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Το έργο ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ εμπίπτει στο πλαίσιο της μεταφραστικής έρευνας που στόχο έχει
την ανεύρεση και επικύρωση προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών στον
καρκίνο κεφαλής τραχήλου.

Πραγματοποιείται μέσα από τη σύμπραξη δύο ερευνητικών οργανισμών: του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Τμήματος Ανοσολογίας του Νοσοκομείου
«ο Άγιος Σάββας», δύο Πανεπιστημίων: του Εργαστηρίου Ιστολογίας και
Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και της Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας / Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και δύο επιχειρήσεων:
της Ανώνυμης Εταιρείας Κυτταρικών και Μοριακών Ανοσολογικών Εφαρμογών
ΣΕΜΙΑ Α.Ε. (CEMIA S.A.) και της Αντιπροσωπείας Επιστημονικού Εξοπλισμού Αφοι
ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. (ΑΝΤΙΣΕΛ).

The BIOKARETRA project is in the context of translational research that aims to
identify and validate prognostic and predictive biomarkers for head and neck
cancer.

The project is being implemented through the collaboration of two research
organizations: the National Hellenic Research Foundation (NHRF) and the
Immunology Department of the Hospital "Agios Savvas", two Universities: the
Histology & Embryology Laboratory / Medical School of the National and
Kapodestrian University of Athens and the Radiotherapy Oncology Clinic /
University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University of Thrace, and two
companies: the Anonymous Company of Cellular and Molecular Immunological
Applications S.A. (CEMIA S.A.) and the Anonymous Company of Scientific
Equipment SELIDIS BROS S.A. (ANTISEL).
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Η κακή πρόγνωση του καρκίνου κεφαλής τραχήλου (ΚΚΤ) υπογραμμίζει τη αναγκαιότητα
ανάπτυξης προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών με σκοπό την ανεύρεση
υποομάδων ασθενών με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά (πχ πρώιμη υποτροπή) και
διαφορετική ανταπόκριση στις υπάρχουσες και νέες θεραπείες. Μέχρι σήμερα η λοίμωξη
από HPV αποτελεί τον μόνο αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη (η προβλεπτική του αξία είναι
υπό εξέταση) σε συνδυασμό με το στάδιο κατά TNM του όγκου. Η ανάδειξη νέων
βιοδεικτών θα βοηθήσει στη διαστρωμάτωση των ασθενών με ΚΚΤ, γεγονός που
καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό στους HPV- ασθενείς που αποτελούν την πλειοψηφία.
Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτό να προβλεφθεί η πορεία της νόσου ώστε να
εφαρμόζονται τα κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα με αποτέλεσμα το βέλτιστο κλινικό
όφελος με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες. Επίσης, η εισαγωγή αξιόπιστων βιοδεικτών
θα επιτρέπει στο να γνωρίζουμε εξατομικευμένα την ανταπόκριση στη θεραπεία.

The poor prognosis of head and neck (H&N) cancer highlights the need for the
development of prognostic and predictive biomarkers in order to identify subgroups of
patients with different clinical characteristics (eg early relapse) and different responses
to existing and new therapies. These biomarkers will help the oncologists elucidate the
rate at which the disease progresses, so as to apply the appropriate therapeutic
protocol and dosage, thereby achieving positive clinical results while at the same time
minimizing the toxic side effects associated with therapeutic overdosing. In addition, the
introduction of reliable biomarkers will allow the identification of patient personalized
response to treatments.
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Αναμενόμενα οφέλη:

Σημαντικό πλεονέκτημα της μελέτης είναι πώς το βιολογικό υλικό θα προέρχεται πρώτον από
σειριακές δειγματοληψίες του πλάσματος πριν και μετά την θεραπεία και δεύτερον από ιστό
προερχόμενο από την πρωτοπαθή, την μεταστατική εστία και θέσεις υποτροπής. Με αυτό τον
τρόπο δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά της κλινικής επιβεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο
των υπό εξέταση παραμέτρων στο ΚΚΤ. Με το πέρας της μελέτης θα δημιουργηθεί πλατφόρμα
προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών τόσο στο πλάσμα, όσο και στον ιστό έχοντας γίνει
ένα βήμα πιο κοντά στην προσωποποιημένη θεραπεία στο ΚΚΤ με τεράστιο όφελος τόσο για τον
ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας.

Expected benefits:

An important advantage of this project is that the biological material will come from a) serial
plasma sampling before and after therapy and b) tissue that originates from primary lessions, as
well as metastatic and relapse sites. This will allow for the first time the real-time clinical
confirmation of the H&N parameters under examination. At the end of the study, a platform of
prognostic and predictive biomarkers will be created for both plasma and tissue, taking us one
step closer to personalized H&N therapy with enormous benefit to both the patient and the
healthcare system
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