινή κύτ‐
ταρα και από μελανοκύτταρα (κακόηθες
μελάνωμα) (πίνακας 1)3‐7.
Κακοήθη επιθηλιακά νεοπλάσματα (κα‐
ρκινώματα)
Τα κακοήθη νεοπλάσματα επιθηλια‐
κής αρχής, προερχόμενα από οποιοδή‐
ποτε εκ των τριών βλαστικών δερμάτων,
καλούνται καρκινώματα. Κατά συνέ‐
πεια, το νεόπλασμα το οποίο αναπτύσ‐
σεται στην εξωδερμικής προελεύσεως
επιδερμίδα είναι ένα καρκίνωμα, όπως
είναι και ένας όγκος ο οποίος αναπτύσ‐
σεται στα μεσοδερμικής προελεύσεως
νεφρικά σωληνάρια και στα ενδοδερμι‐
κής προελεύσεως επενδύοντα τον γα‐
στρεντερικό σωλήνα κύτταρα.
Στα καρκινώματα του μη αδενικού ε‐
πιθηλίου προτάσσεται πάντα το όνομα
του επιθηλιακού κυττάρου (όπως ακαν‐
θοκυτταρικό καρκίνωμα, ουροθηλιακό
καρκίνωμα). Οι κακοήθεις όγκοι του α‐
δενικού επιθηλίου χαρακτηρίζονται ως
αδενοκαρκινώματα, συνδεόμενα με το
όνομα του ιστού προελεύσεως (όπως α‐
δενοκαρκίνωμα του μαστού, αδενοκαρ‐
κίνωμα του προστάτου, αδενοκαρκίνω‐
μα του στομάχου)3‐5, 6.

όπως ορισμένοι των ωοθηκών, απαιτούν
ακριβή ταξινόμηση βάσει της συμπερι‐
φοράς τους, διότι η ιστολογία τους είναι
ενδιάμεση μεταξύ των καλοήθων και
κακοήθων. Αυτοί οι όγκοι καλούνται
συνήθως «νεοπλάσματα οριακής βιολο‐
γικής συμπεριφοράς»3‐6,7.
Οι κακοήθεις όγκοι ομοιάζουν ιστολο‐
γικώς με το κύτταρο ή τον ιστό προε‐
λεύσεως, σε μικρότερο βαθμό από τους
καλοήθεις όγκους. Οι κακοήθεις όγκοι
είναι, εξ ορισμού, διηθητικοί, αυξάνο‐
νται γρήγορα και δεν είναι κατά κανόνα
περιγεγραμμένοι. Καταστρέφουν τους
παρακείμενους ιστούς, επιτρέποντας
στα νεοπλασματικά κύτταρα να δια‐
περάσουν το τοίχωμα των αιμοφόρων
και λεμφικών αγγείων και με αυτόν τον
τρόπο να διασπαρθούν σε άλλες περιο‐
χές. Αυτή η σημαντική διαδικασία κα‐
λείται μετάσταση και οι προκύπτοντες
δευτεροπαθείς όγκοι καλούνται μετα‐
στάσεις3‐6,7.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Τα κακοήθη νεοπλάσματα ταξινομού‐
νται αναλόγως της ιστογενετικής τους
προελεύσεως, της τοπογραφίας τους και
της βιολογικής τους συμπεριφοράς (ι‐
στογενετική, τοπογραφική και βιολογι‐
κή ταξινόμηση)3, 4, 7, 8.

Το ενδοεπιθηλιακό (in situ) καρκίνωμα

1. Ιστογενετική ταξινόμηση κακοή‐
θων νεοπλασμάτων
Διακρίνομε διάφορα είδη κακοήθων
νεοπλασμάτων αναλόγως με την ιστο‐
γενετικήν τους προέλευση, δηλαδή από
το κύτταρο προελεύσεώς τους. Τα είδη
αυτά απατώνται σε διάφορα όργανα και
ταυτοποιούνται αναλόγως. Οι κύριες
κατηγορίες είναι τα νεοπλάσματα από
επιθηλιακούς ιστούς (καρκινώματα),
από μεσεγχυματικούς ιστούς (σαρκώμα‐

Ως καρκίνωμα in situ προσδιορίζεται
ένα επιθηλιακό νεόπλασμα, το οποίο
επιδεικνύει όλα τα κακοήθη κυτταρικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά δεν
έχει μεταστατική ικανότητα μέσω αιμο‐
φόρων αγγείων και λεμφαγγείων, επει‐
δή η επιθηλιακή βασική μεμβράνη πα‐
ραμένει άθικτη. Η φάση της in situ ανα‐
πτύξεως μπορεί να διαρκέσει αρκετά έτη
προτού να αρχίσει η διήθηση.
Το καρκίνωμα in situ μπορεί να προη‐
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γηθεί από μια φάση δυσπλασίας, στην
οποία το επιθήλιο παρουσιάζει διατα‐
ραγμένη διαφοροποίηση σε βαθμό υπο‐
λειπόμενο της πραγματικής νεοπλασί‐
ας. Ο όρος «ενδοεπιθηλιακή νεοπλασί‐

α», όπως ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του
τραχήλου της μήτρας (CIN – cervical in‐
traepithelial neoplasia), περιλαμβάνει το
καρκίνωμα in situ και τις πρόδρομες αλ‐
λοιώσεις (δυσπλασία).

Πίνακας 1. Ιστογενετική ταξινόμηση κακοήθων νεοπλασμάτων
Ιστός προελεύσεως
Κακόηθες νεόπλασμα
Νεοπλάσματα αποτελούμενα από έναν τύπο κυττάρων
Επιθηλιακά κύτταρα
Πολύστοιβο πλακώδες επιθήλιο
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
Βασικά κύτταρα δέρματος ή εξαρτημάτων
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
Επιθήλιο αδενίων ή πόρων
Αδενοκαρκίνωμα
Επιθήλιο ουροφόρων σωληναρίων
Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα
Ηπατοκύτταρο
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Ουροθήλιο
Ουροθηλιακό καρκίνωμα
Νευροενδοκρινή κύτταρα
Άτυπο καρκινοειδές, νευροενδοκρινές καρκίνωμα από
μεγάλα κύτταρα, μικροκυτταρικό νευροενδοκρινές
καρκίνωμα
Σπερματικό επιθήλιο
Όγκοι γεννητικών κυττάρων
Μεσεγχυματικά κύτταρα
Συνδετικός ιστός και παράγωγα
Ινοσάρκωμα, ιστιοκυτταρικό σάρκωμα
Λιπώδης ιστός
Λιποσάρκωμα
Χόνδρος
Χονδροσάρκωμα
Οστούν
Οστεοσάρκωμα
Λείος μυϊκός ιστός
Λειομυοσάρκωμα
Γραμμωτός μυϊκός ιστός
Ραβδομυοσάρκωμα
Ενδοθήλιο
Κακόηθες αιμαγγειοενδοθηλίωμα, σάρκωμα Kaposi,
αγγειοσάρκωμα, λεμφαγγειοσάρκωμα
Συνοβιακό κύτταρο αρθρικού υμένος
Συνοβιακό σάρκωμα
Μήνιγγες
Κακόηθες μηνιγγίωμα
Μεσοθήλιο
Κακόηθες μεσοθηλίωμα
Αιμοποιητικός ιστός
Αιμοποιητικά κύτταρα
Λευχαιμίες
Λεμφικός ιστός
Λεμφώματα
Μελανοκύτταρα
Κακόηθες μελάνωμα
Γλοία (αστροκύτταρο, ολιγοδενδροκύτταρο)
Γλοιώματα
Περιφερικά νεύρα
Νευρινοσάρκωμα
Περισσότεροι του ενός κυτταρικοί τύποι προερ‐ Κακοήθης μικτός όγκος σιελογόνων αδένων, όγκος
χόμενοι από ένα βλαστικό δέρμα
Wilms
Περισσότεροι του ενός κυτταρικοί τύποι προερ‐ Τεράτωμα (όρχεως, ωοθήκης), καρκινοσάρκωμα, κα‐
χόμενοι από περισσότερα του ενός βλαστικά κοήθης φυλλοειδής όγκος του μαστού
δέρματα
Εμβρυϊκοί όγκοι
Νεφροβλάστωμα, νευροβλάστωμα, ηπατοβλάστωμα,
ρετινοβλάστωμα

Η χειρουργική αφαίρεση ενός καρκι‐
νώματος εγγυάται ίαση, μόνο σε αυτό το
πολύ αρχικό στάδιο. Η ανίχνευση των
καρκινωμάτων στο in situ στάδιο και των
προδρόμων αυτού αλλοιώσεων, είναι ο

στόχος των προγραμμάτων πληθυσμια‐
κού ελέγχου για το καρκίνωμα του τρα‐
χήλου της μήτρας, του μαστού και για
καρκινώματα άλλων οργάνων3‐5,8.
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χρόνια ιδιοπαθής μυελοΐνωση, ιδιοπαθής
θρομβοκυττάρωση, αταξινόμητο χρόνιο
μυελοϋπερπλαστικό νόσημα).
Μυελοδυσπλαστικά/μυεολοϋπερπλαστι‐
κά νοσήματα (χρόνια μυελομονοκυττα‐
ρική λευχαιμία, άτυπη χρόνια μυελογε‐
νής λευχαιμία, νεανική μυελομονοκυτ‐
ταρική λευχαιμία, αταξινόμητα μυελο‐
δυσπλαστικά/μυελοϋπερπλαστικά νο‐
σήματα).
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ανθεκτι‐
κή αναιμία, ανθεκτική αναιμία με δα‐
κτυλιόμορφους σιδηροβλάστες, ανθε‐
κτική κυτταροπενία με δυσπλασία πολ‐
λών μυελικών σειρών, ανθεκτική αναι‐
μία με υπερεπάρκεια βλαστών, αταξι‐
νόμητο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο,
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο συνδυα‐
ζόμενο με εντοπισμένη del[5q] χρωμο‐
σωμιακή ανωμαλία).
Οξείες μυελογενείς λευχαιμίες (οξείες
μυελογενείς λευχαιμίες με υποτροπιά‐
ζουσες κυτταρογενετικές ανωμαλίες,
οξεία μυελογενής λευχαιμία με δυ‐
σπλασία πολλών μυελικών κυτταρικών
σειρών, οξεία μυελογενής λευχαιμία και
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο σχετιζό‐
μενα με θεραπεία, οξεία μυελογενής
λευχαιμία χωρίς διαφορετική ταξινόμη‐
ση, οξείες λευχαιμίες αμφιλεγόμενης
κυτταρικής σειράς).
Πρόδρομα νεοπλάσματα Β και Τ κυτταρι‐
κής σειράς (πρόδρομος Β‐λεμφοβλαστι‐
κή λευχαιμία/λέμφωμα, πρόδρομος Τ‐
λεμφοβλαστική λευχαιμία/λέμφωμα).
Ώριμα νεοπλάσματα Β κυτταρικής αρχής
(χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/
λέμφωμα από μικρό λεμφοκύτταρο, B
προλεμφοκυτταρική λευχαιμία, λεμφο‐
πλασματοκυτταρικό λέμφωμα/Walden‐
stroem μακροσφαιριναιμία, σπληνικό
λέμφωμα οριακής ζώνης, λευχαιμία από
τριχωτά κύτταρα, πλασματοκυτταρικό

Μεσεγχυματικά νεοπλάσματα
Η ιστογενετική ταξινόμηση για τους
μεσεγχυματικούς όγκους δεν είναι πλέ‐
ον απολύτως αποδεκτή, καθώς οι όγκοι
του συνδετικού ιστού δεν φαίνεται να
αναπτύσσονται από τους αντίστοιχους
φυσιολογικούς ιστούς. Για αυτό προτι‐
μάται η κατάταξη σύμφωνα με την δια‐
φοροποίηση, η οποία καθορίζεται από
πρότυπα εκφράσεως γονιδίων9,10.
Οι κακοήθεις όγκοι οι οποίοι ανα‐
πτύσσονται από τους μεσεγχυματικούς
ιστούς ονομάζονται σαρκώματα, προ‐
τασσόμενοι από το όνομα το οποίο πε‐
ριγράφει το κύτταρο ή τον ιστό διαφο‐
ροποιήσεως (όπως λιποσάρκωμα, ραβδο‐
μυοσάρκωμα, οστεοσάρκωμα, αγγειο‐
σάρκωμα)3‐5,7,8.
Νεοπλάσματα του αιμοποιητικού και του
λεμφικού ιστού
Η ταξινόμηση της Παγκόσμιας Οργα‐
νώσεως Υγείας (World Health Organiza‐
tion – WHO) βασιζόμενη στις αρχές της
ταξινομήσεως REAL (Revised European‐
American Classification of Lymphoid Ne‐
oplasms), αποτελεί ένα ευρέως αποδεκτό
κατάλογο νεοπλασμάτων αιμοποιητι‐
κού/λεμφικού ιστού.
Η ταξινόμηση αυτή δεν κατατάσσει τα
νεοπλάσματα μορφολογικά, όπως πα‐
λαιότερες ταξινομήσεις, αλλά καθορίζει
κλινικοπαθολογοανατομικές οντότητες
βάσει μορφολογικών, ανοσοφαινοτυπι‐
κών, γενετικών και κλινικών χαρακτη‐
ριστικών. Βασική αρχή της κατά WHO
ταξινομήσεως είναι η πιθανολογούμενη
προέλευση των νεοπλασμάτων από ένα
φυσιολογικό κύτταρο11, 12.
Χρόνια μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα
(χρόνια μυελογενής λευχαιμία, χρόνια
ουδετεροφιλική λευχαιμία, χρόνια ηωσι‐
νοφιλική λευχαιμία/υπερηωσινοφιλικό
σύνδρομο, ιδιοπαθής πολυκυτταραιμία,
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μα, Langerhans ιστιοκυττάρωση, σάρκω‐
μα κυττάρων Langerhans, σάρκωμα δια‐
πλεκόμενων δενδριτικών κυττάρων).
Μαστοκύττωση (δερματική, συστηματι‐
κή, λευχαιμία από σιτευτικά κύτταρα,
σάρκωμα από σιτευτικά κύτταρα).
Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα
Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα απο‐
τελούν μια οικογένεια νεοπλασμάτων
με μεγάλο εύρος μορφολογικών στοι‐
χείων, βιολογικής συμπεριφοράς και
λειτουργικών δυνατοτήτων. Πρώτος ο
Feyrter εισήγαγε την ιδέα ενός «διαχύ‐
του ενδοκρινικού συστήματος», περι‐
γράφοντας την παρουσία πολυαρίθμων
«διαυγών κυττάρων» σε διάφορα όργα‐
να, στα οποία απέδωσε μια ενδοκρινή
(παρακρινή) λειτουργία13.
Η κατανόηση της πραγματικής εκτά‐
σεως του διαχύτου ενδοκρινικού συστή‐
ματος στηρίχτηκε στην αναγνώριση, ότι
μερικά ορμονοπαραγωγά κύτταρα ήταν
διεσπαρμένα ως μεμονωμένα κύτταρα ή
μικρές κυτταρικές ομάδες σε μια ευρεία
ποικιλία μη ενδοκρινικών ιστών και ορ‐
γάνων, όπως στο γαστρεντερικό και στο
ουροποιητικό σύστημα, στους πνεύμο‐
νες, στον θύμο και στον θυρεοειδή αδέ‐
να.
Αργότερα, μελέτες του Pearse έδειξαν
ότι πολλά από αυτά τα κύτταρα είχαν
την ικανότητα προσλήψεως και απο‐
καρβοξυλιώσεως των προδρόμων των
βιογενών αμινών και κατά συνέπεια ο‐
νομάσθηκαν κύτταρα APUD (amine pre‐
cursor uptake and decarboxylation). Επι‐
πλέον ιδιότητα αυτών των κυττάρων εί‐
ναι η παραγωγή, η αποθήκευση και η
έκκριση πεπτιδικών ορμονών. Ο Pearse
αποφάνθηκε ότι η προέλευση αυτών
των κυττάρων ήταν η νευρική ακρολο‐
φία, κάτι το οποίο φαίνεται να είναι α‐
ληθές για μερικά κύτταρα (παραγαγ‐

μυέλωμα/πλασματοκύττωμα, εξωλεμ‐
φαδενικό λέμφωμα από Β κύτταρα ο‐
ριακής ζώνης του βλεννογονοεξαρτώ‐
μενου λεμφικού ιστού – mucosa associ‐
ated lymphoid tissue (MALT), λεμφαδε‐
νικό λέμφωμα από Β κύτταρα οριακής
ζώνης, λεμφοζιδιακό λέμφωμα, λέμφω‐
μα από κύτταρα ζώνης μανδύα, διάχυτο
λέμφωμα από μεγάλα Β λεμφοκύτταρα,
θυμικό (μεσοθωρακικό) μεγαλοκυτταρι‐
κό Β λέμφωμα, ενδοαγγειακό μεγαλο‐
κυτταρικό Β λέμφωμα, πρωτοπαθές εξι‐
δρωματικό λέμφωμα, λέμφωμα Burkitt/
λευχαιμία, λεμφωματώδης κοκκιωμάτω‐
ση).
Ώριμα νεοπλάσματα Τ/ΝΚ κυτταρικής
αρχής (Λευχαιμικά: Τ προλεμφοκυττα‐
ρική λευχαιμία, Τ κοκκιώδης λεμφοκυτ‐
ταρική λευχαιμία, επιθετική ΝΚ λευχαι‐
μία, Τ λεμφοκυτταρική λευχαιμία/λέμ‐
φωμα των ενηλίκων, Εξωλεμφαδενικά:
εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ λέμφωμα ρινικού
τύπου, Τ λέμφωμα τύπου εντεροπά‐
θειας, ηπατοσπληνικό Τ λέμφωμα, Τ
λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδος, Δερ‐
ματικά: σπογγοειδής μυκητίαση/σύνδρο‐
μο Sezary, CD30+ πρωτοπαθείς δερματι‐
κές λεμφοϋπερπλαστικές αλλοιώσεις
(αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφω‐
μα δέρματος, λεμφωματοειδής βλατίδω‐
ση), Λεμφαδενικά: περιφερικό Τ λέμφω‐
μα μη προσδιοριζόμενο, αγγειοανοσο‐
βλαστικό Τ λέμφωμα, αναπλαστικό με‐
γαλοκυτταρικό λέμφωμα.
Λέμφωμα Hodgkin (οζώδες λεμφοκυττα‐
ρικής υπεροχής, κλασσικό, οζώδης σκλή‐
ρυνση, μικτής κυτταρικότητας, πλούσιο
σε λεμφοκύτταρα, λεμφοπενικό κλασσι‐
κό) .
Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα συνδυα‐
ζόμενα με ανοσοανεπάρκεια.
Νεοπλάσματα ιστιοκυττάρων και δενδρι‐
τικών κυττάρων (ιστιοκυτταρικό σάρκω‐
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σπαρτα νευροενδοκρινή κύτταρα16.
Τα νευροενδοκρινή καρκινώματα των
πνευμόνων διακρίνονται αναλόγως της
μορφολογίας, της μιτωτικής δραστηριό‐
τητας, της παρουσίας νεκρώσεων και
του δείκτου κυτταρικού πολλαπλασια‐
σμού, σε: τυπικό καρκινοειδές, άτυπο
καρκινοειδές, νευροενδοκρινές καρκίνω‐
μα από μεγάλα κύτταρα και νευροενδο‐
κρινές μικροκυτταρικό καρκίνωμα17. Η
υποδιαίρεση αυτή μπορεί να εφαρμο‐
σθεί και στους νευροενδοκρινείς όγκους
του ουροποιητικού συστήματος18. Στο
γαστρεντερικό σύστημα και στο πά‐
γκρεας ο όρος «νευροενδοκρινή νεοπλά‐
σματα» έχει αντικατασταθεί από τον
όρο «ενδοκρινή νεοπλάσματα».
Βάσει των ιδίων κριτηρίων τα νεοπλά‐
σματα αυτά ταξινομούνται σε καλής
διαφοροποιήσεως ενδοκρινείς όγκους,
καλής διαφοροποιήσεως ενδοκρινή καρκι‐
νώματα και χαμηλής διαφοροποιήσεως
ενδοκρινή καρκινώματα (συμπεριλαμβα‐
νομένου και του μικροκυτταρικού)19.
Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα νευ‐
ρογενούς τύπου περιλαμβάνουν το νευ‐
ροβλάστωμα και τα ώριμα ομογενή του,
το παραγαγγλίωμα και το φαιοχρωμο‐
κύττωμα. Σπανίως μπορεί να υπάρχουν
μικτά νεοπλάσματα (συνδυασμός πα‐
ραγαγγλιώματος και νευροβλαστώμα‐
τος)16.
Κακοήθη νεοπλάσματα του νευρικού
συστήματος
Νευροεπιθηλιακοί όγκοι (Αστροκυτταρι‐
κοί όγκοι: διάχυτο αστροκύττωμα, ανα‐
πλαστικό αστροκύττωμα, γλοιοβλάστω‐
μα, πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα, πο‐
λύμορφο ξανθοαστροκύττωμα, υποε‐
πενδυμωματικό γιγάντιο αστροκύττω‐
μα, Ολιγοδενδρογλοιακοί όγκοι: ολιγο‐
δενδρογλοίωμα, αναπλαστικό ολιγοδεν‐
δρογλοίωμα, Μικτά γλοιώματα, Όγκοι

γλιακά κύτταρα)14.
Σήμερα διάφορες μελέτες έχουν δείξει
ότι διάσπαρτα κύτταρα σε διάφορα όρ‐
γανα με ιδιότητες APUD αναπτύσσο‐
νται, όπως και τα επιθηλιακά κύτταρα,
από ένα κοινό πολυδύναμο αρχέγονο
κύτταρο (stem cell). Τα κύτταρα αυτά
ονομάζονται συχνά νευροενδοκρινή, χω‐
ρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως την
εμβρυολογική τους προέλευση από το
νευροεξώδερμα, αλλά σε κάποιο βαθμό
αντικατοπτρίζει την παρουσία κοινού
φαινοτύπου χαρακτηριζομένου από την
έκφραση πολλών γονιδίων, τα οποία
κωδικογραφούν ενδοκρινή και νευρογε‐
νή στοιχεία15,16.
Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα ανα‐
πτύσσονται σχεδόν σε όλους τους ι‐
στούς, όπου ανευρίσκονται (νευρο) εν‐
δοκρινή κύτταρα. Τα νεοπλάσματα αυτά
εκφράζουν ανοσοϊστοχημικώς γενικούς
δείκτες νευροενδοκρινούς διαφοροποιή‐
σεως, όπως χρωμογρανίνες, συναπτο‐
φυσίνη, PGP9.5 (protein gene product 9.5)
NSE (neuron‐specific enolase), CD56 και
CD57 και υποδιαιρούνται σε επιθηλιακά
και νευρογενή (νευρικά) με βάση την
έκφραση κυτταροκερατινών ή νευροινι‐
δίων αντιστοίχως. Νεοπλάσματα και
των δυο ομάδων μπορεί να συνοδεύο‐
νται από κλινικά συμπτώματα λόγω της
παραγωγής βιολογικών αμινών ή πε‐
πτιδικών ορμονών (όπως καλσιτονίνης,
σοματοστατίνης, γαστρίνης και ACTH),
ενώ άλλα μπορεί να είναι κλινικώς σιω‐
πηλά και οι ουσίες αυτές ανευρίσκονται
μόνον στον νεοπλασματικό ιστό, με α‐
νοσοϊστοχημικές ή άλλες τεχνικές. Τα
νευροενδοκρινή νεοπλάσματα επιθη‐
λιακού τύπου μπορεί να εμφανίζονται
σε αμιγή μορφή ή συνδυασμένα με μη
νευροενδοκρινή καρκινώματα. Επίσης,
καρκινώματα μπορεί να περιέχουν διά‐
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Μικτά νεοπλάσματα
Τα νεοπλάσματα αυτά προέρχονται
από περισσότερα του ενός κύτταρα ο‐
μοίας ή διαφορετικής ιστογενέσεως, ό‐
πως το αδενοπλακώδες καρκίνωμα, το
καρκινοσάρκωμα, ο μικτός όγκος των
σιελογόνων αδένων και το τεράτωμα
των όρχεων και των ωοθηκών3,4,7,8.

επενδύματος: επενδύμωμα, αναπλαστι‐
κό επενδύμωμα, μυξοθηλώδες επενδύ‐
μωμα, υποεπενδύμωμα, Καρκίνωμα χο‐
ριοειδών πλεγμάτων, Γλοιώματα αβέβαι‐
ης προελεύσεως: αστροβλάστωμα, χορ‐
δοειδές γλοίωμα της τρίτης κοιλίας,
γλοιωμάτωση, Νευρωνικοί και μικτοί
νευρωνικοί‐γλοιακοί όγκοι: γαγγλιογλοί‐
ωμα και γαγγλιοκύττωμα, δεσμοπλα‐
στικό νεανικό αστροκύττωμα, δυσεμ‐
βρυοπλαστικός νευροεπιθηλιακός ό‐
γκος, κεντρικό νευροκύττωμα, παρε‐
γκεφαλιδικό λιπονευροκύττωμα, παρα‐
γαγγλίωμα, Όγκοι επιφύσεως: επιφυ‐
σιοκύττωμα, επιφυσιοβλάστωμα, επι‐
φυσιακός παρεγχυματικός όγκος ενδιά‐
μεσης διαφοροποιήσεως, Εμβρυϊκοί ό‐
γκοι: μυελοεπιθηλίωμα, επενδυμοβλά‐
στωμα, μυελοβλάστωμα, αρχέγονος
νευροεξωδερμικός όγκος/νευροβλάστω‐
μα – PNET [primitive neuroectodermal
tumour], άτυπος ραβδοειδής όγκος, Πε‐
ριφερικοί νευροβλαστικοί όγκοι).
Κακοήθεις όγκοι περιφερικών νεύρων
(κακοήθης όγκος των ελύτρων των πε‐
ριφερικών νεύρων – MPNST [malignant
peripheral nerve sheath tumour]).
Όγκοι μηνίγγων (Χαμηλού κινδύνου υπο‐
τροπής και επιθετικότητας: μηνιγγοεν‐
δοθηλιακό, ινοβλαστικό, μεταβατικό,
ψαμμωματώδες, αγγειωματώδες, μικρο‐
κυστικό, εκκριτικό και μεταπλαστικό
μηνιγγίωμα, Υψηλού κινδύνου υποτρο‐
πής και/ή επιθετικότητας: άτυπο, διαυ‐
γοκυτταρικό, χορδοειδές, ραβδοειδές,
θηλώδες και αναπλαστικό/κακόηθες μη‐
νιγγίωμα).
Σαρκώματα. Κακοήθεις μελανοκυτταρι‐
κές αλλοιώσεις. Όγκοι από άτυπα γεννη‐
τικά κύτταρα. Νεοπλάσματα του λεμφι‐
κού/αιμοποιητικού συστήματος. Όγκοι ε‐
φιππίου (κρανιοφαρυγγίωμα, κοκκιώδης
όγκος της νευροϋποφύσεως)15,20,2.

Εμβρυϊκά νεοπλάσματα
Μερικοί τύποι νεοπλασμάτων εμφανί‐
ζονται σχεδόν αποκλειστικώς σε νεαρά
άτομα, συνήθως κάτω των 5 ετών, και
ομοιάζουν ιστολογικώς με την εμβρυϊκή
μορφή του οργάνου στο οποίο αναπτύσ‐
σονται, πιθανόν λόγω παρουσίας εμ‐
βρυϊκών υπολειμμάτων. Παραδείγματα
αποτελούν το ρετινοβλάστωμα, το οποίο
αναπτύσσεται στον οφθαλμό, το νεφρο‐
βλάστωμα (όγκος του Wilms), το οποίο
αναπτύσσεται στον νεφρό, το νευρο‐
βλάστωμα, το οποίο αναπτύσσεται στον
φλοιό των επινεφριδίων και στα γάγ‐
γλια, και το ηπατοβλάστωμα, το οποίο
αναπτύσσεται στο ήπαρ3, 4, 7, 8.
Νεοπλάσματα αβέβαιης ιστογενέσεως
Τα περισσότερα νεοπλάσματα μπο‐
ρούν να ταξινομηθούν στις περιγραφεί‐
σες ιστογενετικές ομάδες. Υπάρχουν,
παρ’ όλα αυτά, δυσταξινόμητα νεοπλά‐
σματα αβέβαιης ιστογενέσεως (π.χ.
σάρκωμα Ewing, ραβδοειδής όγκος, δε‐
σμοπλαστικός μικρο‐στρογγυλοκυτταρι‐
κός όγκος)3,4,7.
2. Τοπογραφική ταξινόμηση των νεο‐
πλασμάτων ανά σύστημα και όργα‐
νο αναπτύξεως
Τα διάφορα συστήματα του ανθρώπι‐
νου σώματος αποτελούνται από όργανα,
τα οποία δομούνται από περισσοτέρους
του ενός ιστούς. Ως εκ τούτου, σε κάθε
όργανο αναπτύσσονται νεοπλάσματα
διαφορετικής ιστογενέσεως. Η θέση α‐
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σεγχυματικοί όγκοι8.
Ανώτερο αναπνευστικό σύστημα
Ρινική θαλάμη, παραρρίνιοι κόλποι και
ρινοφάρυγγας
Καρκινώματα ρινικής θαλάμης και πα‐
ραρρινίων κόλπων (ακανθοκυτταρικό,
μεταβατικό, ακροχορδονώδες, αδενο‐
καρκίνωμα, νευροενδοκρινές μικροκυτ‐
ταρικό, αδιαφοροποίητο). Οσφρητικό
νευροβλάστωμα. Καρκίνωμα ρινοφάρυγ‐
γος (ακανθοκυτταρικό). Κακοήθη νεο‐
πλάσματα μικρών σιελογόνων αδένων.
Μελάνωμα. Όγκοι του αιμοποιητικού και
λεμφικού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματι‐
κοί όγκοι8.
Λάρυγγας και τραχεία
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και υπό‐
τυποι (ακροχορδονώδες, βασικοκυτταρο‐
ειδές). Άλλα καρκινώματα (νευροενδο‐
κρινές μικροκυτταρικό, τύπου λεμφοε‐
πιθηλιώματος, αδενοκαρκίνωμα, σαρ‐
κωματώδες). Καρκινώματα τύπου σιελο‐
γόνων αδένων. Μελάνωμα. Όγκοι του αι‐
μοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακοή‐
θεις μεσεγχυματικοί όγκοι8.
Πνεύμονες
Καρκινώματα (Ακανθοκυτταρικό και
υπότυποι: θηλώδες, διαυγοκυτταρικό,
μικροκυτταρικό,
βασικοκυτταροειδές.
Αδενοκαρκίνωμα και υπότυποι: μικτό,
κυψελιδώδες, θηλώδες, βρογχιολιδοκυ‐
ψελιδικό, βλεννώδες. Αδενοπλακώδες.
Καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα και υ‐
πότυποι: νευροενδοκρινές, βασικοκυττα‐
ροειδές, τύπου λεμφοεπιθηλιώματος, δι‐
αυγοκυτταρικό, με ραβδοειδή φαινότυ‐
πο. Σαρκωματώδες: πολύμορφο, ατρα‐
κτοκυτταρικό, γιγαντοκυτταρικό, καρκι‐
νοσάρκωμα, πνευμονικό βλάστημα.
Νευροενδοκρινές μικροκυτταρικό. Καρκι‐
νώματα τύπου σιελογόνων αδένων: βλεν‐
νοεπιδερμοειδές, αδενοειδές κυστικό,
μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα). Μελάνωμα.

ναπτύξεως ενός νεοπλάσματος είναι
σπουδαία αναφορικά με τα συμπτώμα‐
τα, την πιθανή διασπορά, τις θεραπευ‐
τικές επιλογές και την πρόγνωση. Νεο‐
πλάσματα ίδιας ιστογενέσεως μπορεί να
έχουν άλλη πρόγνωση και άλλη θερα‐
πευτική προσέγγιση, αναλόγως της θέ‐
σεως αναπτύξεως7,8. Σημειωτέον ότι η
πλειοψηφία των οργάνων δέχεται μετα‐
στάσεις κακοήθων νεοπλασμάτων άλ‐
λων θέσεων. Οι κυριότεροι δέκτες μετα‐
στάσεων είναι οι λεμφαδένες, το ήπαρ,
τα οστά, οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος, τα
επινεφρίδια και οι νεφροί3,4,8.
Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα
κακοήθη νεοπλάσματα ανά σύστημα
και όργανο αναπτύξεως:
Δέρμα
Κερατινοκυτταρικοί όγκοι (βασικοκυτ‐
ταρικό καρκίνωμα και ποικιλίες, ακαν‐
θοκυτταρικό καρκίνωμα και ποικιλίες).
Μελανοκυτταρικοί όγκοι (κακόηθες με‐
λάνωμα και ποικιλίες). Εξαρτηματικοί
όγκοι (καρκινώματα αποκρινούς και εκ‐
κρινούς διαφοροποιήσεως και ποικιλίες,
τριχειλληματικό καρκίνωμα, καρκίνωμα
σμηγματογόνων αδένων). Όγκοι του αι‐
μοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακοή‐
θεις μεσεγχυματικοί όγκοι. Κακοήθεις
όγκοι του νευρικού ιστού. Νευροενδοκρι‐
νές καρκίνωμα δέρματος (Merkel cell car‐
cinoma)8,22.
Στοματική κοιλότητα και στοματοφά‐
ρυγγας
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και υπό‐
τυποι (ακροχορδονώδες, αδενοπλακώ‐
δες). Κακοήθη νεοπλάσματα μικρών σιε‐
λογόνων αδένων. Νεοπλάσματα οδοντο‐
γενούς επιθηλίου8.
Άνω και κάτω γνάθος
Αμελοβλαστικό καρκίνωμα, αμελο‐
βλαστικό ινοσάρκωμα, διαυγοκυτταρικό
οδοντογενές καρκίνωμα, κακοήθεις με‐
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Όγκοι του αιμοποιητικού και λεμφικού
ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι.
Όγκοι γεννητικών κυττάρων8,17.
Υπεζωκότας
Διάχυτο κακόηθες μεσοθηλίωμα (επιθη‐
λιοειδές, σαρκωματώδες, δεσμοπλαστι‐
κό, διφασικό). Εντοπισμένο κακόηθες με‐
σοθηλίωμα. Όγκοι του αιμοποιητικού και
λεμφικού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματι‐
κοί όγκοι (επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδο‐
θηλίωμα, αγγειοσάρκωμα, συνοβιακό
σάρκωμα, κακοήθης μονήρης ινώδης
όγκος, δεσμοπλαστικός μικρο‐στρογγυ‐
λοκυτταρικός όγκος)8.
Μεσοθωράκιο
Θυμικό καρκίνωμα (ακανθοκυτταρικό,
βασικοκυτταροειδές, βλεννοεπιδερμοει‐
δές, τύπου λεμφοεπιθηλιώματος, σαρ‐
κωματώδες, διαυγοκυτταρικό, αδενο‐
καρκίνωμα, θηλώδες αδενοκαρκίνωμα,
νευροενδοκρινή καρκινώματα, αδιαφο‐
ροποίητο). Όγκοι από άτυπα γεννητικά
κύτταρα. Όγκοι του αιμοποιητικού και
λεμφικού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματι‐
κοί όγκοι. Καρκινώματα θυρεοειδούς αδέ‐
να και παραθυρεοειδών αδένων8,17.
Θυρεοειδής αδένας
Καρκινώματα (θηλώδες και ποικιλίες
αυτού, θυλακιώδες και ογκοκυτταρική
ποικιλία, χαμηλής διαφοροποιήσεως, α‐
διαφοροποίητο, μυελοειδές, πλακώδες,
βλεννοεπιδερμοειδές, σκληρυντικό βλε‐
ννοεπιδερμοειδές με ηωσινοφιλία, βλεν‐
νώδες, μικτό μυελοειδές και θυλακιώδες,
καρκίνωμα με μορφολογία προσομοιά‐
ζουσα με θυμικούς όγκους). Όγκοι του
αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακο‐
ήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι8,23.
Παραθυρεοειδείς αδένες
Καρκίνωμα παραθυρεοειδών8, 23.
Αδενοϋπόφυση
Καρκίνωμα (νευροενδοκρινές αδενο‐
καρκίνωμα)8,23.

Γαστρεντερικό σύστημα
Οισοφάγος
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και ποι‐
κιλίες αυτού (ακροχορδονώδες, ατρα‐
κτοκυτταρικό, βασικοκυτταροειδές). Άλ‐
λα καρκινώματα (αδενοκαρκίνωμα, αδε‐
νοπλακώδες, βλεννοεπιδερμοειδές, αδε‐
νοειδές κυστικό, νευροενδοκρινή καρ‐
κινώματα ‐ κυρίως μικροκυτταρικό, τύ‐
που λεμφοεπιθηλιώματος).
Μελάνωμα. Όγκοι του αιμοποιητικού
και λεμφικού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυ‐
ματικοί όγκοι (κυρίως λειομυοσάρκωμα
και GIST [Gastrointestinal Stromal Tu‐
mour ‐ στρωματικός όγκος του γαστρε‐
ντερικού συστήματος])8,19.
O GIST θεωρείται σήμερα μεσεγχυμα‐
τικός όγκος κυρίως του γαστρεντερικού
συστήματος, με διαφοροποίηση ή προέ‐
λευση από τα κύτταρα Cajal. Το νεόπλα‐
σμα αυτό χαρακτηρίζεται από μετάλλα‐
ξη του γονιδίου ΚΙΤ και συνοδό ανοσο‐
έκφραση της πρωτεΐνης αυτού (ανίχνευ‐
ση με CD117)24.
Στόμαχος
Αδενοκαρκίνωμα (κατά Lauren ταξινό‐
μηση: εντερικού και διαχύτου τύπου, κα‐
τά WHO ταξινόμηση: σωληνώδες, θηλώ‐
δες, βλεννώδες, τύπου κυττάρων «δίκην
σφαγιστήρος δακτυλίου», διάφορες μη
ευρέως εφαρμοζόμενες ταξινομήσεις,
όπως η κατά Ming και η κατά Goseki)25‐29.
Άλλα καρκινώματα (αδενοπλακώδες,
ακανθοκυτταρικό, αδιαφοροποίητο, νευ‐
ροενδοκρινή καρκινώματα, ηπατοκυτ‐
ταροειδές καρκίνωμα, ογκοκυτταρικό
καρκίνωμα, καρκίνωμα τύπου λεμφοε‐
πιθηλιώματος, σαρκωματώδες καρκί‐
νωμα, καρκίνωμα με ραβδοειδή στοιχεί‐
α, γαστρικό καρκίνωμα με οστεοκλαστι‐
κού τύπου γιγαντοκύτταρα).
Μελάνωμα. Όγκοι του αιμοποιητικού
και λεμφικού ιστού (κυρίως τύπου MALT
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Πρωκτός
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και υπό‐
τυποι (ακροχορδονώδες, βασικοκυτταρο‐
ειδές).
Άλλα καρκινώματα (αδενοκαρκίνωμα,
βλεννώδες, αδιαφοροποίητο, σαρκωμα‐
τώδες).
Καρκινοειδής όγκος και νευροενδοκρινή
καρκινώματα. Καρκινώματα τύπου σιε‐
λογόνων αδένων. Μελάνωμα. Όγκοι του
αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακο‐
ήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι8,19.
Μεγάλοι και μικροί σιελογόνοι αδένες
Κακοήθης μικτός όγκος. Καρκινώματα
(οξύφιλο, βασικοκυτταρικό αδενοκαρκί‐
νωμα, κακόηθες μυοεπιθηλίωμα, βλεν‐
νοεπιδερμοειδές, κυψελιδικό, αδενοειδές
κυστικό, πορογενές, των τελικών πόρων,
θηλώδες αδενοκαρκίνωμα, ακανθοκυτ‐
ταρικό, νευροενδοκρινή καρκινώματα,
τύπου λεμφοεπιθηλιώματος). Όγκοι του
αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακο‐
ήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι8.
Ήπαρ και ενδοηπατικά χοληφόρα
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και υπό‐
τυποι (διαυγοκυτταρικό, σκληρυντικό,
μικροκυτταρικό, τύπου λεμφοεπιθηλιώ‐
ματος, σαρκωματώδες, ινοπεταλιώδες).
Ηπατοβλάστωμα. Χολαγγειοκαρκίνωμα.
Κυσταδενοκαρκίνωμα των ενδοηπατικών
χοληφόρων. Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα.
Όγκοι του αιμοποιητικού και λεμφικού
ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι
(κυρίως αγγειακοί όγκοι: επιθηλιοειδές
αιμαγγειοενδοθηλίωμα, αγγειοσάρκω‐
μα)8.
Χοληδόχος κύστη και εξωηπατικά χολη‐
φόρα
Αδενοκαρκίνωμα και ποικιλίες (θηλώ‐
δες, εντερικού τύπου, βλεννώδες, διαυ‐
γοκυτταρικό, τύπου κυττάρων «δίκην
σφραγιστήρος δακτυλίου»). Άλλα καρκι‐
νώματα (ακανθοκυτταρικό, αδενοπλα‐

λέμφωμα).
Κακοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι (κυ‐
ρίως λειομυοσάρκωμα και GIST)8,19.
Λεπτό έντερο
Αδενοκαρκίνωμα και υπότυποι (βλεν‐
νώδες, τύπου κυττάρων «δίκην σφαγι‐
στήρος δακτυλίου»).
Άλλα καρκινώματα (αδενοπλακώδες,
ακανθοκυτταρικό, μυελοειδές, αδιαφο‐
ροποίητο). Καρκινοειδής όγκος και νευ‐
ροενδοκρινή καρκινώματα. Μικτός καρ‐
κινοειδής όγκος με αδενοκαρκίνωμα. Με‐
λάνωμα. Όγκοι του αιμοποιητικού και
λεμφικού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματι‐
κοί όγκοι (κυρίως λειομυοσάρκωμα και
GIST)8,19.
Σκωληκοειδής απόφυση
Αδενοκαρκίνωμα και υπότυποι (βλεν‐
νώδες αδενοκαρκίνωμα, τύπου κυττά‐
ρων δίκην σφαγιστήρος δακτυλίου). Α‐
διαφοροποίητο καρκίνωμα. Καρκινοειδής
όγκος και νευροενδοκρινή καρκινώματα.
Μικτός καρκινοειδής όγκος με αδενοκαρ‐
κίνωμα. Μελάνωμα. Όγκοι του αιμοποιη‐
τικού και λεμφικού ιστού. Κακοήθεις με‐
σεγχυματικοί όγκοι (κυρίως λειομυοσάρ‐
κωμα και GIST)8,19.
Παχύ έντερο
Αδενοκαρκίνωμα και υπότυποι (βλεν‐
νώδες, τύπου κυττάρων δίκην σφαγι‐
στήρος δακτυλίου).
Άλλα καρκινώματα (ακανθοκυτταρικό,
αδενοπλακώδες, μυελοειδές, αδιαφορο‐
ποίητο, διαυγοκυτταρικό, ηπατοκυττα‐
ροειδές, σαρκωματώδες, με τροφοβλα‐
στική διαφοροποίηση, με ραβδοειδή
στοιχεία). Καρκινοειδής όγκος και νευρο‐
ενδοκρινή καρκινώματα. Μικτός καρκι‐
νοειδής όγκος με αδενοκαρκίνωμα. Με‐
λάνωμα.
Όγκοι του αιμοποιητικού και λεμφικού
ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι
(κυρίως λειομυοσάρκωμα και GIST)8,19,30.
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καρκίνωμα αθροιστικών σωληναρίων,
μυελοειδές, καρκίνωμα με Xp11 μετάθε‐
ση, καρκίνωμα συνδυαζόμενο με νευρο‐
βλάστωμα, βλεννώδες κυστικό και α‐
τρακτοκυτταρικό, αταξινόμητο).
Νεφροβλάστωμα (όγκος του Wilms).
Μεσεγχυματικοί όγκοι: Κυρίως της παι‐
δικής ηλικίας (διαυγοκυτταρικό σάρκω‐
μα, ραβδοειδής όγκος). Κυρίως των ενη‐
λίκων (λειομυοσάρκωμα, αγγειοσάρκω‐
μα, ραβδομυοσάρκωμα, κακόηθες ινώ‐
δες ιστιοκύττωμα, οστεοσάρκωμα, επι‐
θηλιόμορφο αγγειομυολίπωμα, κακοή‐
θης μονήρης ινώδης όγκος). Νευροενδο‐
κρινείς όγκοι (νευροενδοκρινή καρκινώ‐
ματα, ΡΝΕΤ, νευροβλάστωμα). Όγκοι του
αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού. Όγκοι
από άτυπα γεννητικά κύτταρα8,18.
Αποχετευτική μοίρα ουροποιητικού
συστήματος (ουροδόχος κύστη, πυελο‐
καλυκικό σύστημα νεφρών, ουρητήρες
και ουρήθρα)
Ουροθηλιακό καρκίνωμα και ποικιλίες
(με αδενική/ ακανθοκυτταρική/ τροφο‐
βλαστική διαφοροποίηση, τύπου φωλε‐
ών, μικροκυστικό, μικροθηλώδες, τύπου
λεμφοεπιθηλιώματος, λεμφοειδές, πλα‐
σματοκυτταροειδές, σαρκωματώδες, γι‐
γαντοκυτταρικό, αδιαφοροποίητο).
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και ποι‐
κιλίες. Αδενοκαρκίνωμα και ποικιλίες.
Νευροενδοκρινή καρκινώματα. Μελάνω‐
μα. Όγκοι του αιμοποιητικού και λεμφι‐
κού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματικοί ό‐
γκοι8,18.
Γεννητικό σύστημα άρρενος
Προστάτης και σπερματοδόχες κύ‐
στεις
Καρκινώματα (κλασσικό κυψελιδικό
αδενοκαρκίνωμα και ποικιλίες, ουροθη‐
λιακό, αδενοπλακώδες, ακανθοκυτταρι‐
κό, αδενοειδές κυστικό και βασικοκυτ‐
ταροειδές, νευροενδοκρινή καρκινώμα‐

κώδες, νευροενδοκρινή καρκινώματα,
αδιαφοροποίητο). Κυσταδενοκαρκίνωμα
των χοληφόρων. Μελάνωμα. Κακοήθεις
μεσεγχυματικοί όγκοι8.
Πάγκρεας
Εξωκρινές πάγκρεας και φύμα του
Vater
Αδενοκαρκίνωμα τύπου πόρων και υπό‐
τυποι (βλεννώδες μη κυστικό, από κύτ‐
ταρα «δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου»,
αδενοπλακώδες, αδιαφοροποίητο, αδια‐
φοροποίητο με γιγαντοκύτταρα τύπου
οστεοκλαστών, μικτό πορογενές και εν‐
δοκρινές καρκίνωμα). Ορώδες κυσταδε‐
νοκαρκίνωμα. Βλεννώδες κυσταδενοκαρ‐
κίνωμα. Ενδοπορικό θηλώδες βλεννώδες
καρκίνωμα. Κυψελιδικό καρκίνωμα και
υπότυποι (κυψελιδικό κυσταδενοκαρκί‐
νωμα, μικτό κυψελιδικό και ενδοκρινές
καρκίνωμα). Συμπαγής ψευδοθηλώδες
καρκίνωμα. Άλλα καρκινώματα (ογκο‐
κυτταρικό, διαυγοκυτταρικό, χοριοκαρ‐
κίνωμα, μικροαδενικό, μυελοειδές). Πα‐
γκρεατοβλάστωμα. Όγκοι του αιμοποιη‐
τικού και λεμφικού ιστού. Κακοήθεις με‐
σεγχυματικοί όγκοι8,19.
Ενδοκρινές πάγκρεας
Νευροενδοκρινή κακοήθη νεοπλά‐
σματα. Μικτά εξωκρινή‐ενδοκρινή καρ‐
κινώματα8,23.
Επινεφρίδια και άλλα παραγάγγλια
Φλοιός
Καρκίνωμα φλοιού επινεφριδίου8.
Μυελός και γάγγλια
Νευροβλάστωμα, γαγγλιονευροβλά‐
στωμα, κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα,
κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι παραγαγ‐
γλίων8,23.
Ουροποιητικό σύστημα
Νεφροί
Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (διαυγο‐
κυτταρικό, πολυκυστικό διαυγοκυτταρι‐
κό, θηλώδες τύπου Ι και ΙΙ, χρωμόφοβο,
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Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (μη ειδι‐
κού τύπου, κερατινοποιούμενο, μη κερα‐
τινοποιούμενο, ακροχορδονώδες, βασι‐
κοκυτταροειδές). Άλλα καρκινώματα
(βασικοκυτταρικό, Merkel, ιδρωτοποιών
αδένων, σμηγματογόνων αδένων). Νό‐
σος Paget. Καρκινώματα βαρθολινείων
αδένων (αδενοκαρκίνωμα, ακανθοκυτ‐
ταρικό, αδενοειδές κυστικό, αδενοπλα‐
κώδες, μεταβατικό, νευροενδοκρινές μι‐
κροκυτταρικό). Μελάνωμα. Όγκοι του
αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακο‐
ήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι8,31.
Κόλπος
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (μη ειδι‐
κού τύπου, κερατινοποιούμενο, μη κερα‐
τινοποιούμενο, ακροχορδονώδες, βασι‐
κοκυτταροειδές). Αδενοκαρκινώματα (δι‐
αυγοκυτταρικό, ενδομητριοειδές, βλεν‐
νώδες, μεσονεφρικό). Άλλα καρκινώμα‐
τα (αδενοπλακώδες, αδενοειδές κυστικό,
νευροενδοκρινές μικροκυτταρικό, αδια‐
φοροποίητο). Μελάνωμα. Όγκοι του αι‐
μοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακοή‐
θεις μεσεγχυματικοί όγκοι (κυρίως λειο‐
μυοσάρκωμα και βοτρυοειδές ραβδο‐
μυοσάρκωμα). Κακοήθεις μικτοί επιθη‐
λιακοί και μεσεγχυματικοί όγκοι (κακοή‐
θης μικτός μιλλεριανός όγκος ‐ καρκι‐
νοσάρκωμα, αδενοσάρκωμα)8,31.
Μήτρα‐τράχηλος
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (μη ειδι‐
κού τύπου, κερατινοποιούμενο, μη κερα‐
τινοποιούμενο, ακροχορδονώδες, θηλώ‐
δες, βασικοκυτταροειδές, καρκίνωμα
τύπου λεμφοεπιθηλιώματος, μεταβατι‐
κό). Αδενοκαρκίνωμα (βλεννώδες και
ποικιλίες αυτού, ενδομητριοειδές, ορώ‐
δες, κακόηθες αδένωμα, λαχνοαδενι‐
κό/θηλώδες, διαυγοκυτταρικό, μεσονε‐
φρικό). Άλλα καρκινώματα (αδενοπλα‐
κώδες, υαλώδες, αδενοειδές κυστικό, α‐
διαφοροποίητο, νευροενδοκρινή). Μελά‐

τα).
Στρωματικό σάρκωμα και μεσεγχυμα‐
τικοί όγκοι. Όγκοι του αιμοποιητικού και
λεμφικού ιστού. Όγκοι σπερματοδόχων
κύστεων και αδένων του Cowper (αδενο‐
καρκίνωμα, μεσεγχυματικοί όγκοι)8,18.
Όρχεις
Όγκοι από γεννητικά κύτταρα (κλασ‐
σικό σεμίνωμα, σπερματοκυτταρικό σε‐
μίνωμα, εμβρυϊκό καρκίνωμα, τεράτω‐
μα, χοριοκαρκίνωμα, όγκος λεκιθικού
ασκού, μικτοί όγκοι). Όγκοι γεννητικής
ταινίας (κακοήθης όγκος από κύτταρα
Leydig, κακοήθης όγκος από κύτταρα
Sertoli, κοκκιοκυτταρικός όγκος). Μικτοί
όγκοι από γεννητικά κύτταρα και της
γεννητικής ταινίας. Μεσεγχυματικοί ό‐
γκοι. Όγκοι του αιμοποιητικού και λεμφι‐
κού ιστού. Καρκινοειδές.
Όγκοι εκφορητικών πόρων και παρα‐
ορχικών δομών (αδενοκαρκίνωμα εκφο‐
ρητικών πόρων, αδενοκαρκίνωμα επιδι‐
δυμίδος και αδιαφοροποίητο καρκίνωμα
επιδιδυμίδος, κακόηθες μεσοθηλίωμα,
δεσμοπλαστικός μικρο‐στρογγυλοκυτ‐
ταρικός όγκος, μεσεγχυματικοί όγκοι)8,18.
Πέος
Βάλανος
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και υπό‐
τυποι (ακροχορδονώδες, βασικοκυτταρο‐
ειδές). Άλλα καρκινώματα (αδενοπλα‐
κώδες, αδενοειδές κυστικό, βασικοκυτ‐
ταρικό)8,18.
Ουρήθρα
Καρκινώματα (ακανθοκυτταρικό, ου‐
ροθηλιακό). Μελάνωμα. Όγκοι του αιμο‐
ποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακοήθεις
μεσεγχυματικοί όγκοι8,18.
Όσχεον
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, κακοή‐
θεις μεσεγχυματικοί όγκοι8,18.
Γεννητικό σύστημα θήλεος
Αιδοίο
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νωμα. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Μι‐
κτά επιθηλιακά καρκινώματα. Όγκοι από
κύτταρα της γεννητικής ταινίας (κοκκιο‐
κυτταρικός όγκος, κακοήθη νεοπλάσμα‐
τα από κύτταρα Sertoli και Leydig). Νεο‐
πλάσματα από γεννητικά κύτταρα (δυ‐
σγερμίνωμα, όγκος λεκιθικού ασκού,
εμβρυϊκό καρκίνωμα, χοριοκαρκίνωμα,
άωρο/κακόηθες τεράτωμα). Μικτοί όγκοι
από γεννητικά κύτταρα και κύτταρα της
γεννητικής ταινίας. Διάφοροι κακοήθεις
όγκοι (νευροενδοκρινή καρκινώματα,
ηπατοκυτταροειδές καρκίνωμα, χοριο‐
καρκίνωμα, νεφροβλάστωμα). Όγκοι του
αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού. Κακο‐
ήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι8,31,34.
Σάλπιγγες
Καρκινώματα (ορώδες, βλεννώδες, εν‐
δομητριοειδές, διαυγοκυτταρικό, μετα‐
βατικό, ακανθοκυτταρικό, αδιαφοροποί‐
ητο). Κακοήθεις μικτοί επιθηλιακοί και
μεσεγχυματικοί όγκοι (κακοήθης μικτός
μιλλεριανός όγκος ‐ καρκινοσάρκωμα,
αδενοσάρκωμα). Όγκοι από γεννητικά
κύτταρα. Όγκοι του αιμοποιητικού και
λεμφικού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματι‐
κοί όγκοι8,31.
Πλακούντας
Διηθητική μύλη, τροφοβλαστικοί ό‐
γκοι: χοριοκαρκίνωμα, τροφοβλαστικός
όγκος της θέσεως εμφυτεύσεως της
τροφοβλάστης, επιθηλιοειδής τροφο‐
βλαστικός όγκος8,31.
Μαστοί
Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα (μη
ειδικός τύπος και ποικιλίες). Διηθητικό
λοβιακό καρκίνωμα και ποικιλίες. Σωλη‐
νώδες καρκίνωμα. Διηθητικό ηθμοειδές
καρκίνωμα.
Μυελοειδές
καρκίνωμα.
Βλεννώδες καρκίνωμα και όγκοι με ά‐
φθονη βλέννη. (κυσταδενοκαρκίνωμα και
βλεννώδες καρκίνωμα από κυλινδρικά
κύτταρα, καρκίνωμα από κύτταρα «δί‐

νωμα. Όγκοι του αιμοποιητικού και λεμ‐
φικού ιστού. Κακοήθεις μεσεγχυματικοί
όγκοι (κυρίως λειομυοσάρκωμα και βο‐
τρυοειδές ραβδομυοσάρκωμα). Κακοή‐
θεις μικτοί επιθηλιακοί και μεσεγχυμα‐
τικοί όγκοι (κακοήθης μικτός μιλλερια‐
νός όγκος‐καρκινοσάρκωμα, αδενοσάρ‐
κωμα). Όγκοι από γεννητικά κύτταρα8,31.
Μήτρα‐σώμα
Ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα και
ποικιλίες (με ακανθοκυτταρική διαφο‐
ροποίηση, λαχνοσωληνώδες, εκκριτικό,
από κροσσωτά κύτταρα). Βλεννώδες α‐
δενοκαρκίνωμα. Ορώδες αδενοκαρκίνω‐
μα. Διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα.
Μικτό αδενοκαρκίνωμα. Ακανθοκυτταρι‐
κό καρκίνωμα. Μεταβατικό καρκίνωμα.
Νευροενδοκρινή καρκινώματα. Άλλα
καρκινώματα (αδενοπλακώδες, υαλώδες,
εκκριτικό). Κακοήθεις μεσεγχυματικοί
όγκοι (κυρίως λειομυοσάρκωμα και σάρ‐
κωμα ενδομητρικού στρώματος). Κακοή‐
θεις μικτοί επιθηλιακοί και μεσεγχυμα‐
τικοί όγκοι (κακοήθης μικτός μιλλερια‐
νός όγκος‐καρκινοσάρκωμα, αδενοσάρ‐
κωμα). Τροφοβλαστικά νεοπλάσματα.
Όγκοι του αιμοποιητικού και λεμφικού
ιστού8,31‐33.
Ωοθήκες
Κακοήθεις
επιθηλιακοί‐στρωματικοί
όγκοι του επιθηλίου της επιφανείας. Ο‐
ρώδεις (αδενοκαρκίνωμα, θηλώδες αδε‐
νοκαρκίνωμα της επιφάνειας, κακόηθες
αδενοΐνωμα). Βλεννώδεις (αδενοκαρκί‐
νωμα, κακόηθες αδενοΐνωμα). Ενδομη‐
τριοειδείς, συμπεριλαμβανομένων ποικι‐
λιών με ακανθοκυτταρική διαφοροποίηση
(αδενοκαρκίνωμα, κακόηθες αδενοΐνω‐
μα, κακοήθης μικτός μιλλεριανός όγκος‐
καρκινοσάρκωμα, αδενοσάρκωμα). Δι‐
αυγοκυτταρικοί όγκοι (αδενοκαρκίνωμα,
κακόηθες αδενοΐνωμα). Κακοήθης όγκος
Brenner και μεταβατικού τύπου καρκί‐
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μονώδες ινοβλαστικό σάρκωμα, μυξοϊ‐
νοσάρκωμα, χαμηλού ιστολογικού βαθ‐
μού κακοηθείας ινομυξώδες σάρκωμα,
σκληρυντικό επιθηλιοειδές ινοσάρκω‐
μα). Κακοήθεις ινοϊστιοκυτταρικοί όγκοι
(πολύμορφο κακόηθες ινώδες ιστιοκύτ‐
τωμα, γιγαντοκυτταρικό κακόηθες ινώ‐
δες ιστιοκύττωμα, φλεγμονώδες κακόη‐
θες ινώδες ιστιοκύττωμα). Λειομυοσάρ‐
κωμα. Κακοήθεις όγκοι του γραμμωτού
μυϊκού ιστού (εμβρυϊκό ραβδομυοσάρ‐
κωμα, κυψελιδώδες ραβδομυοσάρκωμα,
πολύμορφο ραβδομυοσάρκωμα). Κακοή‐
θεις αγγειακοί όγκοι (αιμαγγειοενδοθη‐
λίωμα και ποικιλίες, σάρκωμα Kaposi,
αγγειοσάρκωμα). Εξωσκελετικό οστεο‐
σάρκωμα. Κακοήθεις όγκοι αβέβαιης δια‐
φοροποιήσεως (συνοβιακό σάρκωμα, ε‐
πιθηλιοειδές σάρκωμα, κυψελοειδές
σάρκωμα των μαλακών μορίων, διαυγο‐
κυτταρικό σάρκωμα μαλακών μορίων,
εξωσκελετικό μυξώδες χονδροσάρκωμα,
κακόηθες μεσεγχύμωμα, δεσμοπλαστι‐
κός μικρο‐στρογγυλοκυτταρικός όγκος,
εξωνεφρικός ραβδοειδής όγκος, κακοή‐
θη νεοπλάσματα με περιαγγειακή επι‐
θηλιοειδή κυτταρική διαφοροποίηση,
σάρκωμα του έσω χιτώνα μεγάλων αρ‐
τηριών). Εξωσκελετικό σάρκωμα Ew‐
ing/peripheral primitive neuroectodermal tu‐
mour [PNET])8,9.
Κακοήθεις όγκοι οστών
Οστεοσάρκωμα και ποικιλίες. Χονδρο‐
σάρκωμα και ποικιλίες. Οστικό ινοσάρ‐
κωμα. Οστικό κακόηθες ινώδες ιστιοκύτ‐
τωμα. Κακοήθης γιγαντοκυτταρικός ό‐
γκος οστών. Σάρκωμα Ewing/PΝΕΤ. Χόρ‐
δωμα. Όγκοι του αιμοποιητικού/λεμφικού
συστήματος (πλασματοκυτταρικό μυέ‐
λωμα, λέμφωμα). Αγγειοσάρκωμα και
άλλοι κακοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι.
Κακοήθης γιγαντοκυτταρικός όγκος των
οστών8.

κην σφραγιστήρος δακτυλίου»). Νευρο‐
ενδοκρινή καρκινώματα. Διηθητικό θη‐
λώδες καρκίνωμα. Διηθητικό μικροθηλώ‐
δες καρκίνωμα. Αποκρινές καρκίνωμα.
Μεταπλαστικά καρκινώματα (επιθηλια‐
κά: ακανθοκυτταρικό, αδενοκαρκίνωμα
με ατρακτοκυτταρική μετάπλαση, αδε‐
νοπλακώδες, βλεννοεπιδερμοειδές, μι‐
κτά επιθηλιακά/μεσεγχυματικά).
Σπάνια καρκινώματα (πλούσιο σε λί‐
πος, εκκριτικό, ογκοκυτταρικό, αδενοει‐
δές κυστικό, κυψελιδώδες, πλούσιο σε
γλυκαγόνο, τύπου σμηγματογόνων α‐
δένων). Μικροδιηθητικό καρκίνωμα. Εν‐
δοπορικό και ενδοκυστικό θηλώδες καρ‐
κίνωμα. Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα. Κα‐
κοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι. Κακοήθης
φυλλοειδής όγκος. Όγκοι του αιμοποιητι‐
κού και λεμφικού ιστού8,31.
Λεμφαδένες
Νόσος του Hodgkin, μη Hodgkin λεμ‐
φώματα, κακοήθης ιστιοκυττάρωση,
αγγειακοί όγκοι (επιθηλιοειδές αιμαγ‐
γειοενδοθηλίωμα, σάρκωμα Kaposi)8,11.
Σπλήνας
Νόσος του Hodgkin, μη Hodgkin λεμ‐
φώματα, λευχαιμίες, κακοήθης ιστιο‐
κυττάρωση, μαστοκύττωση, κακοήθεις
μεσεγχυματικοί όγκοι (κυρίως αγγεια‐
κοί: επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλιώ‐
μα, αγγειοσάρκωμα)8,11.
Μυελός των οστών
Λευχαιμίες, μη Hodgkin λεμφώματα,
νόσος του Hodgkin, κακοήθης ιστιοκυτ‐
τάρωση, πλασματοκυτταρικές δυσκρα‐
σίες, συστηματική μαστοκύττωση8,11.
Μαλακά μόρια
Λιποσάρκωμα και ποικιλίες. Κακοήθεις
ινοβλαστικοί και μυοϊνοβλαστικοί όγκοι
(κακοήθης μονήρης ινώδης όγκος, κα‐
κόηθες αιμαγγειοπερικύττωμα, χαμη‐
λού ιστολογικού βαθμού κακοηθείας
μυοϊνοβλαστικό σάρκωμα, μυξοφλεγ‐
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ιστών και συγκρίνοντάς τα με αυτά των
αντιστοίχων μη νεοπλασματικών ιστών.
Ένα σύστημα καθορισμού της ιστολογι‐
κής κακοήθειας για να πληροί τον σκο‐
πό του πρέπει να είναι απλό, ακριβές,
αξιόπιστο και αναπαραγώγιμο, να ε‐
φαρμόζεται χωρίς την αναγκαιότητα ει‐
δικών τεχνικών και να προβλέπει την
βιολογική συμπεριφορά του νεοπλά‐
σματος32,36,37. Ο ΙΒΚ είναι για τα περισσό‐
τερα κακοήθη νεοπλάσματα, το ισχυρό‐
τερο προγνωστικό στοιχείο (μαστός), για
άλλα ακολουθεί του σταδίου (παχύ έ‐
ντερο), ενώ σε ορισμένα ο ιστολογικός
τύπος καθορίζει την βιολογική συμπε‐
ριφορά36.
Η ταυτοποίηση του δεν βασίζεται στα
ίδια κριτήρια για το κάθε είδος νεοπλά‐
σματος και μπορεί επίσης να διαφέρει
και για το ίδιο νεόπλασμα από όργανο
σε όργανο. Ο καθορισμός του ΙΒΚ βασί‐
ζεται κυρίως ή στην διαφοροποίηση του
όγκου, ή στην πυρηνική ατυπία, ή και
στα δύο. Ο μιτωτικός δείκτης, η παρου‐
σία νεκρώσεων συμπεριλαμβάνονται
επίσης σε μερικά συστήματα καθορι‐
σμού του ΙΒΚ. Επιπροσθέτως, ο δείκτης
κυτταρικού πολλαπλασιασμού, η αγ‐
γειογένεση, η περιεκτικότητα σε DNA, η
p53 ογκοπρωτεΐνη και άλλοι μοριακοί
δείκτες καθώς και μορφομετρικές πα‐
ράμετροι μπορεί μελλοντικά να συνε‐
κτιμώνται στην αξιολόγηση της ιστολο‐
γικής κακοήθειας ενός νεοπλάσματος
(μοριακή ταξινόμηση καρκίνου)38‐43.
Ο όρος διαφοροποίηση σημαίνει τον
βαθμό στον οποίο το κακόηθες νεόπλα‐
σμα ομοιάζει ιστολογικά στο κύτταρο ή
τον ιστό προελεύσεώς του. Η έλλειψη
διαφοροποιήσεως καλείται αναπλασία,
θεωρείται σφραγίδα της κακοήθους ε‐
ξαλλαγής και χαρακτηρίζεται από έναν
αριθμό αλλαγών σε μορφολογικό επί‐

Περιτόναιο, οπισθοπεριτόναιο και σχετι‐
κές δομές
Κακόηθες μεσοθηλίωμα, πρωτοπαθές
ορώδες αδενοκαρκίνωμα, ενδοκοιλιακός
δεσμοπλαστικός μικρο‐στρογγυλοκυτ‐
ταρικός όγκος, όγκοι από γεννητικά
κύτταρα, κακοήθεις μεσεγχυματικοί ό‐
γκοι, κακοήθεις μιλλεριανοί όγκοι8,31.
Καρδιαγγειακό σύστημα
Καρδιά
Κακοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι,
λεμφώματα8,17.
Αγγεία (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγ‐
γεία)
Κακοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι8.
Οφθαλμός και οφθαλμικά εξαρτήματα
Νεοπλάσματα δέρματος βλεφάρων,
καρκίνωμα δακρυϊκών αδένων, κακοή‐
θεις μεσεγχυματικοί όγκοι οφθαλμικού
κόγχου, λεμφώματα, μελάνωμα, ρετινο‐
βλάστωμα 8.
Ους
Νεοπλάσματα δέρματος ωτός, κακοή‐
θεις μεσεγχυματικοί όγκοι μέσου ωτός8.
3. Βιολογική ταξινόμηση των κακοή‐
θων νεοπλασμάτων
Ιστολογικός βαθμός κακοηθείας
Η βιολογική ταξινόμηση περιλαμβά‐
νει στοιχεία της συμπεριφοράς ενός νε‐
οπλάσματος, όπως τον ιστολογικό βαθ‐
μό κακοηθείας (ΙΒΚ‐grade) , την λεμφο‐
κυτταρική αντίδραση, την έκφραση ορ‐
μονικών και άλλων υποδοχέων, τον
βαθμό διηθητικής αναπτύξεως, και την
διήθηση αγγείων, βάσει της οποίας
μπορεί να εκτιμηθεί η πιθανότητα με‐
ταστάσεων3,4,7,35.
Ο καθορισμός του ΙΒΚ περιγράφεται
ως μια προσπάθεια προβλέψεως της
βιολογικής συμπεριφοράς ενός κακοή‐
θους νεοπλάσματος συγκεκριμένου α‐
σθενούς, αξιολογώντας ειδικά μορφο‐
λογικά στοιχεία των νεοπλασματικών
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Τα νεοπλάσματα, τα οποία στερούνται
ιστογενετικών χαρακτηριστικών γνωρι‐
σμάτων, καλούνται «αναπλαστικά», ή
περιγραφικώς «ατρακτοκυτταρικά» ή
«από μικρά στρογγυλά κύτταρα» και
θεωρούνται υψηλής κακοηθείας, χαρα‐
κτηριζόμενα από κακή πρόγνωση. Η
πρόοδος στη διαγνωστική ιστοπαθολο‐
γία (ανοσοϊστοχημεία, μοριακές τεχνι‐
κές, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) έχει οδη‐
γήσει σε αρκετά λιγότερους αταξινόμη‐
τους όγκους και οι περιγραφικοί όροι
τείνουν να εκλείψουν. Η πρακτική ση‐
μασία αναγνωρίσεως του τύπου του κα‐
κοήθους νεοπλάσματος είναι οι διαφο‐
ρετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (χει‐
ρουργικές, ακτινοβολία, ορμονικές και
χημειοθεραπευτικές), οι οποίες εφαρμό‐
ζονται σε κάθε περίπτωση.
Σε μεταστατικές εντοπίσεις, η ανεύ‐
ρεση της πρωτοπαθούς εστίας βασίζεται
στην ιστολογική ταυτοποίηση του νεο‐
πλάσματος. Σημειωτέον ότι η ιστογενε‐
τική ταξινόμηση του είδους του κακοή‐
θους νεοπλάσματος δεν είναι πλέον αρ‐
κετή, καθώς το ίδιο νεόπλασμα (κυρίως
αδενοκαρκίνωμα) αναπτυσσόμενο σε
άλλο όργανο μπορεί να έχει άλλη θερα‐
πεία (αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος/προ‐
στάτου). Επίσης, οι ιστολογικοί υπότυ‐
ποι ενός νεοπλάσματος (όπως του νε‐
φροκυτταρικού καρκινώματος και των
λεμφωμάτων) μπορεί να έχουν διαφορε‐
τική πρόγνωση και διαφορετική θερα‐
πευτική προσέγγιση. Είναι σαφές, ότι η
κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση
είναι απαραίτητη για την καλύτερη
προσέγγιση της διαγνώσεως3‐5.
Η σχέση μεταξύ της εκτάσεως της
διαφοροποιήσεως ενός νεοπλάσματος
και της βιολογικής του συμπεριφοράς
είναι γνωστή για περισσότερο από έναν
αιώνα. Ο Hansemann περιέγραψε τα ι‐

πεδο: κυτταρική πολυμορφία, πυρηνική
ατυπία (αύξηση μεγέθους, βαθυχρωμα‐
σία, ανώμαλο σχήμα, παρουσία μεγά‐
λων πυρηνίων), αυξημένη μιτωτική
δραστηριότητα με παρουσία άτυπων μι‐
τώσεων και απώλεια του κυτταρικού
προσανατολισμού3‐5. Αναπλασία σημαί‐
νει κατά λέξη «ανάδρομος σχηματι‐
σμός», υπονοώντας μια επαναφορά από
ένα υψηλό επίπεδο διαφοροποιήσεως
προς ένα χαμηλότερο επίπεδο. Εν τού‐
τοις, υπάρχουν βάσιμα στοιχεία, ότι τα
περισσότερα νεοπλάσματα δεν αντι‐
προσωπεύουν τη «αντίστροφη διαφορο‐
ποίηση» των ώριμων φυσιολογικών κυτ‐
τάρων, αλλά στην πραγματικότητα,
προκύπτουν από τα αρχέγονα κύτταρα
(stem cells), τα οποία είναι παρόντα σε
όλους τους εξειδικευμένους ιστούς. Ο
βαθμός διαφοροποιήσεως των κακοή‐
θων όγκων έχει κλινική σημασία, αφ’
ενός επειδή συσχετίζεται με την επιβίω‐
ση (πρόγνωση) των ασθενών, και αφ’
ετέρου επειδή συχνά υποδεικνύει την
κατάλληλη θεραπεία7,30.
Στο ένα άκρο του φάσματος διαφορο‐
ποιήσεως είναι οι όγκοι, οι οποίοι προ‐
σομοιάζουν στους ιστούς προέλευσεώς
τους, και στο άλλο οι εξαιρετικά αδια‐
φοροποίητοι όγκοι. Ορισμένα καλά δια‐
φοροποιημένα καρκινώματα του θυρεο‐
ειδούς, παραδείγματος χάριν, μπορούν
να σχηματίζουν θυλάκια με φυσιολογι‐
κή μορφολογία, και μερικά ακανθοκυτ‐
ταρικά καρκινώματα περιέχουν κύτταρα
τα οποία δεν διαφέρουν κυτταρολογικώς
από τα φυσιολογικά πλακώδη επιθη‐
λιακά κύτταρα. Ενίοτε, ένα νεόπλασμα
μπορεί να είναι τόσο αδιαφοροποίητο,
ώστε να είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί
η ιστογενετική του προέλευση (καρκί‐
νωμα, λέμφωμα, μελάνωμα ή σάρκω‐
μα).
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ποιητικού και λεμφικού ιστού, οι όγκοι
από γεννητικά κύτταρα, το βασικοκυτ‐
ταρικό καρκίνωμα του δέρματος, μερικά
σαρκώματα (σάρκωμα Ewing), τα μη
σωληνώδη γαστρικά καρκινώματα, και
τα καρκινώματα του θυρεοειδούς αδέ‐
να19,27,36. Στο κακόηθες μελάνωμα η πυ‐
ρηνική ατυπία, οι μιτώσεις, ο υπότυπος,
η ωρίμανση, η εξέλκωση, και το βάθος
διηθήσεως σε συνδυασμό με άλλα κλι‐
νικοεργαστηριακά στοιχεία, καθορίζουν
την πρόγνωση22.
Για μερικά νεοπλάσματα έχουν καθο‐
ρισθεί συστήματα καθορισμού του ιστο‐
λογικού βαθμού κακοηθείας. Σε αυτά
περιλαμβάνονται καρκινώματα του ου‐
ροποιογεννητικού συστήματος, τα σαρ‐
κώματα και οι όγκοι του κεντρικού νευ‐
ρικού συστήματος:
Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα
Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα
καθορισμού του ΙΒΚ στο νεφροκυτταρι‐
κό καρκίνωμα (Thoenes, Fuhrman, Arner,
Skinner’s grading systems)18,48,49. Επικρα‐
τέστερο είναι το κατά Fuhrman σύστη‐
μα, το οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους
υπότυπους του νεφροκυτταρικού καρκι‐
νώματος, περιλαμβάνει τέσσερις βαθμί‐
δες και στηρίζεται στην πυρηνική ατυ‐
πία (πίνακας 2)48.
Ουροθηλιακό καρκίνωμα
Η ταξινόμηση της WHO 1973 για τα
θηλώδη ουροθηλιακά νεοπλάσματα α‐
πετέλεσε για ένα μεγάλο χρονικό διά‐
στημα το σημαντικότερο σύστημα δια‐
βαθμίσεως αυτών των νεοπλασμάτων.
Η ταξινόμηση αυτή συνδύαζε την δια‐
φοροποίηση, την πυρηνική ατυπία και
τις μιτώσεις και είχε τρεις βαθμούς ΙΒΚ
(grade Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)50. Από το τέλος της δε‐
καετίας του 1980 εμφανίστηκαν μελέτες
με προτάσεις τροποποιήσεως της ταξι‐
νομήσεως αυτής, με σημεία αμφισβητή‐

στολογικά χαρακτηριστικά επιθετικών
καρκίνων την δεκαετία του 1890, ενώ
την δεκαετία 1920 οι Broders και
Greenough ανέλυσαν την επιρροή του
ΙΒΚ στην κλινική πορεία ασθενών με
καρκινώματα του χείλους, του δέρματος
και του μαστού37,44‐47. Στα επόμενα χρό‐
νια οι μελέτες επιβεβαίωσαν, ότι τα χα‐
μηλής διαφοροποιήσεως νεοπλάσματα
έχουν επιθετικότερη συμπεριφορά.
Η μέθοδος καθορισμού του ΙΒΚ του
Broders, αναπτύχθηκε αρχικώς για το
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, περιλαμ‐
βάνει τέσσερις βαθμίδες αναλόγως με
το ποσοστό του νεοπλάσματος με ατελή
διαφοροποίηση και χρησιμοποιείται μέ‐
χρι σήμερα44. Η επέκταση αυτού του συ‐
στήματος στα αδενοκαρκινώματα περι‐
λαμβάνει συνήθως τρεις ή τέσσερις
βαθμίδες. Συνήθως χρησιμοποιείται το
κατά WHO τετραβάθμιο σύστημα για
όλα τα όργανα, χωρίς να υπάρχει πα‐
γκοσμίως αποδεκτό ειδικά προσαρμο‐
σμένο σύστημα για κάθε όργανο. Κατά
συνέπεια, οι κακοήθεις όγκοι βαθμολο‐
γούνται ιστολογικώς κατά WHO συνή‐
θως ως grade 1, grade 2, grade 3 και ως
grade 4, αναλόγως του ποσοστού των
αδιαφοροποίητων κυττάρων (<26%, 26‐
50%, 51‐75%, >75% στο grade 1, 2, 3 και 4
αντιστοίχως). Τα νεοπλάσματα grade 1
χαρακτηρίζονται ως ανωτέρας, τα grade
2 ως μέσης και τα grade 3 και 4 ως χαμη‐
λής διαφοροποιήσεως35.
Για μερικά νεοπλάσματα ο ιστολογι‐
κός βαθμός κακοηθείας αντικαθίσταται
από την ιστογενετική ταξινόμηση αυ‐
τών. Δηλαδή, ο υπότυπος του νεοπλά‐
σματος και όχι ο βαθμός διαφοροποιή‐
σεως ή η πυρηνική ατυπία, καθορίζει
κυρίως την βιολογική συμπεριφορά του
νεοπλάσματος. Τέτοια παραδείγματα
αποτελούν τα νεοπλάσματα του αιμο‐
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σεως την βιολογική συμπεριφορά των
καρκινωμάτων grade Ι (αν πρέπει να ο‐
νομάζονται καρκινώματα) και την ανά‐

γκη υποδιαιρέσεως της μεγάλης κατη‐
γορίας των grade ΙΙ καρκινωμάτων.

Πίνακας 2. Σύστημα προσδιορισμού του ιστολογικού βαθμού κακοηθείας κατά Fuhrman
Πυρηνικό Μέγεθος Περίγραμμα πυρήνος
Πυρήνια
grade
πυρήνος
1
10 μm Στρογγυλό, ομοιόμορφο
Απόντα ή δυσδιάκριτα
2

15 μm

Ανώμαλο

Μικρά (ορατά x400)

3

20 μm

Ανώμαλο

Προβάλλοντα

4

>/=20 μm Πολυλοβωτό, παράδοξο

Προβάλλοντα, παχειά κοκκία χρωματίνης

σημη ταξινόμηση της WHO (WHO
2004)18,56. Σήμερα υπάρχουν υποστηρι‐
κτές των δυο ταξινομήσεων και μέχρι η
κατάταξη WHO 2004 να τεκμηριωθεί
από κλινική και προγνωστική άποψη, θα
πρέπει ο ιστολογικός βαθμός κακοηθεί‐
ας των θηλωδών ουροθηλιακών νεο‐
πλασμάτων να γίνεται και με τα δυο
συστήματα (WHO 1973 και WHO 2004 –
πίνακας 3)57.

Αρχικά προτάθηκε υποδιαίρεση του
grade ΙΙ σε ΙΙa και ΙΙb, βασισμένη σε με‐
λέτες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ένα
μέρος των grade ΙΙ όγκων της WHO 1973
ταξινομήσεως, έχουν πρόγνωση grade ΙΙΙ
όγκων51‐53. Η πιο πρόσφατη ταξινόμηση
είναι η WHO/ISUP (International Society
of Urologic Pathologists) 1998 η οποία
συμπληρώθηκε από την WHO 199954,55.
Η ταξινόμηση αυτή υιοθετήθηκε ως επί‐

Πίνακας 3. Αντιστοιχία των δυο βασικών συστημάτων διαβαθμίσεως ιστολογικής κακοηθείας
του ουροθηλιακού καρκινώματος.
WHO 1973
WHO/ISUP 1998/99/2004
Θήλωμα
Θήλωμα (εξωφυτικό και ανάστροφο)
Grade I καρκίνωμα
Θηλώδες νεόπλασμα χαμηλού κακοήθους δυναμικού
Grade II (2A)* καρκίνωμα
Χαμηλού grade καρκίνωμα (grade Ι)
Grade II (2B)* καρκίνωμα
Υψηλού grade καρκίνωμα (grade ΙΙ)
Grade III καρκίνωμα
Υψηλού grade καρκίνωμα (grade ΙΙΙ)
*Τροποποίηση κατά Malmstrom et al 198772

φοροποιήσεως (Gleason Grades – GG). Η
ομάδα δημιουργίας του συστήματος αυ‐
τού παρατήρησε ότι 50% των μελετηθέ‐
ντων όγκων είχαν περισσότερα του ενός
GG και ότι η βιολογική κακοήθεια σχετι‐
ζόταν στενότερα με το μέσο GG, παρά
με το χειρότερο. Τα ευρήματα αυτά οδή‐
γησαν στην δημιουργία ενός βαθμολο‐
γικού αθροίσματος τιμών (score), του
Gleason Score (GS), το οποίο είναι το ά‐
θροισμα των δυο GG, του πρωτεύοντος
(επικρατέστερου) και του δευτερεύοντος,
και έχει τιμές 2‐10. Επί παρουσίας τρίτου
και τέταρτου GG, εφαρμόζονται αλγό‐

Καρκίνος προστάτου
Τα περισσότερα συστήματα διαβαθμί‐
σεως της ιστολογικής κακοήθειας στον
καρκίνο του προστάτου βασίζονται στον
βαθμό της αδενικής διαφοροποιήσεως.
Το κατά Gleason σύστημα είναι το πλέον
αποδεκτό σήμερα58‐60. Οι όγκοι κατανέ‐
μονται σε εννέα ιστολογικά πρότυπα, με
βάση την έκταση της αδενικής διαφορο‐
ποιήσεως και το πρότυπο αναπτύξεως
του όγκου στο στρώμα. Με βάση τα
στοιχεία της βιολογικής συμπεριφοράς,
τα πρότυπα αυτά έχουν συγχωνευτεί σε
5 ιστολογικούς βαθμούς αδενικής δια‐
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και το άθροισμα των τριών τιμών δη‐
μιουργεί ένα score με όρια τιμών 3‐9, το
οποίο κατατάσσει τα καρκινώματα ως
καλά διαφοροποιημένα (grade 1): score
3‐5, μετρίως διαφοροποιημένα (grade 2):
score 6‐7 και πτωχώς διαφοροποιημένα
(grade 3): score 8‐9.
Σαρκώματα
Ο ιστολογικός τύπος δεν παρέχει πά‐
ντοτε επαρκείς πληροφορίες για την
κλινική έκβαση των σαρκωμάτων. Ο
προσδιορισμός του ΙΒΚ καθορίζει την ε‐
πιθετικότητα του νεοπλάσματος. Έχουν
προταθεί πολλά συστήματα καθορισμού
του ΙΒΚ, τα δυο όμως ευρέως χρησιμο‐
ποιούμενα είναι του NCI (United States
National Cancer Institute) και του French
Federation of Cancer Centres Sarcoma
Group, τα οποία περιλαμβάνουν τρεις
βαθμούς κακοηθείας. Το πρώτο σύστη‐
μα συνδυάζει τον ιστολογικό τύπο, την
κυτταροβρίθεια, την πολυμορφία, τον
μιτωτικό δείκτη και την νέκρωση. Το
δεύτερο σύστημα συνδυάζει τον βαθμό
διαφοροποιήσεως, τον αριθμό των μιτώ‐
σεων και την νέκρωση. Η διαφοροποίη‐
ση βαθμολογείται από το 1‐3, οι μιτώ‐
σεις από το 1‐3 (<10, 10‐19, >20 ανά 10
οπτικά πεδία x 400 αντιστοίχως) και η
νέκρωση από 0‐2 (0, <50%, >50% της το‐
μής του εξετασθέντος όγκου αντιστοί‐
χως). Το άθροισμα των τριών τιμών δη‐
μιουργεί ένα score με όρια τιμών 3‐8, και
κατατάσσει τα σαρκώματα ως grade 1:
score 2 ή 3, grade 2: score 4 ή 5 και grade
3: score 6‐89,10,68‐72. Το μέγεθος του όγκου
και ο μιτωτικός δείκτης καθορίζουν στα
GISTs την βιολογική τους συμπεριφορά
(πίνακας 4)24.
Στους κακοήθεις όγκους των οστών, η
κυτταροβρίθεια (η σχετική ποσότητα
κυττάρων σε σχέση με το στρώμα) και
τα πυρηνικά στοιχεία των νεοπλασμα‐

ριθμοι. Στις βιοψίες δια βελόνης εκτιμώ‐
νται πάντοτε τα δυο υψηλότερα GG.
Καρκινώματα με GS 2‐4 χαρακτηρίζο‐
νται ως ανωτέρας διαφοροποιήσεως,
καρκινώματα με GS 5 ή 6 ως μέσης δια‐
φοροποιήσεως και καρκινώματα με GS
8‐10 ως χαμηλής διαφοροποιήσεως. Τα
καρκινώματα με GS 7, αποτελούν ξεχω‐
ριστή ομάδα, καθώς εμφανίζουν βιολο‐
γική κακοήθεια μεταξύ αυτών με GS 5/6
και αυτών με 8‐1018.
Καρκίνωμα ενδομητρίου και ωοθηκών
Παρ’ ότι ο παραδοσιακός καθορισμός
του ΙΒΚ κατά FIGO/WHO στα ενδομη‐
τριοειδή καρκινώματα του ενδομητρίου,
ο οποίος βασίζεται στην διαφοροποίηση
(grade 1, 2 & 3), σχετίζεται με την πρό‐
γνωση, μελέτες υποστηρίζουν ότι η εν‐
σωμάτωση του πυρηνικού ΙΒΚ, μπορεί
να το βελτιώσει, καθώς άτυποι πολύ‐
μορφοι πυρήνες ανεβάζουν κατά μια
μονάδα την τριτοβάθμια κλίμακα, δηλ
από 1 σε 2 και από 2 σε 3. Τα βλεννώδη
είναι συνήθως grade 1, ενώ τα ορώδη εξ
ορισμού χαμηλής διαφοροποιήσεως31‐33,61‐
63. Στα καρκινώματα των ωοθηκών, ενώ
πολλά συστήματα προτείνονται συνε‐
χώς, η διαφοροποίηση κατά FIGO απο‐
τελεί την βάση για τον καθορισμό του
ΙΒΚ34,64,65.
Καρκίνωμα μαστού
Ο προσδιορισμός του ΙΒΚ του καρκι‐
νώματος του μαστού βασίζεται στον
σχηματισμό σωληνωδών βλαστών, στην
πυρηνική πολυμορφία και στον αριθμό
των μιτώσεων. Η εκτίμηση του ΙΒΚ έγινε
πιο αντικειμενική μετά από τροποποίη‐
ση του αρχικού συστήματος του
Greenough από τους Patley και Scarff,
πολύ αργότερα από τους Bloom και
Richardson και πιο πρόσφατα από τους
Elston και Ellis46,47,66,67. Κάθε εκτιμώμενη
παράμετρος βαθμολογείται από το 1‐3
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τικών κυττάρων είναι τα σπουδαιότερα
κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται

για τον καθορισμό του ΙΒΚ.

Πίνακας 4. Καθορισμός της βιολογικής συμπεριφοράς των GISTs
Κίνδυνος
Μέγεθος (εκατοστά)
Αριθμός μιτώσεων (ανά 50 μοπ)
Πολύ χαμηλού κινδύνου
<2
<5/50 οπχ400
Χαμηλού κινδύνου
2‐5
<5/50 οπ
Ενδιάμεσου κινδύνου
<5
6‐10 οπ
5‐10
<5/50 οπ
Υψηλού κινδύνου
>5
>5/50 οπ
>10
Ανεξαρτήτως αριθμού
Οποιοδήποτε
>10/50 οπ

Οι μιτώσεις και η νέκρωση είναι συ‐
μπληρωματικά στοιχεία χρήσιμα για
τον καθορισμό του ΙΒΚ.
Συνήθως εφαρμόζεται σύστημα δύο
διαβαθμίσεων (χαμηλού και υψηλού
ΙΒΚ), το οποίο αντιστοιχεί στα συστήμα‐
τα τριών και τεσσάρων διαβαθμίσεων,
ως εξής: χαμηλός ΙΒΚ= grade 1/grades1 &
2 και υψηλός ΙΒΚ= grades 2 και 3/grades 3
και 4 αντιστοίχως35,73. Οι όγκοι αποτε‐
λούμενοι από μονόφορφο κυτταρικό
πληθυσμό, όπως οι μικροκυτταρικοί
(λέμφωμα, μυέλωμα, σάρκωμα Ewing)
δεν επιδέχονται ΙΒΚ. Το σάρκωμα Ewing
θεωρείται υψηλής κακοηθείας νεόπλα‐
σμα9.
Όγκοι κεντρικού νευρικού συστήματος
Τα επικρατέστερα συστήματα καθορι‐
σμού του ΙΒΚ για τα αστροκυττώματα
είναι το κατά WHO grading σύστημα και
το St. Anne/Mayo grading σύστημα, το

οποίο βασίζεται στην κυτταρική ατυπία,
τις μιτώσεις, την ενδοθηλιακή υπερπλα‐
σία και τις νεκρώσεις (Πίνακας 5)20,21,38,74.
Οι ολιγοδενδρογλοιακοί όγκοι κατατάσ‐
σονται κατά WHO, σε grade II και grade
III (αναπλαστικούς) όγκους20,21. Οι επεν‐
δυματικοί όγκοι κατατάσσονται κατά
WHO, σε grade I (υποεπενδύμωμα και
μυξοθηλώδες επενδύμωμα). σε grade II
(επενδύμωμα) και grade III (αναπλαστι‐
κό επενδύμωμα)20. Οι όγκοι των χοριοει‐
δών πλεγμάτων κατατάσσονται κατά
WHO, σε grade I (θήλωμα χοριοειδών
πλεγμάτων) και grade III (καρκίνωμα
χοριοειδών πλεγμάτων)20. Το γαγγλιο‐
κύττωμα αντιστοιχεί σε WHO grade Ι,
ενώ το γαγγλιογλοίωμα μπορεί να είναι
WHO grade Ι ή και σπανίως WHO grade
ΙΙΙ (αναπλαστικό)20. Το παραγαγγλίωμα
αντιστοιχεί σε WHO grade Ι και οι εμ‐
βρυϊκοί όγκοι σε WHO grade ΙV20.

Πίνακας 5. Αντιστοιχία των δυο βασικών συστημάτων διαβαθμίσεως ιστολογικής κακοηθείας
των αστροκυττωμάτων
WHO 2000
St. Anne/Mayo
Grade
Ορολογία
Ορολογία
Ιστολογικά κριτήρια
I
Πιλοκυτταρικό
αστροκύττωμα
II
Διάχυτο αστρο‐
Αστροκύττωμα Ένα κριτήριο, συνήθως πυρηνική ατυπία
κύττωμα
grade 2
III
Αναπλαστικό
Αστροκύττωμα Δύο κριτήρια, συνήθως πυρηνική ατυπία και μι‐
αστροκύττωμα
grade 3
τώσεις
IV
Πολύμορφο
Αστροκύττωμα Τρία ή όλα τα κριτήρια: πυρηνική ατυπία, μιτώ‐
γλοιοβλάστωμα grade 4
σεις, ενδοθηλιακή υπερπλασία και/ή νεκρώσεις
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