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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εφαρμογή τεχνικών ανοσοϊστοχη‐
μείας στο ιστοπαθολογικό εργαστήριο,
είχε χωρίς αμφιβολία, καταλυτική επί‐
δραση, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεω‐
ρητικό επίπεδο.
Ο ρόλος του παθολογοανατόμου στην
ομάδα της παροχής περίθαλψης, απέ‐
κτησε και αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη
σημασία, χάρις στις συνεχώς αυξανόμε‐
νες δυνατότητες που του παρέχουν οι
ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, δυνατότητες
που ξεπερνούν τη διάγνωση και μπαί‐
νουν δυναμικά στο χώρο της πρόγνωσης
και της απόφασης για τον θεραπευτικό
χειρισμό.
Ιδιαίτερα στον τομέα της διάγνωσης
των νεοπλασμάτων, η εφαρμογή των τε‐
χνικών ανοσοϊστοχημείας αποτέλεσε κα‐
τά γενική ομολογία μια πραγματική ε‐
πανάσταση και θεωρείται δίκαια η ση‐
μαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων 50
ετών1,2,3.
ΤΕΧΝΙΚΗ
Ανοσοϊστοχημεία ονομάζουμε μια ερ‐
γαστηριακή τεχνική που συνδυάζει την
ιστοπαθολογία με την ανοσολογία και τη
χημεία. Ένα αντίσωμα κατευθύνεται
προς ένα ειδικό αντιγόνο‐στόχο και μια
χημική αντίδραση λαμβάνει χώρα για να
καταστήσει ορατό το σύμπλεγμα αν‐
τιγόνου‐αντισώματος, εφόσον είναι πα‐
ρόν.
Επομένως, με τον όρο ανοσοϊστοχημεία
εννοούμε μια ομάδα ανοσοσεσημασμέ‐
νων τεχνικών, που επιτυγχάνουν να κα‐

ταστήσουν ορατά διάφορα αντιγόνα σε
ιστούς και κύτταρα. Οι τεχνικές αυτές
βασίζονται στην ικανότητα των ειδικών
αντισωμάτων να εντοπίζουν και να συν‐
δέονται με το αντίστοιχο αντιγόνο. Η σή‐
μανση του αντισώματος με την κατάλ‐
ληλη ουσία‐ετικέτα καθιστά το σύμ‐
πλεγμα αντιγόνου‐αντισώματος ορατό.
Ανάλογα με τη φύση της ανοσοϊστοχημι‐
κής τεχνικής και το είδος της ουσίας‐
ετικέτας που χρησιμοποιούμε, η αντί‐
δραση μεταξύ αντιγόνου‐αντισώματος
ελέγχεται με κοινό, φθορίζον ή ηλεκτρο‐
νικό μικροσκόπιο4.
Η αρχική μέθοδος ξεκίνησε από τον
Coons που πρώτος είχε τη ιδέα να σημά‐
νει με φθορίζοντα ιχνηθέτη ένα αντίσω‐
μα που ανέπτυξε σε πειραματόζωο και
κατόπιν να αναζητήσει σε ιστική τομή το
αντιγόνο εναντίον του οποίου είχε ανα‐
πτυχθεί το αντίσωμα εξετάζοντας τον
ιστό (μετά την επώαση) με φθορίζον μι‐
κροσκόπιο.Αλλά μόνο μετά την εισαγω‐
γή των σεσημασμένων με ένζυμα αντι‐
σωμάτων η ανοσοϊστοχημεία έγινε γενι‐
κά αποδεκτή σαν ένα απλό, έξυπνο και
πρακτικό εργαλείο στη διαγνωστική ι‐
στοπαθολογία5,6.
Το αμέσως επόμενο βήμα, που ήταν η
εισαγωγή των μονοκλωνικών αντισωμά‐
των στην ανοσοϊστοχημεία, πρόσφερε
στο παθολογοανατομικό εργαστήριο μια
ανεξάντλητη πηγή ειδικών αντιδραστη‐
ρίων μεγάλης εξειδίκευσης για την ανί‐
χνευση διαφόρων αντιγόνων σε ιστούς
και κύτταρα.
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αντίσωμα‐γέφυρα, για την ένωση του
πρωτοταγούς αντισώματος με το αντι‐
δραστήριο PAP. To αντιδραστήριο PAP,
έχει τη μορφή ενός σταθερού ανοσοσυ‐
μπλέγματος, αποτελούμενου από το α‐
ντιγόνο υπεροξειδάση του φυτού armora‐
cia rusticana (horseradish) και από το α‐
ντίσωμα έναντι του αντιγόνου αυτού.
Το αντιδραστήριο PAP και το πρωτοτα‐
γές αντίσωμα είναι αναγκαίο να έχουν
παραχθεί στο ίδιο είδος ζώου, ενώ το α‐
ντίσωμα‐γέφυρα παράγεται σε διαφορε‐
τικό είδος ζώου19. Το τελευταίο έχει ειδι‐
κότητα έναντι του πρωτοταγούς αντισώ‐
ματος και έναντι της ανοσοσφαιρίνης του
PAP ανοσοσυμπλέγματος, με αποτέλε‐
σμα τη σταθερή διασύνδεσή τους.
H τεχνική χρησιμοποιείται ευρέως σε
τομές παραφίνης με πολύ καλά αποτε‐
λέσματα λόγω της υψηλής ευαισθησίας,
ειδικότητας και σταθερότητας των αντι‐
δραστηρίων. Περιορισμό της μεθόδου
αποτελεί το γεγονός ότι το αντίσωμα του
αντιδραστηρίου PAP και το πρωτοταγές
αντίσωμα πρέπει να παράγονται στο ίδιο
είδος ζώου. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα
αντιδραστήρια PAP που έχουν παραχθεί
σε όλα τα είδη ζώων που παράγονται και
τα πρωτοταγή αντισώματα19.
Ανάλογες με τις παραπάνω είναι και οι
αρχές της τεχνικής αλκαλικής φωσφα‐
τάσης‐αντι‐αλκαλικής φωσφατάσης (τε‐
χνική APAAP) στην οποία, στη θέση του
συμπλόκου ΡΑΡ χρησιμοποιείται το σύ‐
μπλοκο ΑΡΑΑΡ. Η τεχνική αυτή χρησι‐
μοποιείται όταν στους υπό εξέταση ι‐
στούς υπάρχουν υψηλά επίπεδα ενδογε‐
νούς υπεροξειδάσης, όταν θέλουμε να
ανιχνεύσουμε ειδικά κύτταρα που ευνο‐
ούνται από το έντονο κόκκινο χρώμα των
υποστρωμάτων της αλκαλικής φωσφα‐
τάσης και σε περιπτώσεις διπλής ανοσο‐
χρώσης σε συνδυασμό με μέθοδο υπερο‐

Το σύμπλεγμα αντισώματος‐ενζύμου
διατηρεί τόσο τις ανοσολογικές όσο και
τις ενζυμικές του ιδιότητες και έτσι είναι
σε θέση να δεσμεύει τόσο το αντιγόνο
που αναζητούμε στον ιστό, όσο και να
μεταβάλλει το χρώμα του κατάλληλου
χρωμογόνου καθιστώντας το ορατό με το
μικροσκόπιο7 .
Η ανοσοϊστοχημεία συγκεντρώνει τα
περισσότερα πλεονεκτήματα από οποια‐
δήποτε άλλη διαγνωστική μέθοδο ή τε‐
χνική. Πολύ ικανοποιητική ευαισθησία,
ειδικότητα, δυνατότητα εφαρμογής σε
αρχειακό υλικό ρουτίνας ακόμα και μετά
την παρέλευση μεγάλου χρονικού δια‐
στήματος, επαναληψιμότητα και δυνατό‐
τητα συσχέτισης με τις μορφολογικές
παραμέτρους. Είναι συμβατή με όλα σχε‐
δόν τα μονιμοποιητικά υλικά που χρησι‐
μοποιούνται σήμερα8,9, μπορεί να εφαρ‐
μοστεί ακόμα και μετά από αφαλάτωση
του υλικού10, δίνει αποτελέσματα και σε
υλικά που έχουν υποστεί αυτόλυση η α‐
κόμα και νέκρωση11 και τέλος σε περί‐
πτωση που αυτό απαιτείται μπορεί να
εφαρμοσθεί και σε ιστολογική τομή που
είχε προηγουμένως υποστεί χρώση ρου‐
τίνας12. Εφαρμόζεται με πολύ καλά απο‐
τελέσματα σε κυτταρολογικό υλικό13,14,15,
σε υλικό για ηλεκτρονικό μικροσκόπιο16,17
και μπορεί να συνδυαστεί με άλλες, ιστο‐
χημικές χρώσεις στην ίδια τομή18.
Πολλές τεχνικές είναι σήμερα διαθέσι‐
μες για την ανοσοϊστοχημική ανίχνευση
αντιγόνων με πλέον χρησιμοποιούμενες,
αυτές του ανοσο‐συμπλέγματος υπερο‐
ξειδάσης‐αντιυπεροξειδάσης (PAP me‐
thod) και της ανοσοενζυμικής τεχνικής
βιοτίνης‐αβιδίνης (Biotin‐Avidin procedu‐
re).
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ‐ΑΝΤΙ‐
YΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (PAP METHOD)
Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα δεύτερο
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ξειδάσης20 (σχήματα 1 και 2).

Σχημα 1. Μέθοδοι ανοσοϋπεροξειδάσης. Α, Σύμπλοκο αντισώματος έναντι υπεροξειδάσης,
άμεση μέθοδος. Β, Σύμπλοκο αντισώματος έναντι υπεροξειδάσης, έμμεση μέθοδος. Γ, Μέθο‐
δος σεσημασμένου αντιγόνου. Δ, Μέθοδος ενζυμικής γέφυρας. Ε, Μέθοδος ανοσοσυμπλέγμα‐
τος υπεροξειδάσης‐αντιϋπεροξειδάσης (ΡΑΡ). Το χρωματιστό ημικύκλιο αναπαριστά το αντι‐
γόνο (Από: Falini b., Taylor CR. New developments in immunoperoxidase techniques and their
application. Arch Pathol Lab Med 1983, 107: 105‐117)

Σχήμα 2. Ανοσοενζυμικές τεχνικές βιοτίνης‐αβιδίνης. Χρωματιστό ημικύκλιο: αντιγόνο, ΡΧ:
υπεροξειδάση, : βιοτίνη, σταυρός: αβιδίνη. Α, Μέθοδος πρωτοταγούς αντισώματος συνδεδε‐
μένου με βιοτίνη. Β, Μέθοδος υπεροξειδάσης συνδεδεμένης με βιοτίνη. Γ, Μέθοδος συμπλόκου
αβιδίνης‐βιοτίνης‐υπεροξειδάσης. (Από: Falini b., Taylor CR. New developments in immunoper‐
oxidase techniques and their application. Arch Pathol Lab Med 1983, 107: 105‐117)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΤΙΝΗΣ‐ΑΒΙΔΙΝΗΣ (BIO‐
TIN‐AVIDIN PROCEDURE)
Στη μέθοδο αυτή εκμεταλλευόμαστε
τον υψηλό βαθμό συγγένειας μεταξύ
βιοτίνης και αβιδίνης. Με χημική διαδι‐
κασία συνδέεται η βιοτίνη με το πρωτο‐
ταγές αντίσωμα σχηματίζοντας σύμ‐
πλοκη ένωση. Με την τοποθέτηση της

ένωσης αυτής στον ιστό γίνεται σύνδεσή
της με το ανάλογο αντιγόνο, όπου και αν
υπάρχει αυτό. Κατόπιν προστίθεται η α‐
βιδίνη η οποία έχει σημανθεί με υπερο‐
ξειδάση. Η αβιδίνη εντοπίζει το σύμπλο‐
κο βιοτίνης‐αντισώματος με το οποίο ε‐
νώνεται σταθερά, μεταφέροντας την υ‐
περοξειδάση στη θέση όπου βρίσκεται το
233

να αποκαλύψουν επιτόπους (αντιγονικές
θέσεις) που κανονικά είναι καλυμμένοι
γιαυτό και ονομάστηκαν μέθοδοι απο‐
κάλυψης ή επανάκτησης του αντιγό‐
νου21,22,23.
Τέτοιες μέθοδοι είναι η πέψη του ιστού
με πρωτεολυτικά ένζυμα, η επεξεργασία
του με μικροκύματα, και η έκθεσή του σε
υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση
συγχρόνως7.
Παράλληλα η πρόσφατα εξελισσόμενη
τεχνική tissue microarrays η οποία επι‐
τρέπει την σύγχρονη εκτίμηση σε πάνω
από 100 διαφορετικά δείγματα με μια μό‐
νο σταγόνα αντισώματος πάνω σε ένα
πλακίδιο, αναπτύσσεται συνεχώς και νέ‐
ες εκδοχές της ανακοινώνονται καθημε‐
ρινά στη σχετική βιβλιογραφία24,25.
Στην προσπάθεια να αυξηθεί η ευαι‐
σθησία της ανοσοϊστοχημείας έχουν επι‐
νοηθεί διάφοροι συνδυασμοί των παρα‐
πάνω μεθόδων και κυκλοφορούν στο ε‐
μπόριο συσκευασίες (kits) που αυξάνουν
τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων,
αφού μειώνουν σημαντικά τις πιθανότη‐
τες λάθους στην αραίωση των αντιδρα‐
στηρίων ή στη σειρά των σταδίων της τε‐
χνικής.
Η παράλληλη ανάπτυξη συσκευών και
οργάνων επιτρέπει την αυτοματοποίηση
της μεθόδου και την καθιστά οικονομικά
συμφερότερη λιγότερο χρονοβόρα και
πιο αξιόπιστη.
Σήμερα η πλειοψηφία των παραγομέ‐
νων αντισωμάτων χρησιμοποιείται στην
ανίχνευση αντιγόνων που βρίσκονται σε
νεοπλασματικά κύτταρα. Τα αντιγόνα
αυτά είναι πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτείνες
εντοπιζόμενες στον πυρήνα, το κυτταρό‐
πλασμα ή την κυτταρική μεμβράνη. Η
ακριβής γνώση της εντόπισης του κάθε
αντιγόνου καθώς και τυχόν ιδιαίτερη
ποιότητα της θετικής έκφρασης του, είναι

αντιγόνο.
Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το
γεγονός ότι μερικοί ιστοί διαθέτουν ση‐
μαντικές ποσότητες ενδογενούς βιοτίνης,
με αποτέλεσμα να συνδέουν άμεσα το
σύμπλοκο αβιδίνης‐υπεροξειδάσης, δί‐
νοντας ψευδώς θετικό αποτέλεσμα20.
Επί πλέον φαίνεται ότι οι διαφορετικές
παρτίδες βιοτίνης και αβιδίνης εμφανί‐
ζουν μεταξύ τους ποικίλης έντασης συγ‐
γένεια με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η
αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου σε δια‐
φορετικά εργαστήρια.
Αρκετά από τα προβλήματα αυτά επι‐
λύονται με τη χρήση στρεπταβιδίνης αντί
της βιοτίνης (B‐SA method). H στρε‐
πταβιδίνη είναι ένα τετραμερές ανάλογο
της αβιδίνης που απομονώθηκε από το
βακτήριο streptomyces avidinii και έχει
την ιδιότητα να συνδέεται με τη βιοτίνη
με πολύ υψηλή συγγένεια20.
Θεωρητικά, η συγγένεια αυτή είναι πε‐
ρίπου 10 φορές μεγαλύτερη από τη συγ‐
γένεια των περισσοτέρων αντισωμάτων
προς τα αντιγόνα τους και παρέχει ανί‐
χνευση της σύνδεσης αντιγόνου‐αντισώ‐
ματος με αυξημένη ειδικότητα. Το μόριο
της στρεπταβιδίνης δεν περιέχει υδατάν‐
θρακες, γεγονός που εμποδίζει την μη ει‐
δική σύνδεση με μόρια ανάλογα των λε‐
κτινών που βρίσκονται σε αρκετούς ι‐
στούς όπως νεφροί, ήπαρ, εγκέφαλος και
κύτταρα όπως τα σιτευτικά20.
Το σύμπλοκο στρεπταβιδίνης‐βιοτίνης,
σχηματίζει ένα πολύ σταθερό αντιδρα‐
στήριο, που μπορεί να αραιωθεί και να
αποθηκευθεί για μεγάλο χρονικό διά‐
στημα και δεν δημιουργεί μη‐ειδικούς η‐
λεκροστατικούς δεσμούς.
Πολύ σημαντική εξέλιξη στην ανοσοϊ‐
στοχημεία ήταν η επινόηση μεθόδων‐
τεχνικών που ενίσχυαν την ευαισθησία
της. Ο σκοπός αυτών των τεχνικών ήταν
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παρκή μονιμοποίηση, άνιση μονιμοποίη‐
ση, ανεπαρκή αφυδάτωση προ της εμπέ‐
δωσης στην παραφίνη λόγω βλάβης του
μηχανήματος επεξεργασίας των ιστών,
επιλογή ακατάλληλων αντικειμενοφό‐
ρων πλακών και κακή τομή του ιστού με
αναδιπλώσεις ή ρωγμές, ή να δημιουρ‐
γήθηκε στη διάρκεια της χρώσης και να
αφορά σε χρησιμοποίηση ληγμένων α‐
ντιδραστηρίων, ακατάλληλη αραίωση,
παράλειψη βημάτων της χρώσης, ξήραν‐
ση του δείγματος, ακατάλληλο χρωμο‐
γόνο ή ακατάλληλο μέσο επικάλυψης7.
Οπωσδήποτε είναι σε κάθε περίπτωση
βασικό είναι να θυμόμαστε ότι ψευδώς
αρνητικά αποτελέσματα έχουμε όταν :
1. Το αντίσωμα είναι ακατάλληλο, εξα‐
σθενημένο ή χρησιμοποιείται σε λάθος
πυκνότητα4.
2. Υπάρχει απώλεια του αντιγόνου λόγω
διάχυσης ή αυτόλυσης4.
3. Το αντιγόνο στον ιστό βρίσκεται σε πυ‐
κνότητα χαμηλότερη από την πυκνότητα
που απαιτείται για να ανιχνευθεί από τα
αντιδραστήρια και την χρησιμοποιούμε‐
νη μέθοδο4.
Για τους παραπάνω λόγους ένα αρνη‐
τικό ανοσοϊστοχημικό αποτέλεσμα ακό‐
μα και όταν υπάρχει θετικός μάρτυρας,
δεν είναι αρκετό για να αποκλείσει μια
διάγνωση κυρίως όταν η διάγνωση αυτή
υποστηρίζεται από τα μορφολογικά χα‐
ρακτηριστικά και τα στοιχεία του κλινι‐
κού ιστορικού.
Ψευδώς θετικά αποτελέσματα έχουμε
όταν :
1. Το αντίσωμα αντιδρά με διαφορετικά
αντιγόνα από αυτά που αναζητούμε.
2. Υπάρχει μη ειδική πρόσδεση του αντι‐
σώματος στον ιστό26.
3. Παρουσία ενδογενούς υπεροξειδάσης ή
έλξη για το σύμπλεγμα αβιδίνης‐βιοτίνης
σε ή από κάποια στοιχεία του ιστού.

προαπαιτούμενα για την σωστή και απο‐
τελεσματική εκτίμηση του αποτελέσμα‐
τος. Για παράδειγμα, τα περισσότερα α‐
ντισώματα έναντι αντιγόνων των λευκο‐
κυττάρων εντοπίζονται στην κυτταρική
μεμβράνη, οπότε εκεί αναμένεται η θετι‐
κή χρώση1.
Το ίδιο ισχύει και για το αντίσωμα cerb‐
B2. Αντίθετα, αναμένεται πυρηνική χρώ‐
ση για τ’ αντισώματα έναντι των ορμονι‐
κών υποδοχέων είτε έναντι του δείκτη
κυτταρικού πολλαπλασιαμού Ki‐67. Τα
περισσότερα εκ των λοιπών αντισωμά‐
των εντοπίζουν αντιγόνα του πρωτοπλά‐
σματος των κυττάρων.
Όσον αφορά την ποιότητα έκφρασης
του αντισώματος, απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή στην αξιολόγηση λόγω της πι‐
θανότητας ψευδώς θετικού αποτελέσμα‐
τος. Σε αυτή την περίπτωση, η αντίδραση
δίνει ένα θαμπό καφέ χρώμα, με κοκκώ‐
δη είτε «αραχνοΰφαντη» υφή, και εντοπί‐
ζεται σχεδόν πάντα στο κυτταρόπλα‐
σμα1.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Όπως και κάθε άλλη εργαστηριακή τε‐
χνική η ανοσοϊστοχημεία για να αποβεί
χρήσιμη πρέπει να εκτιμάται με την α‐
παιτούμενη προσοχή και από παθολο‐
γοανατόμους που γνωρίζουν τις παγίδες
που μπορεί να κρύβει. Πολλές παγίδες
κρύβει το τεχνικό μέρος της μεθόδου, που
οι περισσότερες μπορούν να αποφευ‐
χθούν, όταν η τεχνική είναι σχολαστικά
ακριβής, γίνεται περιοδικά έλεγχος της
δραστηριότητας των αντισωμάτων και
χρήση θετικών και αρνητικών μαρτύ‐
ρων4.
Όταν διαπιστώνουμε τεχνικό πρόβλη‐
μα, σκόπιμο είναι να θυμόμαστε ότι αυτό
μπορεί να δημιουργήθηκε πριν από τη
χρώση, να αφορά δηλαδή σε καθυστέρη‐
ση της μονιμοποίησης του ιστού, ανε‐
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λεμφικός κ.α.
Η διαγνωστική αξία των διαφόρων δει‐
κτών εξαρτάται από διάφορους παράγο‐
ντες οι σπουδαιότεροι από τους οποίους
είναι η ειδικότητα και η ευαισθησία. Με
βάση αυτές τις δύο ιδιότητες μπορούμε
να διακρίνουμε τους δείκτες μας σε πολύ
χρήσιμους και απλά χρήσιμους7. Στην
κατηγορία των πολύ χρήσιμων δεικτών
ανήκουν αυτοί που είναι όχι μόνο ειδικοί
για μια κυτταρική σειρά αλλά και εκφρά‐
ζονται από την συγκεκριμένη σειρά με
πολύ μεγάλη συχνότητα.
Τέτοιοι δείκτες είναι ,επομένως, πολύ
χρήσιμοι τόσο όταν το αποτέλεσμα είναι
θετικό, αλλά και όταν είναι αρνητικό. Το
ειδικό προστατικό αντιγόνο είναι ένας
δείκτης αυτής της κατηγορίας γιατί όχι
μόνο εκφράζεται αποκλειστικά από τα
φυσιολογικά και νεοπλασματικά αδενικά
κύτταρα του προστάτη αλλά εκφράζεται
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 97% των
περιπτώσεων. Δυστυχώς δείκτες με τέ‐
τοια ειδικότητα και ευαισθησία υπάρ‐
χουν λίγοι, ο αριθμός τους όμως αυξάνε‐
ται σταδιακά7.
Στην κατηγορία των χρήσιμων δεικτών
ανήκει η μεγάλη πλειοψηφία των χρησι‐
μοποιούμενων στην διάγνωση δεικτών
μας. Μερικοί από αυτούς έχουν πολύ με‐
γάλη ειδικότητα για έναν κυτταρικό τύπο
αλλά δεν εκφράζονται με μεγάλη συχνό‐
τητα από νεοπλάσματα του τύπου αυτού.
Π.χ. η μυοσφαιρίνη είναι ειδική για τις
ραβδομυοβλάστες, υπάρχουν όμως ρα‐
βρομυοσαρκώματα που δεν την εκφρά‐
ζουν7,
Τέτοιοι δείκτες είναι επομένως χρήσι‐
μοι όταν δίνουν θετικό αποτέλεσμα, όχι
όμως όταν δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για τους παθολογοανατόμους, και ι‐
διαίτερα για τους ασχολούμενους με τη

4. Φαγοκυττάρωση (εγκλωβισμός) φυσιο‐
λογικών ιστών από νεοπλασματικά κύτ‐
ταρα4.
5. Απελευθέρωση πρωτεϊνών από το κυτ‐
ταρόπλασμα φυσιολογικών κυττάρων,
τα οποία καταστρέφονται από ένα διη‐
θητικό νεόπλασμα και εισχώρηση τους
στα νεοπλασματικά κύτταρα όπου ακο‐
λούθως ανιχνεύονται ανοσοϊστοχημικά27.
6. Έκτοπη αντιγονική έκφραση οφειλό‐
μενη σε άγνωστη μέχρι τώρα διασταυ‐
ρούμενη αντίδραση, ή στο γεγονός ότι
ένα, θεωρούμενο ειδικό, για κάποιον ό‐
γκο αντίσωμα, αποδεικνύεται ότι αντιδρά
και με άλλα νεοπλάσματα4,28.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των
αντισωμάτων‐δεικτών που διατίθενται
προς χρήση, δημιουργεί σε κάθε εργα‐
στήριο την ανάγκη ταξινόμησης τους,
που μπορεί να γίνεται: α) ανάλογα με το
είδος των ιστών στους οποίους ανιχνεύο‐
νται και να έχουμε έτσι δείκτες επιθη‐
λιακούς, μεσεγχυματικούς, λεμφικούς
κ.λ.π., β) ανάλογα με τον τρόπο παρα‐
σκευής τους και έχουμε έτσι μονοκλωνι‐
κούς ή πολυκλωνικούς δείκτες ή γ) ανά‐
λογα με την ειδικότητά τους και να έ‐
χουμε δείκτες ειδικούς και μη ειδικούς7.
Σαν ειδικούς χαρακτηρίζουμε τους δεί‐
κτες που η έκφρασή τους περιορίζεται σε
μια κυτταρική σειρά και χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιου δείκτη είναι το ειδικό
προστατικό αντιγόνο που εκφράζεται
στο αδενικό επιθήλιο του προστάτη αδέ‐
να. Όμως οι περισσότεροι από τους δεί‐
κτες που χρησιμοποιούμε είναι μη ειδικοί
εκφραζόμενοι σε περισσότερους από έ‐
ναν κυτταρικούς τύπους. Αυτό βέβαια
δεν μειώνει τη χρησιμότητά τους καθώς
μας επιτρέπουν να εντάξουμε έναν κυτ‐
ταρικό πληθυσμό σε μια γενική κατηγο‐
ρία π.χ. επιθηλιακός, μεσεγχυματικός,
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αφού τις περισσότερες φορές αποτρέπει
την εφαρμογή επιπλέον δεικτών για τη
διάγνωση7.
Ακόμα προσφέρει στρατηγικές για την
επίλυση προβλημάτων που υποτροπιά‐
ζουν και συμβάλει στην κατανόηση της
πραγματικότητας που είναι ότι δεν υ‐
πάρχει αντιδραστήριο που να μπορεί μόνο
του να δώσει καθοριστική απάντηση σε
οποιοδήποτε διαγνωστικό πρόβλημα.
Ο αριθμός των δεικτών που μπαίνει
κάθε φορά στο πάνελ εξαρτάται από το
είδος της διαφορικής διάγνωσης που
πρέπει να γίνει. Γενικά χρησιμοποιού‐
νται ένα ή δύο αντισώματα ως κύρια δια‐
γνωστικά αντιδραστήρια και ένα ή πε‐
ρισσότερα αντισώματα για την επιβε‐
βαίωση της διάγνωσης. Η χρήση μιας
ομάδας δύο ή περισσότερων αντισωμά‐
των στη διαφορική διάγνωση είναι απο‐
τελεσματική μόνο όταν την καταρτίσου‐
με βασιζόμενοι σε εύλογα ιστοπαθολογι‐
κά και κλινικά κριτήρια. Η αδιάκριτη
χρήση άσχετων αντισωμάτων, χωρίς
προσεκτική εκτίμηση των ιστομορφολο‐
γικών χαρακτηριστικών και του κλινικού
ιστορικού, δυσχεραίνει μάλλον παρά δι‐
ευκολύνει τη διάγνωση και επιφέρει με‐
γάλη σπατάλη χρόνου και ακριβών αντι‐
δραστηρίων 4,7.
Για την σωστή επιλογή των αντισωμά‐
των που θα χρησιμοποιηθούν στη διαφο‐
ρική διάγνωση των νεοπλασμάτων, πολύ
σημαντικό στοιχείο είναι η μελέτη της
μορφολογίας τους αλλά και η εμπειρία
του παρατηρητή.
Αν η αρχική ιστολογική εκτίμηση είναι
λανθασμένη η ανοσοϊστοχημεία είναι
πιθανόν να περιπλέξει ακόμα περισσό‐
τερο παρά να διευκολύνει την διάγνωση.
Τα στοιχεία του κλινικού ιστορικού που
είναι απαραίτητα για την διαφορική διά‐
γνωση των νεοπλασμάτων είναι η ηλικί‐

διάγνωση των νεοπλασμάτων, η δυνατό‐
τητα ανίχνευσης μιας τόσο μεγάλης ποι‐
κιλίας δεικτών των όγκων, πέρα από την
αναμφισβήτητη ενίσχυση της διαγνωστι‐
κής μας ικανότητας, συνετέλεσε και στην
καλύτερη κατανόηση της παθογένειας
των νεοπλασματικών ασθενειών.
Το γεγονός της ύπαρξης του πολύ με‐
γάλου αριθμού των δεικτών πέρα από τη
θετική του πλευρά έχει και κινδύνους. Ο
κίνδυνος που αφορά τους ασθενείς είναι
να οδηγηθούμε σε λάθος διάγνωση πα‐
ρασυρόμενοι από ανοσοϊστοχημικά απο‐
τελέσματα, επειδή ακολουθήσαμε λαν‐
θασμένα μονοπάτια στην επιλογή των
δεικτών (απειρία, έλλειψη ιστορικού), ενώ
υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος της άσκο‐
πης κατασπατάλησης οικονομικών και
ανθρώπινων πόρων, όταν υποκύψουμε
στον πειρασμό της εφαρμογής πολύ με‐
γάλου αριθμού αντιδράστηρίων χωρίς
σωστό και προκαθορισμένο σχεδιασμό.
Οι κίνδυνοι αυτοί, που έγιναν πολύ
γρήγορα αντιληπτοί, αντιμετωπίσθηκαν
επιτυχώς με τη χρήση προκαθορισμένων
ομάδων (πάνελς) δεικτών που προεπιλέ‐
γονται για κάθε διαγνωστικό πρόβλημα
και την αλγοριθμική ερμηνεία των απο‐
τελεσμάτων.
Αυτή η προσδιοριστική, αλγοριθμική,
ανοσοϊστοχημική, διάγνωση αποτέλεσε
για τους παθολογοανατόμους, τον μίτο
της Αριάδνης που οδηγεί μέσα από τον
απίστευτο λαβύρινθο των αντισωμάτων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
άπειρες τεχνικές και συνδυασμούς και να
ερμηνευθούν με άπειρους τρόπους, στον
ποθητό στόχο, που είναι φυσικά η τεκμη‐
ριωμένη διάγνωση.
Η χρήση ομάδων αντισωμάτων στην
ανοσοϊστοχημεία αυξάνει τόσο την ειδι‐
κότητα και την ευαισθησία της μεθόδου,
εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα έξοδα
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οπωσδήποτε για την επιτυχία της αλ‐
γοριθμικής προσέγγισης στη διαγνωστι‐
κή ανοσοϊστοχημεία, πέρα από τη χρήση
των αναγνωρισμένων από έμπειρους ε‐
ρευνητές αλγορίθμων απαιτούνται επί‐
σης (πίνακες 1 ως 4):
1. Κατάλληλες και σταθερές συνθήκες
επεξεργασίας των ιστών σε όλα τα στά‐
δια και τακτικός έλεγχος τήρησης των
κανόνων1,4.
2. Καθορισμός των αραιώσεων των αντι‐
σωμάτων με δοκιμές στο υλικό του συ‐
γκεκριμένου εργαστηρίου1,4.
3. Γνώση των δυνατοτήτων και του φά‐
σματος της δράσης όλων των αντισωμά‐
των στα διάφορα νεοπλάσματα.
4. Οι αλγόριθμοι πρέπει να βασίζονται σε
στατιστικές αναλύσεις της ειδικότητας
και της ευαισθησίας των αντισωμάτων
στα διάφορα νεοπλάσματα ώστε να μπο‐
ρεί να καθορίζεται η σχετική αξία κάθε
αποτελέσματος1,4.
5. Η σειρά της εφαρμογής μιας ομάδας
ανοσοχρώσεων θα πρέπει να καθορίζε‐
ται από τις σχετικές στατιστικές τους α‐
ξίες, κινούμενη από το πλέον ειδικό α‐
ντίσωμα στο λιγότερο ειδικό.
6. Τα ανοσοϊστοχημικά δεδομένα πρέπει
να ερμηνεύονται στα πλαίσια πολύ προ‐
σεκτικής μορφολογικής ανάλυσης και
διαφορικής διάγνωσης. Η ανοσοϊστοχη‐
μεία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
εμπειρία στη μορφολογική ανάλυση, που
μαζί με το ιστορικό αποτελούν τη βάση
της διάγνωσης1,4.
Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε
πρέπει να διαθέτουν ελαστικότητα, τόσο
σε καινούργια αντισώματα, όσο και σε
νέες μεθόδους1.

α, το φύλλο, το ατομικό αναμνηστικό και
το πρόσφατο κλινικό ιστορικό, το όργανο
και η θέση από την οποία ελήφθη το
δείγμα, κάθε ιστορικό τυχόν προηγούμε‐
νης νεοπλασματικής νόσου και του εί‐
δους της θεραπείας της7. Π.χ. η επιλογή
των αντισωμάτων για την ταυτοποίηση
ενός μικροκυτταρικού νεοπλάσματος ε‐
ξαρτάται απολύτως από την ηλικία του
ασθενούς ενώ στην περίπτωση που ερευ‐
νάται η πρωτοπαθής εστία ενός μετα‐
στατικού νεοπλάσματος στα οστά, η επι‐
λογή διευκολύνεται σημαντικά από την
πληροφόρησή μας για τυχόν προηγούμε‐
νες χειρουργικές επεμβάσεις στον προ‐
στάτη (ώστε να συμπεριληφθεί ειδικό
προστατικό αντιγόνο), τον θυρεοειδή (ώ‐
στε να συμπεριληφθεί θυρεοσφαιρίνη)
κ.λ.π7.
Η σωστή διαφορική διάγνωση των νεο‐
πλασμάτων βασίζεται επομένως στην
ιστομορφολογία, τις κλινικές πληροφορί‐
ες και την πιθανότητα εμφάνισης συγκε‐
κριμένων νεοπλασμάτων, στην ηλικιακή
ομάδα του ασθενούς μας και στη συγκε‐
κριμένη εντόπιση. Η διαφορική διάγνωση
είναι δυνατόν να κινείται μέσα σε ευρέα
ή στενά όρια. Π.χ. ένα αδιαφοροποίητο
μεγαλοκυτταρικό νεόπλασμα μπορεί να
είναι καρκίνωμα, μελάνωμα, σάρκωμα ή
λέμφωμα και να απαιτούνται πολλοί
δείκτες για τη διάγνωση, ενώ ένα αδενο‐
καρκίνωμα που διηθεί την ουροδόχο κύ‐
στη και τον προστάτη συγχρόνως απαιτεί
σαφώς πολύ λιγότερους δείκτες29.
Σήμερα πολλές ομάδες αξιόλογων δια‐
γνωστικών κέντρων έχουν καταρτίσει
και δημοσιεύσει αλγοριθμικούς πίνακες
ανοσοϊστοχημικών δεικτών για κάθε κα‐
τηγορία διαγνωστικού προβλήματος.
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Πίνακας 1. Διαγνωστικός αλγόριθμος. Αναπλαστικοί όγκοι [κερατίνη, βιμεντίνη, (κοινό λευ‐
κοκυτταρικό αντιγόνο), S‐100 πρωτεϊνη]
Κερατίνη
(+)
Βιμεντίνη
(+)
Πιθανόν τεχνικό σφάλμα
LCA
(+)
S‐100
(+)
Κερατίνη
(+)
Βιμεντίνη
(‐)
(+)
Πιθανόν κερκίνωμα (δυνατόν όγκος γεννηττικών
κυττάρων ή μεσοθηλίωμα)
LCA
(‐)
S‐100
(‐)
(+)
Κερατίνη
(‐)
Βιμεντίνη
(+)
Πιθανόν λέμφωμα
Κερατίνη LCA
(+)
(‐)
Βιμεντίνη S‐100
(+)
(‐)
LCA
Κερατίνη
S‐100
Βιμεντίνη
(+)
Πιθανόν μελάνωμα (δυνατόν λιποσάρκωμα)
LCA
(‐)
S‐100
(‐)
Κερατίνη
(+)
Βιμεντίνη
(+)
Πιθανόν σάρκωμα (δυνατόν σεμίνωμα)
LCA
(‐)
S‐100
(‐)
Κερατίνη
(‐)
Βιμεντίνη
(‐)
Πιθανόν τεχνικό σφάλμα
LCA
(‐)
S‐100
(‐)
Immunomicroscopy, Taylor, Cote, 1994

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗ‐
ΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕ‐
ΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ (ΣΤΟΧΕΥΜΕ‐
ΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)
Ο ρόλος της ανοσοϊστοχημείας έχει κα‐
ταλυτική επίδραση τα τελευταία χρόνια
στον θεραπευτικό χειρισμό του ασθε‐
νούς.
Η δυνατότητα ανίχνευσης της έκφρα‐
σης συγκεκριμένων αντιγόνων στα κύτ‐
ταρα ποικίλων νεοπλασμάτων, επέτρεψε
την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών,
δηλαδή μονοκλώνικών αντισωμάτων
που στρέφονται εναντίων αυτών των α‐
ντιγονικών μορίων.
Το πιο γνωστό ίσως παράδειγμα απο‐
τελεί το αντιγόνο HER‐2 (erbB2/neu), το
οποίο υπερεκφράζεται στο 20‐25% των

περιπτώσεων καρκίνου του μαστού30. Τα
επίπεδα του HER‐2 σχετίζονται με την
πρόγνωση και την παθογένεση του καρ‐
κίνου του μαστού, έχουν υψηλότερες τι‐
μές στα νεοπλασματικά παρά στα φυ‐
σιολογικά κύτταρα, και ανιχνεύονται τό‐
σο στην πρωτοπαθή εντόπιση, όσο και
στις μεταστατικές εστίες.
Η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση του
HER‐2 με τη χρήση μονοκλωνικού αντι‐
σώματος αποτελεί πλέον ρουτίνα στα
περισσότερα παθολογοανατομικά εργα‐
στήρια. Οι ασθενείς με υψηλή έκφραση
του μορίου λαμβάνουν ως θεραπεία το
μονοκλωνικό αντίσωμα Trastuzumab
(Herceptin; Genentech, South San Francis‐
co, CA), το οποίο αναστέλλει την υπε‐
ρέκφραση του ΗΕR‐230.
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Πίνακας 2. Διαγνωστικός αλγόριθμος. Όγκοι με έκφραση κοινού λευκοκυτταρικού αντιγόνου
(LCA) και βιμεντίνης
Αναπλαστικά λεμφώματα (μερικά) CD30, ALK‐P80
Ανοσοβλαστικά λεμφώματα Β και Τ (CD20, CD3)
Ιστιοκυτταρικά λεμφώματα (μερικά)CD68
Ν. Hodgkin κλασικού τύπου (μεικτής κυτταροβρίθειας, οζώδης σκήρυνση, λεμ‐
φοπενικός)
CD3+
CD43+
CD30 (+)
Αναπλαστικά λεμφώματα ALK‐P80
LCA (+)
CD3‐CD43‐(n ull)
Κερατίνη (‐) CD20 (+)
Ν. Hodgkin λεμφοεπικρατούντος τύπου ΕΜΑ (+) (‐)
Βιμεντίνη (+)
Β μη Hodgkin λέμφωμα πλούσιο σε Τ λεμφοκύτταρα
S‐100 (‐)
Κεντρολεμφοζιδιακό, CD10+ λέμφωμα μανδύα CD5+, λεμφοκυτταρι‐
κό λέμφωμα CD5+, CD23+, οριακής ζώνης, CD79a, CD45RA, Burkitt
CD10+, λεμφοβλαστικό Tdt+
CD20(‐)
Ανοσοβλαστικό Β
CD79a
Πλασματοκύττωμα

}

CD3 (+)
CD43 (±)
CD68 (+)(KP1)

Τ περιφερικό λέμφωμα

CD43+

Τ λεμφοβλαστικό λέμφωμα Tdt

CD45 RO+

Μυελογενής λευχαιμία MPO+
Κακοήθης ιστιοκυττάρωση
Ιστιοκυτταρικό λέμφωμα

Immunomicroscopy, Taylor CR, Cote RJ, 1994 (τροποποιημένο)
Πίνακας 3. Διαγνωστικός αλγόριθμος. Όγκοι με έκφραση κυτοκερατινών
Κερατίνη (+)
Μεσοθηλίωμα Ber4‐, CEA‐, CD15 (LeuM1)
Βιμεντίνη (+)
Συνοβιακό και επιθηλιοειδές σάρκωμα
Καρκίνωμα θυρεοειδούς (θηλώδες‐θυλακιοκυτταρικό):Θυρεοσφαιρίνη+
Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα
Κερατίνη (+)
Μικροκυτταρικό καρκίνωμα K8.18+, NSE+, χρωμογρανίνη+
Βιμεντίνη (‐)
Merkel καρκίνωμα K20+ NSE+, νευροϊνίδια+
LCA (‐)
Εμβρυϊκό καρκίνωμα PLAP+, CD30+
S‐100 (‐)
Χαμηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα CEA+, CD15(LeuM1)+
Immunomicroscopy, Taylor CR, Cote RJ, 1994 (τροποποιημένο)

⎡

{
{

Ένα άλλο μόριο‐στόχος για θεραπεία
με μονοκλωνικό αντίσωμα αποτελεί η
πρωτεϊνη του γονιδίου c‐kit, το οποίο
κωδικοποιεί έναν υποδοχέα τυροσινι‐
κής κινάσης (Kit) στην κυτταρική μεμ‐
βράνη31. Μεταλλάξεις του γονιδίου, οι
οποίες ενεργοποιούν την κινάση, ανι‐
χνεύονται στο 57%‐90% των στρωματι‐
κών όγκων του γαστρεντερικού

(GISTs). Μεταλλάξεις με το ίδιο αποτέλε‐
σμα παρατηρούνται επίσης σε ασθενείς
που πάσχουν από χρόνια μυελογενή λευ‐
χαιμία. Η θετική ανοσοϊστοχημική ανί‐
χνευση της πρωτεϊνης c‐kit τόσο στα GISTs
όσο και στην χρόνια μυελογενή λευχαιμία
αποτελεί την βασική προϋπόθεση για να
χορηγηθεί στους ασθενείς το μονοκλωνικό
αντίσωμα STI571 (GleevecTM, imatinib mesy‐
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late; Novartis Pharmaceuticals, Basel,
Switzerland) το οποίο είναι εκλεκτικός

αναστολέας της Kit31.

Πίνακας 4. Διαγνωστικός αλγόριθμος. Όγκοι με έκφραση βιμεντίνης.
LCA
(+)
Βιμεντίνη
(+)
Πιθανόν λέμφωμα ή λευχαιμία
Μυοσφαιρίνη, MyoD1,
Ακτίνη
(+)
Μυογενείς όγκοι
Myf3, Myf4(+): Ραβδομυο‐
σάρκωμα
Δεσμίνη
(+)
Ακτίνη λείων ινών (+):
Λειομυοσάρκωμα
Παράγων VIII
(+)
Αγγειοσάρκωμα, αγγειοενδοθηλίωμα, σάρ.Kaposi
CD31
(+)
Λυσοζύμη
(+)(‐)
α1 αντιχυμοθρυψίνη (+)
Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα
(+)
Βιμεντίνη (+) CD68
LCA (‐)
NCAM
(+)
Κερατίνη (‐) NSE
(+)
Νευροβλάστωμα
S‐100 (‐)
Συναπροφυσίνη
(+)
Νευροϊνίδια
(+)
NSE
(+)
Νευροϊνίδια
(+)
PNET/Ewing
(+)
CD99
PLAP
(+)
Σεμίνωμα
Φερριτίνη
(±)
S‐100
(±)
Λιποσάρκωμα, χονδροσάρκωμα, νευρινοσάρκωμα
S‐100
(+)
Πιθανόν μελάνωμα
Βιμεντίνη
(+)
Immunomicroscopy, Taylor CR, Cote RJ, 1994 (τροποποιημένο

⎡
⎣

όπως ο VGEF (vascular endothelial growth
factor) και οι μεταλλοπρωτεϊνάσες του
στρώματος (MMPs) σε όγκους του πνεύ‐
μονα34, η μεσοθηλίνη σε μεσοθηλιώματα
καθώς και σε παγκρεατικούς και ωοθη‐
κικούς όγκους35, ο Hif‐1α σε όγκους του
νεφρού36 κτλ. Η αξιόπιστη ανίχνευση
όλων αυτών των αντιγόνων εναπόκειται
στον παθολογοανατόμο, ο οποίος ανα‐
λαμβάνει έτσι καθοριστικό ρόλο στην
απόφαση για τον θεραπευτικό χειρισμό
του ασθενούς.

Επίσης, αποτελεί ήδη αναπόσπαστο
κομμάτι του θεραπευτικού χειρισμού, ο
προδιορισμός έκφρασης της πρωτεϊνης
EGFR στο μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα
παχέος εντέρου, προκειμένου να χορη‐
γηθεί στον ασθενή αντι‐ΕGFR αγωγή
(πχ, το μονοκλωνικό αντίσωμα C225, το
μόριο‐αναστολέας gefinitib κα.)32,33.
Η ανεύρεση καινούριων μορίων τα ο‐
ποία μπορούν να αποτελέσουν πιθανούς
στόχους θεραπευτικής αγωγής με μονο‐
κλωνικά αντισώματα, αποτελεί αντικεί‐
μενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος
παγκοσμίως.
Παραδείγματα αποτελούν αντιγόνα
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