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�ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

 Στόχος η πρόληψη και η προαγωγή της Υγείας

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε χθες το Νομοσχέδιο για τη Δημόσια Υγεία, 
που έχει στόχο την πρόληψη και τη βελτίωση της προαγωγής και της Δημόσιας 
Υγείας.
Με το νέο νομοσχέδιο, θεσπίζεται 5ετές εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια 
υγεία, το οποίο είναι δεσμευτικό για τις υπηρεσίες υγείας, περιλαμβάνει 
μετρήσιμους στόχους, είναι κοστολογημένο με στόχο τη διαφάνεια αλλά και 
τη σταδιακή αύξηση της δαπάνης για τη δημόσια υγεία στο μέσο όρο των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προβλέπει ενδεχόμενες συμπράξεις 
μεταξύ φορέων του Δημοσίου, εθελοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων. 
Περιλαμβάνει επίσης εθνικό πρόγραμμα πρωτογενούς, δευτερογενούς 
και τριτογενούς πρόληψης με την ονομασία «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο 
εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία. Η πρωτογενής 
πρόληψη, περιλαμβάνει το εθνικό πρόγραμμα προαγωγής της υγιεινής 
διατροφής και της σωματικής άσκησης (ΕΠΠΣΑΥΔ), το εθνικό πρόγραμμα 
αντιμετώπισης του αλκοόλ (ΕΠΑΑ) αλλά και το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών 
(ΕΠΕΜΒ.) που προβλέπει ότι σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης 
μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία, «μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του υπουργού Υγείας, μετά 
από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με 
σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου». Τα προγράμματα δευτερογενούς 
πρόληψης περιλαμβάνουν το εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου 
(ΕΠΠΕ) για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού καθώς 
και το εθνικό πρόγραμμα συστηματικού προγεννητικού και περιγεννητικού 
ελέγχου (ΕΠΠΓΕ). Στην τριτογενή πρόληψη συμπεριλαμβάνονται το εθνικό 
πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (ΕΠΨΕΑΑΨΠ) και η επίλυση οργανωτικών θεμάτων 
των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργούνται: 
Α)  Τμήμα κινητοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου στον τομέα της υγείας στο 

υπουργείο Υγείας, με αντικείμενο το συντονισμό και την υποστήριξη των 
εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Β)  Διευθύνσεις δημόσιας υγείας στις ΔΥΠΕ, ως το αναγκαίο ενδιάμεσο επίπεδο.
Γ)  Διυπουργικό συμβούλιο δημόσιας υγείας (ΔΙ.ΣΥ.ΔΥ)με σκοπό τον συντονισμό 

και την παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου δράσης για τη 
δημόσια υγεία. 

Δ)  Επιτροπή εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας (ΕΕΔΥ) ως επιστημονικό, 
συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Υγείας. 

 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ  
 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
Για την επιτυχή έκβαση άσκησης προσομοίωσης και ετοιμότητας, αναφορικά με την 
αντιμετώπιση ύποπτου περιστατικού κορονοϊού 2019-nCoV, που πραγματοποιήθηκε 
χθες το πρωί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενημέρωσε 
τον υπ. Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου. Ανάλογες 
ασκήσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς στη χώρα. Η επόμενη 
άσκηση θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

�ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΚ

  Θεσμοθέτηση επιστημονικής 
αμοιβής των φαρμακοποιών

Σημαντική εξέλιξη τόσο για τη Δημόσια 
Υγεία όσο και για το φαρμακευτικό 
κλάδο, χαρακτηρίζει ο Πανελλήνιος 
Φαρμακευτικός Σύλλογος, το Μνημόνιο 
Συνεργασίας με το υπ. Υγείας για την 
διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού 
Κόστους από τα Φαρμακεία. Όπως 
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση 
του Συλλόγου, ο Πανελλήνιος 
Φαρμακευτικός Σύλλογος υλοποιώντας 
στο ακέραιο τις αποφάσεις της ΓΣ 
του Κλάδου που πραγματοποιήθηκε 
στις 22/9/2019, υπέγραψε το 
Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο 
αποτυπώνει όλες τις προϋποθέσεις 
που ετέθησαν σε αυτήν. «Οι Έλληνες 
Φαρμακοποιοί με την συνεργασία 
αυτή συμμετέχουν αποφασιστικά 
στην εξάλειψη της ταλαιπωρίας των 
ασθενών με βαριές παθήσεις επιπλέον 
δε εξασφαλίζουν την αναγκαία 
στήριξη και ενημέρωση για την 
ορθή λήψη των φαρμάκων και την 
αποφυγή συμβάντων που εγκυμονεί 
η απουσία φαρμακοποιού από την 
αλυσίδα διάθεσης των Φαρμάκων», 
σημειώνουν οι φαρμακοποιοί. Το 
Μνημόνιο προβλέπει επίσης την 
θεσμοθέτηση επιστημονικής αμοιβής 
των φαρμακοποιών για το έργο της 
διάθεσης των συγκεκριμένων ΦΥΚ, 
μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής 
του μέτρου. «Με τη ρύθμιση αυτή 
αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται για 
πρώτη φορά επιστημονική αμοιβή 
για τους φαρμακοποιούς και αυτό 
είναι μια θεσμική κατάκτηση κάτι 
που είναι θεσμοθετημένο για όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
τονίζουν οι φαρμακοποιοί. 
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HTΑ
C O N F E R E N C E Value Driven Healthcare and Shared Decision Making

Advanced Executive Training  

Monday 17 February 2020,  Divani Caravel Hotel

Εκπαιδευτής

www.htaconference.gr 

Συμμετοχές & Χορηγίες: Χρυσούλα Κορδούλη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com
Ζωή Ρακοπούλου, M: +30 6948 388 608, E: rakopoulou@boussias.com Περιεχόμενο: Νέλλη Καψή, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289),  
E: nellykapsi@yahoo.com Ναταλία Τουμπανάκη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289), E: ntoubanaki@boussias.com

Tuesday 18 February 2020,  
Divani Caravel Hotel, Olympia Hall

Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα, η κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης της αξίας μιας θεραπείας στο 
πλαίσιο του ΗΤΑ, ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης και οι λύσεις στα πιο συνηθισμένα προβλήματα και 
λάθη είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Advanced Executive Training, στις 17 Φεβρουαρίου.

Οι βασικές συνεδρίες του σεμιναρίου: 

  A toolkit for assessing value in HTA and adaptation to the Greek context
  Principles of healthcare negotiation
  Pharmaceutical budgeting and approaches to risk mitigation: relevance and implications for HTA and reimbursement
  Case study introduction and planning
  Negotiation Preparation

Πάνος Καναβός, PhD, 
Associate Professor, 
Deputy Director, LSE 
Health, Department 

of Social Policy, London School of 
Economics, επικεφαλής των δρα-
στηριοτήτων του Medical Technology 
Research Group (MTRG) το οποίο συ-
ντονίζει τις δραστηριότητες του impact 
HTA consortium.

Δείτε αναλυτικότερα το Πρόγραμμα εδώ

�Α. ΞΑΝΘΟΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ  
ΤΟ ΑΜΚΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 Μετά την επιδείνωση της υγείας τους και τη διεθνή κατακραυγή

Την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει στους πρόσφυγες τον Προσωρινό 
Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης (ΠΑΑΥΠΑ), σχολιάζει με 
δήλωσή του, ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Α. Ξανθός: «Μετά από 7 μήνες 
χωρίς ιατροφαρμακευτική φροντίδα για τους πρόσφυγες - αιτούντες άσυλο που 
έφτασαν στη χώρα, μετά από τη διεθνή κατακραυγή (βλ. πρόσφατο δημοσίευμα 
στο Lancet) και την καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας για επαναφορά του ΑΜΚΑ, 
μετά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας των ίδιων των προσφύγων (το 35% είναι 
παιδιά) αλλά και τη σοβαρή διακινδύνευση της Δημόσιας Υγείας, η κυβέρνηση 
αποφάσισε επιτέλους να ενεργοποιηθεί επαναφέροντας περίπου αυτό που 
λοιδορούσε ως πολιτική «ξέφραγου αμπελιού» του ΣΥΡΙΖΑ: μια μορφή ΑΜΚΑ, 
τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης (ΠΑΑΥΠΑ). 
Το "επιτελικό Κράτος" της ΝΔ αποδείχθηκε περίτρανα στη διαχείριση του 
προσφυγικού όχι μόνο ανέτοιμο και ανίκανο, αλλά και ιδεοληπτικό, ανεύθυνο 
και, κυρίως, επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Και φυσικά εξέθεσε ανεπανόρθωτα 
τη χώρα, αφού εγκαταλείφθηκε επίσημα η πολιτική της καθολικής κάλυψης 
υγείας και της ισότιμης υγειονομικής φροντίδας των προσφύγων-μεταναστών, 
που αποτελεί πρόταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και υποχρέωση 
της Ελλάδας με βάση τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Μένει τώρα να παρακολουθήσουμε στην πράξη κατά πόσο η 
διαδικασία χορήγησης της ΠΑΑΥΠΑ από την Υπηρεσία Ασύλου και την ΗΔΙΚΑ, 
θα είναι γρήγορη και αποτελεσματική».

�ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΟ 
ΤΟ ΚΥ ΜΗΛΟΥ

  Επιστολή του Σωματείου 
Συνταξιούχων στη Βουλή

Για τραγική υποστελέχωση του Κέντρου 
Υγείας στη Μήλο, λόγω της οποίας 
είναι αδύνατον να παρασχεθούν ακόμα 
και στοιχειώδεις υπηρεσίες Υγείας, 
κάνει λόγο σε ανακοίνωση-επιστολή 
του το Σωματείο Συνταξιούχων του 
νησιού. Πιο συγκεκριμένα, το Σωματείο 
επισημαίνει ότι το ΚΥ Μήλου λόγω 
της «τραγικής του υποστελέχωσης 
αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις 
στοιχειώδεις ανάγκες της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης στη Μήλο» 
και ότι «υποχρέωση του κράτους 
σε οποιαδήποτε δημοκρατία είναι η 
στήριξη της δημόσιας υγείας για την 
κάλυψη των όποιων αναγκών, ιδιαίτερα 
των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων». 
Στην επιστολή αναφέρεται ότι το ΚΥ 
Μήλου σήμερα λειτουργεί μόνο με 
έναν γιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής 
που και αυτός είναι με απόσπαση. Οι 
συνταξιούχοι ζητούν από το υπ. Υγείας 
να θεσπίσει ειδικά κίνητρα οικονομικής 
ενίσχυσης για τους γιατρούς ειδικοτήτων 
που θα τοποθετούνται στα νησιά και 
βέβαια στη Μήλο. Σημειώνουν δε ότι 
θα μπορούσαν να θεσπιστούν διάφορα 
μέτρα για τη βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών Υγείας στα νησιά.

http://www.htaconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
https://www.htaconference.gr/workshop-agenda/
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Παρασκευή  
6 Μαρτίου 2020 

Elite Hotel
Καλαμάτα

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 SAVE THE

DATE

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ: Νέλλη Καψή, T: 210 6617 777 (εσωτ. 289)  F: 210 6617 778  E: nellykapsi@yahoo.com  
Όλγα Τσακαμή, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 289)  Ε: otsakami@boussias.com   

ΣΥΜΜΕΤΌΧΕΣ/ΧΌΡΗΓΙΕΣ: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 204)  F: 210 6617 778  E: ckordouli@boussias.com 

www.besthospitalmanagement.gr

�ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Συνολικού προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας ενημερώνει για ένα μελετημένο σχέδιο 
σημαντικών έργων υγείας συνολικού προϋπολογισμού €11.500.000, που 
ξεκινά να υλοποιεί. Κάποια από αυτά έχουν ήδη ενταχθεί, όπως η ενεργειακή 
αναβάθμιση και εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στη Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας π/υ €4.500.000. Το δεύτερο μεγάλο έργο που εντάσσεται 
στο ΠΕΠ Πελοποννήσου στα τέλη του Μάρτη, αφορά την προσθήκη ορόφου 
1000τ.μ πάνω από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ένα 
έργο συνολικού προϋπολογισμού €3.800.000 που έρχεται να δώσει λύσεις 
στην χρονίζουσα χωροταξική ασφυξία του ιδρύματος αλλά και να ανοίξει 
προοπτικές για νέες υπηρεσίες υγείας. Ο τρίτος άξονας αφορά πρόταση που 
την ερχόμενη εβδομάδα υποβάλλετε στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα ΟΠΣ και αφορά την προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής για τις 
Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας-Κυπαρισσίας συνολικού προυπολογισμού 
€220.000.
Ο 4ος άξονας ώριμων έργων αφορά τον τομέα της ψυχικής υγείας και 
περιλαμβάνει την παροχή νέων υπηρεσιών μέσα από την δημιουργία τεσσάρων 
νέων δομών συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000€. Πρόκειται α) για την 
ανάπτυξη και παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο ΚΨΥ (ιατροπαιδαγωγικό 
κέντρο) β) λειτουργία κινητής μονάδας για κατ’ οίκον νοσηλεία γ) την δημιουργία 
ενός οικοτροφείου με 15 ωφελούμενους που θα απευθύνεται σε ασθενείς μέσης 
ηλικίας μετά την νοσηλεία τους στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου και  
δ) την δημιουργία ενός κέντρου ημέρας. 

�DEMO: AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  Νέο Επενδυτικό Σχέδιο  
για τα επόμενα 5 χρόνια

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία 
της DEMO το 2019, αφού οι πωλήσεις 
της χρονιάς που πέρασε κυμάνθηκαν 
για πρώτη φορά πάνω από τον πήχη 
των 150 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 16 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με το 2018, δήλωσε ο Πρόεδρος της 
DEMO, Σταύρος Δέμος, στο χαιρετισμό 
του, στη διάρκεια εκδήλωσης για την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 
Ιανουαρίου, σε αίθουσα στη Βαρυμπόμπη 
της Αττικής. «Όσον αφορά τις επενδύσεις 
της εταιρίας για το 2019 ολοκληρώσαμε 
στο 90% όλες τις επενδύσεις που είχαμε 
προγραμματίσει, όπως η ολοκλήρωση της 
κατασκευής του 4ου κτιρίου, συνολικού 
εμβαδού 10.500 τ.μ., η έναρξη της νέας 
μονάδας παραγωγής γυάλινων αμπουλών 
και της νέας γραμμής ρομποτικής 
συσκευασίας πλαστικών μπουκαλιών, 
ενώ ένα σημαντικό και επίπονο έργο, το 
serialization των γραμμών συσκευασίας 
μας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και 
σε χρόνο ρεκόρ», ανέφερε ο κ. Δέμος. 
Τέλος, έκλεισε με την αναφορά του σε 
σημαντικές επενδύσεις που σκοπεύει 
να πραγματοποιήσει η εταιρεία στα 
επόμενα 5 χρόνια. 

https://www.besthospitalmanagement.gr/
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�EFPIA - ΣΦΕΕ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΟΡOΝΟΪΟΥ

  Συμμετοχή στις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπισή του

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA) 
και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλος της EFPIA, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την ανθρωπότητα, 
από την πρόσφατη εκδήλωση του κορoνοϊού, δεσμεύονται να συμμετάσχουν 
στις παγκόσμιες προσπάθειες για τη φροντίδα των ατόμων που πλήττονται, να 
περιορίσουν την επιδημία και να αναπτύξουν πόρους για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών εστιών. Για το σκοπό αυτό, η EFPIA απεύθυνε έκκληση σε όλες τις 
εταιρίες-μέλη να εστιάσουν με όλες τους τις δυνάμεις στην έρευνα, ώστε να βρεθούν 
τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην 
καταπολέμηση των κορoναϊών. Τα συναφή εργαλεία περιλαμβάνουν διαγνωστικά 
και βιοδείκτες, εγκεκριμένες θεραπείες ή ενώσεις σε εξέλιξη που θα μπορούσαν να 
αναπροσαρμοστούν για χρήση στη θεραπεία ασθενών με κορoνοϊό. Στον κατάλογο 
των πιθανών εργαλείων που αναζητούνται ήδη περιλαμβάνονται και δεδομένα 
αλληλουχίας (παθογόνα, γονιδιώματα), κυτταρικές σειρές, αποθετήρια βιολογικών 
δεξαμενών κλινικών δειγμάτων, ιικά αποθέματα και στελέχη που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ανάπτυξης ή επικύρωσης νέων θεραπειών. 
Εκτός από την πρόσκληση για εξεύρεση και παροχή εργαλείων, η EFPIA διερευνά, 
μέσω της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΙΜΙ), δυνητικές ενέργειες για 
τη στήριξη της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, προκειμένου 
να επιταχυνθεί η ανάπτυξη θεραπευτικών και διαγνωστικών για τον κορoνοϊό και 
προκειμένου να βρεθεί το σχετικό εμβόλιο.

�SANOFI: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

 Προάσπιση της υγείας και αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης

Τη χρονιά που πέρασε, η Sanofi Ελλάδας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης υποστήριξε το έργο ιδρυμάτων και οργανισμών μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που συμβάλλουν στην προάσπιση της υγείας και την αναβάθμιση του 
επιπέδου διαβίωσης των ευπαθών ομάδων. Συγκεκριμένα, η Sanofi υλοποίησε 
τις παρακάτω δράσεις: Υποστήριξε την ανακαίνιση του εστιατορίου του Πρότυπου 
Εθνικού Νηπιοτροφείου (ΠΕΝ) στην Καλλιθέα, το οποίο φιλοξενεί, διαπαιδαγωγεί 
και προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε νήπια που προέρχονται από ακατάλληλα 
οικογενειακά περιβάλλοντα. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Sanofi υποστήριξε 
οικονομικά το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» που υλοποιεί η Εταιρεία Πρόληψης & 
Προαγωγής Υγείας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής 
φροντίδας στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της 
υγείας τους. Επιπλέον η εταιρεία υποστήριξε και το 2019 τη χειμερινή καμπάνια του 
Ιδρύματος EMFASIS, «Merry STREETmas - Χριστούγεννα στο δρόμο» προσφέροντας 
υπνόσακους στους άστεγους συμπολίτες μας. Τέλος, η Sanofi προχώρησε στην 
οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Νοσηλεία στο Σπίτι», προσφέροντας 
264 επισκέψεις για κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη 
σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα οι οποίοι δυσκολεύονται να μετακινηθούν και 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 

�ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ: 
ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ 
ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  Στην Αθήνα το «2020 
ASH Highlights in the 
Meditteranean»

Ιδιαίτερη έμφαση στην αμυλοείδωση, 
μια σχετικά σπάνια νόσο που απαιτεί 
έγκαιρη και σωστή διάγνωση, θα 
δοθεί στην επιστημονική εκδήλωση 
με τίτλο «Σπάνιες Πλασματοκυτταρικές 
Δυσκρασίες: Νεότερα Δεδομένα» που 
διοργανώνει η Ιατρική Εταιρεία Μελέτης 
της Βιολογίας και Θεραπείας του Καρκίνου 
(ΙΕΜΒΙΘΕΚ) σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της 
Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Όπως 
ανέφερε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, 
ο Αν. Καθηγητής του ΕΚΠΑ Ευστάθιος 
Καστρίτης, οι δυο συχνότερες μορφές 
της αμυλοείδωσης είναι η πρωτοπαθής 
αμυλοείδωση (AL αμυλοείδωση) και 
η αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη 
(ATTR αμυλοείδωση) οι οποίες όμως 
έχουν διαφορετική έκβαση και εντελώς 
διαφορετική θεραπεία και για το λόγο 
αυτό είναι πολύ σημαντική η διαφορική 
τους διάγνωση. Σκοπός της διημερίδας 
είναι ο συντονισμός των προσπαθειών 
για την έγκαιρη και ορθή διάγνωση 
καθώς οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζονται 
σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες λόγω 
των διαφορετικών συμπτωμάτων τους 
που ομοιάζουν με άλλες παθήσεις. Την 
πρώτη ημέρα του συνεδρίου, (7/2), όπως 
ανέφερε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Μελέτιος 
Α. Δημόπουλος θα παρουσιαστούν 
οι εξελίξεις που αφορούν νοσήματα 
όπως το πολλαπλούν μυέλωμα, η 
μακροσφαιριναιμία του Waldenström, 
η πλασματοκυτταρική λευχαιμία, το 
σύνδρομο POEMS, οι μονοκλωνικές 
γαμμαπάθειες που προσβάλλουν 
τους νεφρούς, το περιφερικό νευρικό 
σύστημα, τα μονήρη πλασματοκυττώματα 
και η νόσος Castleman. Tέλος, ο 
Καθηγητής του ΕΚΠΑ Π. Παναγιωτίδης 
αναφέρθηκε στην επιστημονική διημερίδα 
με τίτλο «2020 Highlights of ASH in 
the Mediterranean», που για δεύτερο 
συνεχόμενο χρόνο η Αμερικανική 
Αιματολογική Εταιρεία (ASH) σε 
συνεργασία με την Ελληνική Αιματολογική 
Εταιρεία (ΕΑΕ), διοργανώνει στην Αθήνα, 
από 21-22/2/2020.  
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�ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

 Σε συνέδριο του ΙΑΣΩ

Η ανάδειξη των σημαντικών εξελίξεων στην αντιμετώπιση του καρκίνου και 
η επισήμανση του ουσιαστικού ρόλου της πολυδιάστατης επιστημονικής 
αντιμετώπισης του ασθενούς, είναι ο σκοπός του Συνεδρίου Θεραπευτικών 
Εξελίξεων στην Ογκολογία, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 
Φεβρουαρίου 2020 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Κλινικής ΙΑΣΩ. Το συνέδριο 
διοργανώνεται από το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας 
και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, 
της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων 
Ελλάδας. Διακεκριμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από το ΙΑΣΩ και από 
άλλες κλινικές όπως Ογκολόγοι, Χειρουργοί, Ακτινοθεραπευτές, Γυναικολόγοι, 
Παθολογοανατόμοι, Ουρολόγοι, Αιματολόγοι, κ.α., θα συμμετέχουν ως ομιλητές. 
Η συμμετοχή και παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν.

�ΦΣΘ: ΔΩΡΕΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Στη δωρεά 10 κιβωτίων με αντισηπτικά προς το Δήμο Θεσσαλονίκης προχώρησε 
ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ). Οι φαρμακοποιοί της 
πόλης ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής 
Χάρη Αηδονόπουλου και παρέδωσαν 220 συσκευασίες αντισηπτικών για να 
χρησιμοποιηθούν στα σχολεία του Δήμου ως μέτρο προφύλαξης απέναντι 
στις ιώσεις που ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας. «Οι φαρμακοποιοί της 
Θεσσαλονίκης, με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης, ανταποκρίθηκαν άμεσα και 
εντυπωσιακά, μέσα σε μόλις δύο 24ωρα, στο αίτημα του Αντιδημάρχου κ. 
Αηδονόπουλου για δωρεά αντισηπτικών στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Στόχος είναι να μπει ένας φραγμός στην εξάπλωση των λοιμώξεων που αυτή την 
περίοδο είναι σε έξαρση», δηλώνει ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης. Παράλληλα τονίζει ότι ο ΦΣΘ είναι πάντα 
παρών και συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις που διοργανώνουν υγειονομικοί και 
άλλοι θεσμικοί φορείς της Θεσσαλονίκης.

�Π.Ο.Υ. ΓΙΑ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟ: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 
ΚΙΝΑΣ

  Μπορούν να σταματήσουν 
την εξάπλωση 

Τα «ισχυρά μέτρα» που έλαβε το 
Πεκίνο εναντίον του νέου κορονοϊού 
προσφέρουν ένα «παράθυρο 
ευκαιρίας» για να σταματήσει η 
εξάπλωση παγκοσμίως, διαβεβαίωσε 
χθες ο γενικός γραμματέας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς στη 
Γενεύη. Επιπλέον, ο διευθυντής του 
ΠΟΥ κατηγόρησε ορισμένες πλούσιες 
χώρες ότι «καθυστερούν πολύ» στο να 
μοιράζονται τις πληροφορίες σχετικά 
με τα κρούσματα του νέου κορονοϊού, 
αξιώνοντας να επιδεικνύεται 
μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε διεθνές 
επίπεδο με στόχο να καταπολεμηθεί 
η επιδημία ιογενούς πνευμονίας. 
Μάλιστα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ 
σημείωσε ότι έχει στείλει επιστολές 
σε όλους τους υπουργούς Υγείας 
προτρέποντάς τους να βελτιώσουν 
αμέσως την κατανομή των δεδομένων 
σχετικά με τον κοροναϊό, προσθέτοντας 
ότι θα στείλει μια ομάδα διεθνών 
εμπειρογνώμων για να εργαστεί 
με τους Κινέζους εταίρους τους. Ο 
Τέντρος έκανε επίσης γνωστό ότι ο 
ΠΟΥ έχει στείλει μάσκες, γάντια και 
18.000 προστατευτικές στολές σε 
24 χώρες, όπως και 250.000 σετ 
ανίχνευσης του ιού με στόχο την 
επιτάχυνση της διάγνωσης. Προς το 
παρόν, 27 κρούσματα μετάδοσης του 
ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο έχουν 
καταγραφεί σε 9 χώρες εκτός της Κίνας, 
σύμφωνα με αξιωματούχους του ΠΟΥ.

HealthDaily
ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ/ΟΡΦΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  
Ζωτικής σημασίας η πρόσβαση στις νέες θεραπείες
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1917, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
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Καθημερινά κερδίζουμε μικρές και μεγάλες μάχες κατά 
του καρκίνου» επισημαίνει ο Νικόλαος Γ. Τσουκαλάς, 
MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπλη-

ροφορική, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 
ΓΣΝΑ στην Αθήνα και συμπληρώνει. «Τα τελευταία χρόνια οι 
εξελίξεις στην Ογκολογία είναι αλματώδεις και το “Πέρασμα στη 
Νέα Εποχή” θεωρείται πλέον γεγονός. Στις μέρες μας, συχνά 
ασθενείς και ογκολόγοι νοιώθουμε σαν δρομείς στον αγώνα 
να αφομοιώσουμε τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και να 
τις εφαρμόσουμε καθημερινά”. Όπως εξηγεί ο κ. Τσουκαλάς, 
έχουμε θετικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς που σχετίζονται τόσο 
με την πρώιμη, έγκαιρη και σωστή διάγνωση του καρκίνου όσο 
και με την θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπαγών όγκων. Ει-
δικότερα, αναφορικά με την διάγνωση έχουμε στην διάθεσή μας 
καλύτερες απεικονιστικές μεθόδους (πχ το PET-CT scan) καθώς 
και περισσότερες μεθόδους μοριακής ταυτοποίησης και γενετι-
κής διερεύνησης των διαφόρων όγκων (πχ το Next Generetion 
Sequencing, NGS). Επιπλέον, με την βοήθεια των υγρών βιοψιών 
(liquid biopsies) μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία 
και τις πιθανές αλλαγές των όγκων στην διάρκεια του χρόνου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενδελεχής διερεύνηση της ταυτότητας 
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε νεοπλάσματος είναι 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

πολύ σημαντική και έχει πολλαπλές συνέπειες στην λήψη των 
διαφόρων θεραπευτικών αποφάσεων. Χαρακτηριστικά θα μπο-
ρούσαμε να αναφέρουμε ότι όλοι οι καρκίνοι μαστού δεν είναι 
ίδιοι και το ίδιο ισχύει για τους περισσότερους όγκους όπως του 
πνεύμονα, του παχέος εντέρου κ.α. Αναφορικά με την αντιμε-
τώπιση των συμπαγών όγκων όπως λέει, υπάρχουν εξελίξεις 
στην χειρουργική αντιμετώπισή τους με καλύτερες και ελάχιστα 
επεμβατικές μεθόδους όπως η ρομποτική χειρουργική αλλά και 
στην διαχείριση πιθανών τοπικών υποτροπών ή και περιορισμέ-
νων (ολίγων) μεταστατικών βλαβών π.χ. χειρουργική αφαίρεση, 
τοπικές θεραπείες με στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, καυτη-
ριασμό (ablation), κ.α. Η έννοια της ολιγομεταστατικής νόσου 
(oligometastatic disease) είναι πλέον γνωστή και αποδεκτή στην 
ιατρική κοινότητα και θα πρέπει οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται 
ανάλογα σε μια σειρά από καρκίνους όπως ο καρκίνος του παχέ-
ος εντέρου, του πνεύμονα, του νεφρού κ.λπ. Ιδιαίτερη αναφορά 
θα πρέπει να γίνει στην σημαντική βελτίωση της εφαρμοζόμενης 
ακτινοθεραπείας η οποία με τα νεότερα μηχανήματα είναι πε-
ρισσότερο ακριβής, αποτελεσματική και ασφαλής. Ωστόσο, η 
μεγαλύτερη επανάσταση στον χώρο της ογκολογίας σχετίζεται 
με τις συστηματικές θεραπείες. Είναι γνωστό ότι τα προηγού-
μενα χρόνια τα περισσότερα αντικαρκινικά φάρμακα ανήκαν 
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στην κατηγορία των χημειοθεραπευτικών παραγόντων τα οποία 
προσπαθούσαν να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα γενικά 
μέσω αναστολής του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού τους. Συ-
νήθως η χημειοθεραπεία είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω 
αντινεοπλασματικών φαρμάκων. Η κλινική αποτελεσματικότητα 
της χημειοθεραπείας είναι γνωστή και σαφώς έχει περιορισμούς. 
Επιπλέον, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της χημειοθεραπείας είναι 
ένα σοβαρό θέμα που συχνά ταλαιπωρεί τους ασθενείς. Μια 
άλλη μορφή συστηματικής θεραπείας είναι η ορμονοθεραπεία 
με καλά αποτελέσματα στο μαστό και στον προστάτη. Επιπελόν, 
έχουμε νέα σκευάσματα ορμονοθεραπείας πχ για τον καρκίνο 
του προστάτη ή και φάρμακα αναστολής της αντίστασης στην 
ορμονοθεραπεία π.χ. για τον καρκίνο του μαστού (αναστολείς 
των CDK4,6). Ενώ, τώρα πια χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 
κλινική πράξη μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν βιολο-
γικά «μονοπάτια» σημαντικά για την επιβίωση των καρκινικών 
κυττάρων όπως είναι η αγγειογένεση κ.α. Επίσης, οι στοχεύουσες 
θεραπείες είναι νεότερα φάρμακα τα οποία «κτυπάνε» συγκεκρι-
μένα μόρια που σχετίζονται με την αύξηση και μετάσταση του 
καρκίνου όπως τα μόρια VEGF, EGFR, BRAF, κ.α. Αρκετές από 
αυτές τις θεραπείες είναι από του στόματος χάπια και εύκολες 
στην χορήγησή τους. Παρόλα αυτά, η σημαντικότερη εξέλιξη των 
τελευταίων ετών είναι η κλινική εφαρμογή της ανοσοθεραπείας. 
Το ανοσοποιητικό μας σύστημα διαθέτει εξειδικευμένα κύτταρα 
τα οποία προσπαθούν να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα. Η 
έκβαση της «μάχης» αυτής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
και μπορεί να οδηγήσει είτε στην πλήρη εξαφάνιση του όγκου, 
είτε στην δημιουργία μιας ισορροπίας μεταξύ ανοσοποιητικού 
συστήματος και όγκου, είτε τέλος στην ανάπτυξη, διαφυγή και 
επέκταση του καρκίνου. Σήμερα, επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς 
οι θεράποντες ιατροί έχουν στην διάθεσή τους φάρμακα ανοσο-
θεραπείας τα οποία ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού και 
συμβάλουν στον να καταφέρει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα 
του ασθενούς να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα. Αυτές οι 
θεραπείες αποτελούν μεγάλη επανάσταση στην ογκολογία και 
έχουν αλλάξει τελείως το κλινικό αποτέλελσμα και την πορεία 
αρκετών όγκων όπως το μελάνωμα, τον καρκίνο του πνεύμονα, 
του νεφρού και της ουροδόχου κύστης, της κεφαλής-τραχήλου 
κ.λπ. Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες θα πρέπει 

όπως λέει, γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς να είναι κατάλληλα 
ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι για την έγκαιρη αναγνώριση 
και αντιμετώπισή τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ καλά 
και ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουμε από την εφαρμογή συν-
δυαστικών θεραπειών όπως για παράδειγμα, ανοσοθεραπεία με 
χημειοθεραπεία στον πνεύμονα, το μαστό κ.λπ. ή ανοσοθερα-
πεία με στοχεύουσες θεραπείες στον καρκίνο του νεφρού κ.α. 
«Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο περίπλοκα και δαιδαλώδη 
είναι τα μονοπάτια της σύγχρονης Ογκολογίας, θα πρέπει καθη-
μερινά “Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης…για κάθε ασθενή 
μας” με την χρήση των διαφόρων βιοδεικτών (biomarkers) και 
όχι μόνο, να περιδιαβούμε τα μονοπάτια αυτά ιχνηλατώντας 
τις καλύτερες εναλλακτικές διεξόδους από τον λαβύρινθο του 
καρκίνου. Πυξίδα στο ταξίδι αυτό θα πρέπει να είναι οι αρχές 
της εξατομικευμένης ιατρικής (personalized medicine), καθώς 
και της ιατρικής ακριβείας (precision medicine), στις οποίες θα 
πρέπει να βασίζεται η σύγχρονη Κλινική Ογκολογία» σημειώνει 
ο κ. Τσουκαλάς και συμπληρώνει. «Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
πότε ότι ο κάθε ασθενής με καρκίνο είναι ξεχωριστός και αξίζει 
να του προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές θεραπείες για αυτόν. 
Οι εξελίξεις στην ογκολογία είναι συνεχείς και η έρευνα τόσο σε 
προκλινικό όσο και σε κλινικό επίπεδο διαρκής. 
Οι κλινικές μελέτες που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια νέων θεραπειών είναι πάρα πολλές». Ωστόσο, 
σύμφωνα με το γιατρό, η σημασία της πρόληψης και της έγκαι-
ρης διάγνωσης τους καρκίνου παραμένει καταλυτικής σημασίας. 
Ειδικότερα, ένας υγιεινός τρόπος ζωής (διατροφή, άσκηση), η 
διακοπή καπνίσματος, η προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, η 
διενέργεια των απαραίτητων εμβολιασμών και η αποφυγή άγχους 
συμβάλουν στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου σε μεγάλο 
βαθμό. Επίσης, η τήρηση των οδηγιών για την δευτερογενή πρό-
ληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κρίνεται απαραίτητη 
όπως πχ μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, κολονοσκόπηση, 
κ.α. «Βρισκόμαστε πλέον στον 2020 όπου ευτυχώς έχουν δι-
αθέσιμα αρκετά θεραπευτικά όπλα για την μάχη ενάντια στον 
καρκίνο. Αυτό αποδεικνύεται από τις βελτιωμένες επιβιώσεις και 
την καλύτερη πορεία των περισσοτέρων ασθενών με καρκίνο. 
Κάθε μέρα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τη βέλτιστη αλλη-
λουχία των διάφορων διαθέσιμων θεραπειών για κάθε ασθενή, 
αποσκοπώντας στο μέγιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα 
και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πολύ καλή ποιότητα ζωής 
για τους ασθενείς μας. 

Πολύ καλά αποτελέσματα  
έχουμε από την εφαρμογή 
συνδυαστικών θεραπειών όπως  
για παράδειγμα, ανοσοθεραπεία  
με χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία 
με στοχεύουσες θεραπείες στον 
καρκίνο του νεφρού κ.ά.
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Ο καρκίνος δεν είναι πια ανίκητος…τουλάχιστον σε αρκετές 
περιπτώσεις. Ελπίζουμε οι περιπτώσεις αυτές να αυξάνονται 
καθημερινά και να είμαστε σε θέση να θεραπεύσουμε ολοένα 
και περισσότερους ασθενείς με καρκίνο» επισημαίνει κλείνοντας 
ο κ. Τσουκαλάς. 

 
 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 

Νέα μέθοδος πρόβλεψης του καρκίνου του μαστού 
Την πληρέστερη μέθοδο πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού, ανακάλυψαν σύμφωνα με το περιοδικό 
«Genetics in Medicine» οι επιστήμονες του Cancer Research UK. 
Όπως αναφέρει το άρθρο, έχουν αναπτύξει έναν τρόπο υπολογι-
σμού του κινδύνου εμφάνισης της νόσου συνδυάζοντας πληρο-
φορίες από το οικογενειακό ιστορικό και τη γενετική με άλλους 
παράγοντες όπως το βάρος, την ηλικία κατά την εμμηνόπαυση, 
την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση της ορμονοθεραπείας. Αν 
και μεμονωμένα ορισμένα από αυτά έχουν μικρή επίδραση στην 
πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
εξετάζοντας όλες μαζί τις παραμέτρους, συν το οικογενειακό ιστο-
ρικό και τη γενετική, μπορούν να εντοπίσουν ομάδες γυναικών 
που έχουν διαφορετικούς κινδύνους ανάπτυξης καρκίνου του 
μαστού. Η μελέτη θεωρείτε από τις πλέον σημαντικές καθώς, για 
πρώτη φορά, οι ερευνητές να έχουν λάβει υπόψη περισσότερους 
από 300 γενετικούς δείκτες για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό 
κάνει τον υπολογισμό του κινδύνου πολύ πιο ακριβή από ποτέ. 
Οι ερευνητές δημιούργησαν μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή για 
χρήση στις χειρουργικές επεμβάσεις. 
Ορισμένοι νοσηλευτές πρακτικής άσκησης και γενικοί σύμβουλοι 
δοκιμάζουν αυτό το εργαλείο προτού εξεταστεί για ευρύτερη 
χρήση. Οι γιατροί καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από 
ηλεκτρονικές ερωτήσεις σχετικά με τον ασθενή τους, συμπερι-
λαμβανομένου του ιατρικού και οικογενειακού τους ιστορικού, 
είτε έχουν γνωστές γενετικές τροποποιήσεις που σχετίζονται με 
τον καρκίνο, το βάρος τους και εάν καταναλώνουν αλκοόλ. Στο 
μέλλον, οι πληροφορίες αυτού του είδους θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην προσαρμογή του προσυμπτωματικού ελέγχου 
του καρκίνου του μαστού ανάλογα με τον κίνδυνο ενός ατόμου. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει να καθοριστεί σε 
ποια ηλικία πρέπει να γίνεται για πρώτη φορά η εξέταση προ-
συμπτωματικού ελέγχου του μαστού ή πόσο τακτικά πρέπει να 
γίνεται. Ο υπολογισμός του κινδύνου θα μπορούσε επίσης να 
βοηθήσει στο να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την προληπτική 
θεραπεία - όπως η ταυτοποίηση των γυναικών υψηλού κινδύνου 
που μπορούν να επωφεληθούν από τη λήψη του φαρμάκου 
ταμοξιφένη - καθώς και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να σκεφτούν 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να μειώσουν τους κιν-
δύνους για τον εαυτό τους, όπως για παράδειγμα να προσέχουν 
το βάρος τους.
Ο καθηγητής Αντώνης Αντωνίου, επικεφαλής συγγραφέας στο 
Πανεπιστήμιο του Cambridge, δήλωσε: «Αυτή είναι η πρώτη 
φορά που κάποιος έχει συνδυάσει τόσα πολλά στοιχεία σε ένα 
εργαλείο πρόβλεψης για τον καρκίνο του μαστού. Θα μπορού-
σε να είναι ένας παίκτης αλλαγής καρκίνου του μαστού, διότι 
τώρα μπορούμε να αναγνωρίσουμε μεγάλους αριθμούς των 
γυναικών με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου - όχι μόνο γυναίκες 
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο». Όπως λέει, αυτό θα βοηθήσει 
τους γιατρούς να προσαρμόσουν τη φροντίδα που παρέχουν 
στον ασθενή ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου του καθενός. Για 
παράδειγμα, ορισμένες γυναίκες μπορεί να χρειάζονται επιπλέ-
ον ραντεβού με το γιατρό τους για να συζητήσουν τις επιλογές 
πρόληψης ή μπορεί απλώς να χρειάζονται συμβουλές για τον 
τρόπο ζωής και τη διατροφή τους. «Ελπίζουμε ότι αυτό σημαίνει 
ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα 
και να επιβιώσουν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, αλλά χρει-
άζονται περισσότερες έρευνες και δοκιμές πριν κατανοήσουμε 
πλήρως πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό» επισημαίνει 
ο καθηγητής Αντωνίου.

Παράταση του προσδόκιμου ζωής σε γυναίκες  
με προχωρημένο καρκίνο του μαστού
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τη μελέτη MONALEESA-3, που 
ανακοινώθηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής 
Ογκολογίας (ESMO) 2019, η ριμποσικλίμπη της Novartis πέτυχε 
στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση (OS). 
Πρόκειται για τη δεύτερη μελέτη Φάσης ΙΙΙ στην οποία η συνδυ-
αστική θεραπεία με ριμποσικλίμπη ικανοποίησε το δευτερεύον 
καταληκτικό σημείο της συνολικής επιβίωσης στην προγραμματι-
σμένη ενδιάμεση ανάλυση. Η μελέτη MONALEESA-3 αξιολόγησε 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ριμποσικλίμπης 
συν φουλβεστράντη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό 
σε ορμονικό υποδοχέα, αρνητικό για τον ανθρώπινο υποδοχέα 
2 του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HR+/HER2-) προχω-
ρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Όπως ανέφερε ο 
Dennis J. Slamon, MD, Director of Clinical/Translational Research, 

Ο υπολογισμός του κινδύνου
θα μπορούσε να βοηθήσει  
να ληφθούν αποφάσεις σχετικά  
μετην προληπτική θεραπεία.
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Παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος καρκίνου  
του μαστού, δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι μια γυναίκα θα 
αναπτύξει την ασθένεια.

University of California, Los Angeles, Jonsson Comprehensive 
Cancer Center, η ριμποσικλίμπη παρατείνει σταθερά και ση-
μαντικά το προσδόκιμο ζωής στις προεμμηνοπαυσιακές και 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, και σε συνδυασμό με έναν ανα-
στολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη. Αυτά τα αποτελέσματα 
εξασφαλίζουν στους ογκολόγους περισσότερα στοιχεία για τη 
λήψη σίγουρων αποφάσεων για τις ασθενείς τους με θετικό σε 
ορμονικό υποδοχέα καρκίνο του μαστού. 
Η μελέτη MONALEESA-3 είναι η μεγαλύτερη κλινική δοκιμή για 
την αξιολόγηση ενός CDK4/6 αναστολέα συν φουλβεστράντη 
ως αρχική θεραπεία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (N=726). 
Η κλινική δοκιμή περιελάμβανε γυναίκες που δεν έχουν λάβει 
προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών με de novo διάγνωση, γυναίκες οι οποίες υποτροπίασαν 
εντός διαστήματος 12 μηνών από την λήψη της επικουρικής 
θεραπείας και γυναίκες, οι οποίες εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου 
κατά τη διάρκεια της λήψης ενδοκρινικής θεραπείας για την προ-
χωρημένη νόσο. Τα συχνότερα ανεπιθύμητα συμβάντα ειδικού 
ενδιαφέροντος βαθμού 3/4 που παρατηρήθηκαν σε αυτή την 
ανάλυση σε ασθενείς που έλαβαν ριμποσικλίμπη συν φουλβε-
στράντη συγκριτικά με τη μονοθεραπεία με φουλβεστράντη ήταν 
η ουδετεροπενία (57,1% έναντι 0,8%), η ηπατοχολική τοξικό-
τητα (13,7% έναντι 5,8%), η παράταση του διαστήματος QTc 
(3,1% έναντι 1,2%), οι αναπνευστικές διαταραχές (2,3% έναντι 
3,3%) και η διάμεση πνευμονοπάθεια (0,2% έναντι 0%). Συ-
γκεκριμένα, η ριμποσικλίμπη σε συνδυασμό με φουλβεστράντη 
ικανοποίησε το δευτερεύον καταληκτικό σημείο της συνολικής 
επιβίωσης, επιδεικνύοντας στατιστικά σημαντική βελτίωση στην 
επιβίωση με 28% μείωση του κινδύνου θανάτου. Στους 42 μήνες, 
τα εκτιμώμενα ποσοστά επιβίωσης ήταν 58% για τη θεραπεία 
συνδυασμού με ριμποσικλίμπη και 46% για τη μονοθεραπεία με 
φουλβεστράντη. Τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν αξιοσημείωτα 
καθώς, καθιστούν τη ριμποσικλίμπη ως τον CDK4/6 αναστολέα 
με τη σταθερά ανώτερη συνολική επιβίωση. Σύμφωνα με τη 
Susanne Schaffert, PhD, President, Novartis Oncology σε σχεδόν 
25 έτη, τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης στον HR+ μεταστατικό 
καρκίνο του μαστού έχουν βελτιωθεί κατά λιγότερο από 5%. Γι’ 
αυτό η εταιρεία έχει δεσμευθεί να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες 
να αποκτήσουν περισσότερα χρόνια ζωής. 

Όπως δείχνουν και τα στοιχεία, αυτή τη στιγμή ο προχωρημένος 
καρκίνος του μαστού δεν είναι ιάσιμος και αποτελεί τη Νο 1 
θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στην Ευρώπη. Μόνο για το 
2018, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερες από 150.000 γυναίκες.

Αυξημένη επιβίωση σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του μαστού
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός της μελέτης MONALEESA-3 
που έδειξε σαφή αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε γυναίκες 
με προχωρημένο καρκίνο του μαστού, μία ακόμα μελέτη η 
MONALEESA-7 έδειξε συνολική αύξηση επιβίωσης με τη χρή-
ση της ριμποσικλίμπης σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία 
(γοσερελίνη συν είτε αναστολέα αρωματάσης είτε ταμοξιφαίνη) ως 
αρχική θεραπεία συγκριτικά με την ενδοκρινική μονοθεραπεία σε 
προ- και περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό σε ορμονικό 
υποδοχέα, αρνητικό σε υποδοχέα του ανθρώπινου επιδερμιδικού 
αυξητικού παράγοντα-2 (HR+/HER2-) προχωρημένο ή μεταστα-
τικό καρκίνο του μαστού. H Νovartis ανακοίνωσε τα στατιστικά 
σημαντικά αποτελέσματα της συνολικής επιβίωσης (OS) για τη 
ριμποσικλίμπη σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία στην 
ετήσια συνάντηση ASCO (American Society of Clinical Oncology) 
2019. Η μελέτη φάσης ΙΙΙ MONALEESA-7 αξιολόγησε τη ριμπο-
σικλίμπη συν ενδοκρινική θεραπεία. Η σημαντική παράταση 
στην επιβίωση ικανοποίησε τα κριτήρια πρώιμης διακοπής σε 
επίπεδο αποτελεσματικότητας στην προκαθορισμένη ενδιάμεση 
ανάλυση μετά από 192 θανάτους. 
Τα ποσοστά συνολικής επιβίωσης στον πληθυσμό με πρόθεση 
θεραπείας στους 42 μήνες ήταν 70,2% για τη θεραπεία συν-
δυασμού με ριμποσικλίμπη συγκριτικά με το 46,0% για την 
ενδοκρινική μονοθεραπεία. Στο καταληκτικό χρονικό σημείο 
συλλογής των δεδομένων, το 35% των γυναικών που έλαβε 
θεραπεία συνδυασμού με ριμποσικλίμπη συνέχιζε τη θεραπεία. 
Επίσης, η ριμποσικλίμπη δεν ενδείκνυται για χρήση μαζί με τα-
μοξιφαίνη. Όπως ανέφερε η Sara Hurvitz, MD, Medical Director 
of the Jonsson Comprehensive Cancer Center Clinical Research 
Unit and Director of the Breast Cancer Clinical Trials Program, 
UCLA, το όφελος στη συνολική επιβίωση θεωρείται «χρυσός 
κανόνας» στις μελέτες του καρκίνου αλλά η επίτευξη τέτοιου 
οφέλους στον HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού απο-
τελεί πρόκληση. Και η μελέτη MONALEESA-7 πέτυχε αυτό το 
σημαντικό καταληκτικό σημείο νωρίτερα από το αναμενόμενο. 
Σύμφωνα με το Jeff Engelman, MD, Global Head of Oncology 
Research, Novartis Institutes for BioMedical Research, η ριμπο-
σικλίμπη διαθέτει χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν από τους 
άλλους CDK4/6 αναστολείς. 
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Αρχικά, η ριμποσικλίμπη δείχνει ιδιαίτερα ισχυρή αναστολή ένα-
ντι του CDK4. Στα προκλινικά δεδομένα, η ριμποσικλίμπη είναι 
τέσσερις έως πέντε φορές ισχυρότερη έναντι του CDK4 συγκριτικά 
με το CDK6. Το CDK4 είναι πιθανό να είναι το επικρατούν CDK 
στον καρκίνο του μαστού και βασικός κινητήριος παράγοντας της 
εξέλιξης της νόσου. Αναφερόμενος για πολύ θετικά αποτελέσμα-
τα ο MJ DeCoteau, Executive Director of Rethink Breast Cancer, 
τόνισε ότι οι γυναίκες νεώτερης ηλικίας που ζουν με προχωρημέ-
νο καρκίνο του μαστού συναντούν μοναδικές προκλήσεις καθώς 
έρχονται αντιμέτωπες με μία ανίατη νόσο στην αρχή της ζωής 
τους - μπορεί να είναι φοιτήτριες, να έγιναν πρόσφατα μητέρες 
ή να ξεκινούν την καριέρα τους. Ο καρκίνος του μαστού είναι η 
βασική αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες ηλικίας 20-59 
ετών. Επομένως, τα νέα για μια εγκεκριμένη θεραπεία που έχει 
αποδειχθεί ότι μπορεί να τις βοηθήσει να ζήσουν περισσότερο 
συνιστούν εξαιρετική πρόοδο και προσφέρουν νέες ελπίδες για 
τις γυναίκες που πάσχουν από αυτή την εξουθενωτική ασθένεια. 

Παλαιό αντιβιοτικό πολλά υποσχόμενο στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού
Από τους τρεις κύριους υποτύπους του καρκίνου του μαστού, 
ο «τριπλά αρνητικός» είναι ο πιο θανατηφόρος. Οι μισοί από 
όλους τους θανάτους από καρκίνο του μαστού αποδίδεται σ’ 
αυτό τον υπότυπο, ενώ αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 15% 
των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πολύ ταχεία εξέλιξη και η έλλειψη 
αποτελεσματικής θεραπείας στη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, 
συμβάλλουν ώστε να έχουμε πάνω από 200.000 θανάτους γυ-
ναικών κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιστήμονες από 
τα πανεπιστήμια της Γενεύης (UNIGE) και της Λωζάννης (UNIL) 
στην Ελβετία μελέτησαν τις ιδιότητες ενός 70χρονου αντιβιοτικού, 
της κλοφαζιμίνης, ως προς την αποτελεσματικότητα της έναντι 
αυτή της μορφής καρκίνου και διαπίστωσαν ότι δύναται να στα-
ματήσει την εξέλιξη της νόσου σε δοκιμές που έγιναν in vivo. 
Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, η μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η 
επανεξέταση των παλαιοτέρων φαρμάκων που κυκλοφορούν 
στην αγορά, όπως η κλοφαζιμίνη, είναι απαραίτητη γιατί μπορεί 
να αποδειχθούν σωτήρια σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι ο 
τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού. Όλο και περισσότερο, 
οι ειδικοί του καρκίνου επιδιώκουν να αναπτύξουν θεραπείες 

που στοχεύουν συγκεκριμένα τα καρκινικά κύτταρα, όπως λέει 
ο Vladimir Katanaev, καθηγητής στο Μεταγραφικό Ερευνητικό 
Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στην Ογκοαιματολογία (CRTOH) στο 
UNIGE. Η ιδέα ήταν να προσδιοριστούν μοριακά στοιχεία ειδι-
κά για τα κύτταρα του όγκου, αλλά απουσιάζουν από τα υγιή 
κύτταρα, και τα στοχεύσουν με ακρίβεια. Αυτά τα στοιχεία ονο-
μάζονται ογκογονίδια είναι απαραίτητα για να μετασχηματίσουν 
τα υγιή κύτταρα σε κακοήθη κύτταρα, οπότε είναι σημαντικό οι 
επιστήμονες να τα μειώσουν χωρίς να καταστρέψουν τα γειτονικά 
κύτταρα. Στην περίπτωση του τριπλού αρνητικού καρκίνου του 
μαστού, καθώς και σε άλλους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του 
ήπατος ή του εντέρου, ένας από τους κύριους υπόπτους είναι η 
οδός σηματοδότησης Wnt. 
Όταν τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους, το κάνουν με χημικά 
σήματα, δηλαδή με τις οδούς σηματοδότησης. Το κύτταρο που 
δέχεται το σήμα αποκρίνεται σε αυτό μετακινώντας, για παράδειγ-
μα, ή διαιρώντας. Η οδός σηματοδότησης Wnt είναι απαραίτητη 
κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης επιτρέποντας στο έμβρυο να 
αναπτυχθεί σωστά. Στους ενήλικες, ωστόσο, συνήθως διακόπτεται 
και η επανενεργοποίηση - μετά από μια μετάλλαξη ή επιγενετική 
τροποποίηση - δίνει ένα εσφαλμένο σήμα ανάπτυξης και επιτρέπει 
ανάπτυξη όγκων. Ωστόσο, αν εμποδίζεται το Wnt, σταματά η 
ανάπτυξη του όγκου. Το 2014, η ομάδα του καθηγητή Katanaev 
(στην UNIL τότε) είχε δείξει in vitro την ανασταλτική δράση της 
κλοφαζιμίνης στην οδό σηματοδότησης Wnt σε τριπλά αρνητικό 
καρκίνο του μαστού. Τώρα η νέα μελέτη επιβεβαιώνει αυτό το 
αποτέλεσμα in vivo, σε ζωικά μοντέλα. Με την κλοφαζιμίνη, η 
ανάπτυξη όγκου μειώνεται σημαντικά, όπως αναφέρει ο Βλα-
ντιμίρ Καταναέφ ενώ, δεν φαίνεται να υπάρχουν οποιεσδήποτε 
δυσμενείς παρενέργειες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης, ότι 
η κλοφαζιμίνη στοχεύει την οδό σηματοδότησης Wnt πολύ 
καλά in vivo, όπως αναμενόταν. Επιπλέον, η κλοφαζιμίνη είναι 
ακόμη πιο αποτελεσματική όταν χορηγείται σε συνδυασμό με 
δοξορουμπικίνη, ένα συμβατικό χημειοθεραπευτικό φάρμακο. 
Ο Alexey Koval, ερευνητής στο CRTOH του UNIGE στη Σχολή 
Βιολογίας και Ιατρικής της UNIL και συν-συγγραφέας αυτής της 
μελέτης, αναλύοντας αυτά τα αποτελέσματα επισημαίνει ότι, η 
κλοφαζιμίνη δρα ως αναστολέας της οδού σηματοδότησης Wnt. 
Το άρρωστο κύτταρο μπορεί δεν ξεδιπλώνεται πλέον, αλλά δεν 
πεθαίνει, αλλά η δοξορουβικίνη, από την άλλη πλευρά, σκοτώ-
νει κύτταρα που έχουν σταματήσει να αναπτύσσονται. Πολλοί 
ερευνητές σε όλο τον κόσμο ανέλαβαν να αναθεωρήσουν τα 
υπάρχοντα φάρμακα υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών 
και μεθοδολογιών που είναι τώρα διαθέσιμες, προκειμένου να 
ανακαλύψουν άγνωστα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Σύμφω-
να με τους ερευνητές, το επόμενο βήμα είναι τώρα η διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών με εθελοντές ασθενείς, πρώτα στη Γενεύη και, 
πιθανότατα και σε άλλες πόλεις της Ελβετίας. 

Ο καρκίνος του μαστού είναι η
βασική αιτία θανάτου από καρκίνο  
στις γυναίκες ηλικίας 20-59 ετών.
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Τα τελευταία 20 χρόνια, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα στην 
καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά ακόμα δεν έχουμε κερδίσει τη 
μάχη. Κάθε χρόνο, ο καρκίνος ευθύνεται για περισσότερους από 
25.000 θανάτους στην Ελλάδα. 

Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας, εμείς στη Sanofi, αξιοποιούμε 
την επιστημονική κληρονομιά μας στη χημειοθεραπεία και σε 
βιοτεχνολογικούς παράγοντες προσφέροντας θεραπείες με σκοπό τη 
βελτίωση της πορείας των ασθενών ή την επιβράδυνση της εξέλιξης 
της νόσου. Επίσης υλοποιούμε πρωτοποριακή έρευνα στην ανοσο-
ογκολογία και στη βιοφαρμακευτική για την ανάπτυξη της επόμενης 
γενιάς θεραπειών για τον καρκίνο.

Sanofi, Ενδυναμώνοντας τη ζωή.

Η ΖΩΗ ΕΊΝΑΊ ΕΝΑ ΤΑΞΊΔΊ ΥΓΕΊΑΣ

www.sanofi.com
www.sanofi.gr

https://www.sanofi.gr/
https://www.sanofi.gr/
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 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

Ο ιός των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV) είναι από τους πιο 
συχνούς και μεταδοτικούς ιούς μέσω της σεξουαλικής επαφής. 
Υπολογίζεται ότι 8 στις 10 γυναίκες έχουν μολυνθεί από τον ιό, 
ο οποίος, είτε προκαλεί τα οξυτενή κονδυλώματα στα γεννητι-
κά όργανα, είτε προκαλεί καρκίνο, κυρίως στον τράχηλο της 
μήτρας αλλά και σε άλλες περιοχές όπως στον πρωκτό ή τη 
στοματοφαρυγγική κοιλότητα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, ο ιός 
μεταδίδεται πολύ εύκολα με τη σεξουαλική επαφή, ακόμα και 
μέσω των περιπτύξεων με τα γεννητικά όργανα. Για το λόγο αυτό, 
το προφυλακτικό από μόνο του δεν αποτελεί μέσο προστασίας 
από τον ιό HPV. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο καρκίνος του 
τραχήλου της μήτρας αποτελεί σήμερα τον πιο συχνό καρκίνο 
σε γυναίκες ηλικίας 20-44 ετών, ενώ είναι και ο 2ος πιο συχνός 
γυναικολογικός καρκίνο σε όλες τις γυναίκες μετά τον καρκίνο 
του μαστού. Επίσης, είναι ο 4ος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως 
που οφείλεται αποκλειστικά στον ιό HPV. Υπολογίζεται ότι το 
80% του πληθυσμού έρχεται σε επαφή με τον ιό στη διάρκεια 
της ζωής του επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής 
και πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων κ. 
Γεώργιος Χρούσος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιός HPV παρα-
μένει στον οργανισμό και μπορεί να οδηγήσει σε προκαρκινικές 
αλλοιώσεις ή και καρκίνο. 
Ο ιός HPV όμως από τα στοιχεία που έχουμε όπως λέει ο καθηγη-
τής, σχετίζεται με το 5% του συνόλου των καρκίνων παγκοσμίως 
και είναι υπεύθυνος για το 99% των περιστατικών καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας. Επίσης, ο επικίνδυνος ιός των ανθρωπίνων 
θηλωμάτων συσχετίζεται και με καρκίνους άλλων οργάνων, 
όπως κόλπου, αιδοίου, πρωκτού, πέους, στοματικής κοιλότητας, 
αμυγδαλών, φάρυγγα, λάρυγγα. Ενώ, σύμφωνα με τον κ. Θεό-
δωρο Αγοραστό, ομότιμο καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
και πρόεδρο του ΔΣ της Ελληνικής HPV Εταιρείας , στην Ελλά-
δα μόνο εμφανίζονται ανά έτος 421 νέα περιστατικά καρκίνου 
τραχήλου της μήτρας, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται στους 208. 
Όπως λέει, η μαζική χρήση του εμβολίου σε συνδυασμό με το 
δευτερογενή προσυμπτωματικό έλεγχο μπορεί να οδηγήσει στην 
εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο συνδυασμός 
του εμβολιασμού με τον HPV σε υψηλό επίπεδο κάλυψης για 

τους εφήβους και η υψηλή κάλυψη του τραχήλου της μήτρας με 
κατάλληλη θεραπεία για όλες τις γυναίκες μπορούν, σύμφωνα 
με τους ειδικούς, να εξαλείψουν τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Εμβολιασμός από την ηλικία των 11 ετών
Μικρά κορίτσια και αγόρια που κατά κανόνα δεν έχουν σεξουα-
λικές σχέσεις, οπότε δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό HPV, η 
προστασία που θα τους παρέχει το εμβόλιο είναι η μεγαλύτερη 
δυνατή. Εκτιμάται ότι από την ηλικία της εφηβείας μέχρι σχεδόν 
τα 25 χρόνια, είναι το κρισιμότερο χρονικό διάστημα μιας γυ-
ναίκας για την αρχική εκδήλωση της HPV λοίμωξης. Σε αυτό το 
χρονικό διάστημα η πλειοψηφία των γυναικών, αφενός ξεκινά 
τις σεξουαλικές της επαφές και αφετέρου η μορφολογία του 
τραχήλου της μήτρας διευκολύνει την λοίμωξη από τον ιό. Το 
ποσοστό των κοριτσιών που εμβολιάζεται έναντι του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας αυξάνεται σταθερά, καθώς ολοένα και 
περισσότεροι γονείς εμφανίζονται εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι 
το μικρό τους κοριτσάκι θα ξεκινήσει μετά από λίγα χρόνια τις 
σεξουαλικές επαφές και πολύ πιθανόν να μολυνθεί από το βα-
σικό ένοχο για την ανάπτυξη καρκίνου σε ερωτογενείς περιοχές, 
τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Παράλληλα και οι 
μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη 
μολυνθεί ή όχι με τον ιό HPV, έχουν αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται 
για ένα εμβόλιο που προστατεύει μόνο τα μικρά κορίτσια, γιατί 
το εμβόλιο έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι 
κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλες τις γυναίκες μέχρι την 
ηλικία των 45 ετών, ακόμα και αν κάποια στιγμή είχαν μολυνθεί 
με τον ιό. Ακόμα κι αν έχει μολυνθεί κάποιος από τον ιό, μπορεί 
να έχει τα ευεργετικά αποτελέσματα του εμβολίου, καθώς είναι 
σχεδόν απίθανο να έχει μολυνθεί από όλους τους ογκογόνους 
τύπους του ιού.
Ο κ. Χρούσος επισημαίνει τη μεγάλη ανάγκη και στην Ελλάδα ο 
εμβολιασμός να εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στα κορίτσια 
ηλικίας των 11-12 ετών, όπου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η έκθεση 
στον ιό, η συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες είναι υψηλή και η 
ανοσολογική απάντηση είναι η μέγιστη δυνατή.
Το 9δύναμο εμβόλιο για τον HPV προστατεύει από τους 7 
πλέον επικίνδυνους για ανάπτυξη καρκίνου τύπους του ιού 
(τους τύπους 16, 18, 31,33,45,52,58) και τους 2 τύπους (6,11) 
που προκαλούν τη μεγάλη πλειοψηφία των γεννητικών κον-
δυλωμάτων. Το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει αντικαταστήσει το 
προηγούμενο τετραδύναμο εμβόλιο (HPV4) και παρέχει προστα-
σία σε ποσοστό 90% του καρκίνου τραχήλου μήτρας, 89% των 
προκαρκινικών HPV σχετιζόμενων αλλοιώσεων της πρωκτογεν-

Στην περίπτωση του τριπλού 
αρνητικού καρκίνου του μαστού, 
καθώς και σε άλλους καρκίνους, 
ένας από τους κύριους υπόπτους 
είναι η οδός σηματοδότησης Wnt.
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νητικής περιοχής και 90% των γεννητικών κονδυλωμάτων. Το 
εμβόλιο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και 
χορηγείται δωρεάν σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών σε 
κορίτσια ηλικίας 11 έως 15 ετών. Σε περίπτωση που οι 2 δόσεις 
γίνουν σε μεσοδιάστημα μικρότερο των 5 μηνών απαιτείται και 
3η δόση 6 μήνες μετά την πρώτη δόση και τουλάχιστον 3 μήνες 
μετά τη 2η δόση. Εφόσον η έναρξη του εμβολιασμού γίνει μετά 
τη συμπλήρωση του 15ου έτους, χορηγούνται 3 δόσεις εμβολίου 
(1, 2, 6 μήνες). 
Το πρώτο εμβόλιο έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
κυκλοφόρησε το 2006 με έγκριση όλων των Διεθνών Οργανι-
σμών και από τότε έχουν χορηγηθεί πάνω από 270 εκατομμύρια 
δόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουν χορηγηθεί 
περισσότερα από 1.500.000 εμβόλια. Η ασφάλεια και η απο-
τελεσματικότητα του εμβολίου είναι τεκμηριωμένη με πολλές 
ερευνητικές μελέτες, ενώ οι έλεγχοι είναι διαρκείς. Οι μοναδι-
κές παρενέργειες που έχουν παρατηρηθεί είναι ήπιες τοπικές 
αντιδράσεις, όπως κοκκινίλα ή πρήξιμο στο σημείο της ένεσης 
και πιθανόν ζαλάδα, χαμηλή πυρετική κίνηση ή πονοκέφαλος. 
Με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της Ελλάδας, 
το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν σε κορίτσια ηλικίας 11 έως 18 
ετών, καθώς και σε άτομα και των δύο φύλων υψηλού κινδύνου 
(ανοσοκαταστολή) 11-26 ετών, στο ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό, όπως και σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με 
άλλους άνδρες.

Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον εμβολιασμό έναντι 
του ιού HPV 
Με μήνυμα «#vazoume_telos!» ξεκίνησε η νέα εκστρατεία ενη-
μέρωσης της MSD, για τον εμβολιασμό έναντι του ιού HPV και η 
οποία γίνεται με τη συνεργασία του Ελληνικού Κολλεγίου Παι-
διάτρων, της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του 
Ιού των Θηλωμάτων και του συλλόγου ασθενών ΑγκαλιάΖΩ και 
καλεί όλες τις γυναίκες και κυρίως τις μητέρες, να συ-στρατευτούν, 
εμβολιάζοντας τα κορίτσια τους, από 11 ετών, προστατεύοντάς 
τα από τον ιό HPV και όλες μαζί να νικήσουν τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας.

 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι σήμερα ο πιο συχνός καρκίνος 
στους άνδρες του δυτικού κόσμου και αποτελεί τη δεύτε-
ρη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Η μέση 
ηλικία διάγνωσης είναι τα 66 έτη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν εμφανίζεται και σε νεότερες ηλικίες , έστω και πιο σπάνια. 
Ποσοστό 15-20%, δηλαδή περίπου ένας στους έξι των ανδρών 
του δυτικού κόσμου θα εμφανίσει καρκίνο προστάτη στη διάρ-
κεια της ζωής του αλλά η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος από 
τη νόσο στη διάρκεια της ζωής του είναι χαμηλή και κυμαίνεται 
περίπου στο 3%.Το 2018 στην Ευρώπη διαγνώσθηκαν περί-
που 450.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου προστάτη και πέθαναν 
107.000 άνδρες που έπασχαν από τη νόσο. Το 2016 από στοιχεία 
της Eurostat, στην Ελλάδα, είχαμε 3500 θανάτους από καρκίνο 
προστάτη με την επίπτωση της νόσου να είναι στους 32 θανάτους 
ανά 100.000 άνδρες. Σύμφωνα με τον Επιμελητή του ΕΣΥ στην 
Ουρολογική Κλινική του ΓΝΑ Άγιος Σάββας, Θεόδωρο Καλογε-
ρόπουλο, κατά την διάγνωση το 90% των καρκίνων προστάτη 
που διαγιγνώσκονται είναι κλινικά εντοπισμένοι και επομένως 
είναι στην πλειοψηφία τους, τουλάχιστον, ιάσιμοι ή έχουν πολύ 
μακροχρόνια εξέλιξη ενώ μόνο το 10 % των νέων περιπτώσεων 
καρκίνου προστάτη είναι μεταστατικοί ευθύς εξαρχής με πολύ 
χειρότερη πρόγνωση. 
Όπως μας εξηγεί ο κ. Καλογερόπουλος, σημαντικό ρόλο στην 
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη σε τοπικό στάδιο 
και επομένως σε ιάσιμη μορφή έχει παίξει τα τελευταία 20 χρόνια 
περίπου, η έγκαιρη χρήση του PSA ,του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου στο αίμα , με αποτέλεσμα να συστήνεται πλέον από 
όλες σχεδόν τις μεγάλες ουρολογικές επιστημονικές εταιρείες του 
κόσμου, όλοι οι άνδρες μετά τα 45 έτη και σίγουρα πριν τα 50 
έτη να έχουν κάνει έλεγχο του PSA τους ενώ οι άνδρες με κλη-
ρονομικό ιστορικό καρκίνου προστάτη θα πρέπει να ελέγχονται 
λίγο νωρίτερα, από τα 40 έτη. 
Τα τελευταία χρόνια, η συμβολή της πολυπαραμετρικής μαγνη-
τικής τομογραφίας του προστάτη, που αποτελεί μια εξελιγμένη 
μορφή της απλής μαγνητικής που ήδη γνωρίζουμε , και που 
είναι πια ευρέως διαθέσιμη και στην Ελλάδα, συνέβαλλε σημα-
ντικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη καθώς 
μας επέτρεψε να κάνουμε πιο στοχευμένες βιοψίες προστάτη ή 
ακόμα και να αποφύγουμε ή να αναβάλλουμε κάποιες άσκοπες 
βιοψίες προστάτη σε αμφίβολα περιστατικά. Επίσης, διαθέσιμες 
είναι πλέον στη χώρα μας και άλλες νεότερες απεικονιστικές 

Ο συνδυασμός του εμβολιασμού 
για τον HPV και η κατάλληλη 
θεραπεία για όλες τις γυναίκες 
μπορούν να εξαλείψουν τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
ως πρόβλημα δημόσιας υγείας.
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μέθοδοι όπως το PSMA PET-CT, ένα PET -CT με ειδικό ιχνηλάτη 
για τον καρκίνο του προστάτη που μας έχει επιτρέψει σε κάποια 
επιλεγμένα περιστατικά, να σταδιοποιήσουμε ακριβέστερα τη 
νόσο και επομένως να δώσουμε πιο εξατομικευμένες θεραπείες 
σε κάθε ασθενή ανάλογα με το ακριβές στάδιο της νόσου του 
κάθε ασθενούς και επομένως να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα 
της κάθε θεραπείας με απώτερο στόχο την αύξηση της επιβίωσης 
των ασθενών με καρκίνο προστάτη. Στο θεραπευτικό πεδίο, στο 
στάδιο της εντοπισμένης νόσου οι χειρουργικές τεχνικές έχουν 
εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και η λαπαροσκοπική και ρο-
μποτική χειρουργική παρόλο που δεν έχουν δώσει καλύτερα 
ογκολογικά αποτελέσματα σε σχέση με την κλασσική ανοιχτή 
χειρουργική έχουν ευνοϊκότερα λειτουργικά αποτελέσματα, στην 
εγκράτεια των ούρων και τη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας 
όπου βέβαια είναι αυτό εφικτό, με αποτέλεσμα όλο και περισσό-
τεροι ασθενείς να προτιμούν τις λαπαροσκοπικές και ρομποτικές 
τεχνικές , κάτι που άλλωστε ακολουθεί την τάση και σε όλη την 
σύγχρονη χειρουργική και όχι μόνο στην ουρολογία. 
Ενώ, στον τομέα της ακτινοθεραπείας του καρκίνου του προστάτη 
η τεχνολογική εξέλιξη των μηχανημάτων ακτινοθεραπείας έχει 
συμβάλει στην επίτευξη καλυτέρων ογκολογικών αποτελεσμάτων 
με λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με το πρόσφατο παρελ-
θόν με αποτέλεσμα η σύγχρονη ακτινοθεραπεία να αποτελεί 
μια σημαντική εναλλακτική της χειρουργικής αντιμετώπισής του 
καρκίνου του προστάτη. 
Εκεί όμως που έχει συντελεστεί πραγματική επανάσταση στον 
καρκίνο του προστάτη είναι στην αντιμετώπιση των πιο προ-
χωρημένων ,μεταστατικών, σταδίων της νόσου. Η εύρεση και 
εφαρμογή τα τελευταία 10 έτη καινοτόμων φαρμάκων, χημικο-
θεραπευτικών αλλά και νέας γενεάς ορμονικών θεραπειών σε 
συνδυασμό με τις παλιές γνωστές ορμονικές θεραπείες , αλλά 
και η χρήση αυτών σε όλο και πρωιμότερα στάδια της νόσου 
,βάσει προσφάτων, πολύ μεγάλων και εγκύρων κλινικών με-
λετών, έχει αυξήσει σημαντικά την επιβίωση των μεταστατικών 
ασθενών φθάνοντας να διπλασιάσει ή ακόμα και να τριπλασιάσει 
την επιβίωση των ασθενών με προχωρημένα στάδια της νόσου 
και μάλιστα με αποδεκτή ποιότητα ζωής καθιστώντας πλέον 
τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη σχεδόν μια χρόνια 
νόσο. Όπως λέει ο κ. Καλογερόπουλος, στην Ελλάδα είμαστε 
ευνοημένοι σε αυτόν τον τομέα καθώς, όλες αυτές οι καινοτόμες 
φαρμακευτικές θεραπείες παρέχονται, ακόμα τουλάχιστον, δω-
ρεάν πάρα το εξαιρετικά μεγάλο κόστος τους με αποτέλεσμα ο 
Έλληνας ασθενής να έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις θεραπείες 
και επομένως να λαμβάνει την ίδια θεραπευτική αντιμετώπιση 
με όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ίσως και καλύτερη, καθώς σε πολλές χώρες η χρήση 
αυτών των καινοτόμων ακριβών φαρμάκων δεν είναι διαθέσιμη 
σε όλους τους ασθενείς με όλα αυτά τα φάρμακα. Ωστόσο, το 
μέλλον της θεραπείας στον καρκίνο του προστάτη φαίνεται να 
βρίσκεται στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς 
βάσει του γονιδιακού προφίλ του, καθώς όλο και περισσότε-
ρες μελέτες τείνουν να επιβεβαιώσουν το γονιδιακό υπόβαθρο 
της νόσου και έτσι η θεραπεία του κάθε ασθενούς, φαίνεται ότι 
στο κοντινό μέλλον θα βασίζεται και βάσει του γονιδιακού του 

προφίλ κάτι αντίστοιχα με αυτό που ήδη συμβαίνει στον καρ-
κίνο του μαστού στις γυναίκες. Η συνεχιζόμενη αλλά και όλο 
και εντεινόμενη έρευνα σε αυτόν τον πολύ συχνό καρκίνο δίνει 
λοιπόν σημαντικές ελπίδες στους ήδη πάσχοντες αλλά και σε 
όλους τους άνδρες που δυνητικά είναι υποψήφιοι να νοσήσουν, 
για μεγαλύτερη επιβίωση αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής στα 
χρόνια που σύντομα έρχονται. 

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την εξέταση  
του προστάτη
Σε πολύ νεαρότερη ηλικία από αυτή των 50 ετών που ίσχυε 
μέχρις σήμερα, προβλέπουν την πρώτη εξέταση προστάτη για 
τους άνδρες οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εται-
ρείας Ουρολογίας (EAU). Οι νέες οδηγίες αναθεωρήθηκαν μέσα 
στο 2019 για να ληφθούν υπόψη όλα τα νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα για το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) και τις άλλες 
εξετάσεις του προστάτη. 
Σύμφωνα με αυτές, η πρώτη μέτρηση του PSA πρέπει να γίνεται 
σε ηλικία 40-45 ετών, ώστε να υπάρχει μία τιμή αναφοράς με την 
οποία θα συγκρίνονται όλες οι επόμενες. Αυτό συνιστάται επειδή, 
όπως προαναφέρθηκε, τα επίπεδα του PSA δεν είναι σταθερά 
αλλά παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Επομένως, μία μεμονωμένη 
μέτρηση του PSA έχει μειωμένη διαγνωστική αξία. Η επόμενη 
μέτρηση του PSA και το κάθε πότε θα επαναλαμβάνεται, θα 
καθορίζεται σε κάθε άνδρα ξεχωριστά με βάση ορισμένα κριτή-
ρια. Τα κριτήρια αυτά είναι η ηλικία του άνδρα, το οικογενειακό 
ιστορικό καρκίνου του προστάτη, τα ευρήματα στην δακτυλική 
εξέταση προστάτη και ο όγκος του προστατικού αδένα. Μάλιστα η 
δακτυλική εξέταση του προστάτη πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό 
με το PSA, ώστε να αξιολογεί ο γιατρός τον κίνδυνο ύπαρξης 
κάποιας ύποπτης βλάβης.
Καθοριστικό σημείο το προσδόκιμο επιβίωσης του άνδρα
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ουρολογίας τονίζει επίσης, ότι η συστη-
ματική μέτρηση του PSA πρέπει να αποθαρρύνεται στους άνδρες 
με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης, στους οποίους ο κίνδυνος 
θανάτου από άλλα αίτια είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι ο κίνδυ-
νος θανάτου από τον καρκίνο του προστάτη. Επισημαίνει δε, ότι 
η βιοψία του προστάτη πρέπει να διενεργείται μόνο όταν υπάρχει 
σοβαρός λόγος και εφόσον προηγηθεί μια εξελιγμένη εξέταση, 
που λέγεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Η εξέταση 
αυτή ξεχωρίζει τους σημαντικούς καρκίνους από εκείνους που 
δεν θα επηρεάσουν τον ασθενή και έτσι βοηθά τον γιατρό να 
αποφασίσει αν είναι απαραίτητη η βιοψία προστάτη ή όχι. 
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ουρολογίας υπολογίζει ότι με τη χρήση 
της πολυπαραμετρικής τομογραφίας μπορεί να μειωθούν κατά 
10% οι αχρείαστες διαγνώσεις και κατά 30% οι αχρείαστες βι-
οψίες προστάτη. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι η πιθανότητα υπερ-
διάγνωσης στον καρκίνο του προστάτη φτάνει το 40%. Τέλος, 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ουρολογίας συνιστά να αποφεύγεται η 
χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς που έχουν όγκους χαμηλού 
κινδύνου και να τους δίδεται η επιλογή της ενεργητικής παρακο-
λούθησης, δηλαδή των τακτικών εξετάσεων για να εξακριβώνεται 
σε βάθος χρόνου αν ο όγκος εξελίσσεται ή παραμένει στάσιμος.
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Έγκριση θεραπείας για το μη μεταστατικό καρκίνο 
του προστάτη 
Σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση της Astellas Pharma Inc. 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε μία νέα ένδειξη για την 
ενζαλουταμίδη για τη θεραπεία ενήλικων ανδρών με υψηλού 
κινδύνου, μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο 
του προστάτη (nmCRPC), καθιστώντας το μία από τις πρώτες θε-
ραπείες που λαμβάνουν έγκριση για αυτό το κρίσιμο στάδιο της 
νόσου, το οποίο μέχρι τώρα αποτελούσε σημαντική ανεκπλήρωτη 
ιατρική ανάγκη. Η ενζαλουταμίδη είναι ένας χορηγούμενος από 
στόματος μία φορά την ημέρα αναστολέας της σηματοδότησης 
μέσω των υποδοχέων των ανδρογόνων. Στοχεύει απευθείας 
τους υποδοχείς των ανδρογόνων (AR) και ασκεί τη δράση του 
σε τρία στάδια του μονοπατιού σηματοδότησης μέσω των AR:
•  Αναστέλλει τη σύνδεση των ανδρογόνων: Η σύνδεση των 
ανδρογόνων επάγει μία μορφολογική μεταβολή, η οποία πυ-
ροδοτεί την ενεργοποίηση του υποδοχέα

•  Αποτρέπει την πυρηνική μετατόπιση: Η μετατόπιση των AR 
στον πυρήνα αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο στη γονιδιακή 
ρύθμιση μέσω των AR

•  Αναστέλλει τη σύνδεση με το DNA: Η σύνδεση των AR με το 
DNA είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης

Η πρώτη έγκριση της θεραπείας ήρθε τον Ιούνιο του 2013 και 
ενδείκνυται ήδη για τη θεραπεία ενήλικων ανδρών με μεταστατικό 
CRPC, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί 
μετά από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων (ADT), 
στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά, 
ή των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά 
από θεραπεία με δοσεταξέλη. 
Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα της διπλά τυφλή, ελεγχό-
μενης με εικονικό φάρμακο φάσης 3 μελέτης PROSPER η οποία 
αξιολόγησε την ενζαλουταμίδη μαζί με ADT έναντι εικονικού 
φαρμάκου μαζί με ADT σε ασθενείς με nmCRPC και ταχέως 
αυξανόμενα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), 
δηλαδή με χρόνο διπλασιασμού του PSA 10 μήνες ή λιγότε-
ρο και επίπεδο PSA ≥ 2ng/ml. Η μελέτη έγινε σε 300 κέντρα 
σε 32 χώρες, στην οποία έλαβαν μέρος 1.401 ασθενείς με μη 

μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη 
(nmCRPC) και χρόνο διπλασιασμού του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου (PSA) 10 μήνες ή λιγότερο. Η μελέτη εκπλήρωσε το 
κύριο καταληκτικό σημείο της που ήταν η επιβίωση χωρίς μετά-
σταση (MFS). Η διάμεση MFS ήταν 36,6 μήνες για τους άνδρες 
που έλαβαν ενζαλουταμίδη μαζί με ADT, συγκριτικά με 14,7 
μήνες για εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο μαζί με ADT. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης PROSPER έδειξαν 71% μείωση 
στον κίνδυνο μετάστασης ή θανάτου στους άνδρες με nmCRPC 
και ταχέως αυξανόμενα επίπεδα PSA, συγκριτικά με το εικονικό 
φάρμακο μαζί με ADT. Στις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 
καταγράφηκαν οι: κόπωση, έξαψη, υπέρταση, ναυτία, ζάλη και 
μειωμένη όρεξη. 
Σύμφωνα με το Bernhardt G. Zeiher, M.D., γενικό ιατρικό διευ-
θυντή της Astellas, αυτή η έγκριση αποτελεί σημαντική πρόοδο 
για τους άνδρες με CRPC, για τους οι οποίους η ενζαλουταμίδη 
αποτελεί τώρα πλέον θεραπευτική επιλογή ανεξάρτητα από το αν 
έχουν ή όχι ανιχνεύσιμη μεταστατική νόσο και θα συνεργαστούν 
με τις υγειονομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη για να διασφαλί-
σουν ότι η ενζαλουταμίδη θα καταστεί διαθέσιμη το συντομότερο 
δυνατό στους άνδρες με υψηλού κινδύνου nmCRPC. Η άδεια 
κυκλοφορίας της EC για την ενζαλουταμίδη ισχύει στα 28 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην Ισλανδία, τη 
Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

Μέχρι και 95% μπορεί να φτάσει η ίαση  
από την έγκαιρη διάγνωση
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Βαρκαράκη, πρόεδρο του τμήματος 
Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εται-
ρείας, αναπληρωτή καθηγητή, Β’ Ουρολογική Κλινική, “Σισμα-
νόγλειο” πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ε.Κ.Π.Α., όταν ο καρκίνος 
του προστάτη διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, το ποσοστό ίασης 
ξεπερνά το 95%. Αντίθετα, εάν διαγνωστεί σε προχωρημένο 
στάδιο, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 20%. Όπως είπε ο κ. 
Βαρκαράκης, όλοι οι άνδρες μετά την ηλικία των 50 ετών θα 
πρέπει να κάνει προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του 
προστάτη, μία φορά το χρόνο. Είναι μια απλή διαδικασία που 
μπορεί όμως να τους σώσει τη ζωή. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι, 
οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να κάνουν τον 
πρώτο έλεγχο στην ηλικία των 40 ετών. Εκτός από τη γνωστή 
εξέταση PSA, ο προσυμπτωματικός έλεγχος περιλαμβάνει την 
ψηλάφηση/δακτυλική εξέταση του προστάτη, ώστε να διαπι-
στωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχητική μεταβολή στην 
υφή ή το μέγεθός του.

Το μέλλον της θεραπείας  
στον καρκίνο του προστάτη 
φαίνεται να βρίσκεται στην 
εξατομικευμένη αντιμετώπιση  
του κάθε ασθενούς βάσει  
του γονιδιακού προφίλ του.
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Συνδυαστική θεραπεία στην αντιμετώπιση του 
μεταστατικού καρκίνου του προστάτη
Το cabazitaxel (καμπαζιταξέλη) της Sanofi σε συνδυασμό με 
πρεδνιζόνη ή πρεδνιζολόνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων 
ασθενών με μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο 
του προστάτη που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ένα 
θεραπευτικό σχήμα που περιείχε ντοσεταξέλη. Ο καρκίνος του 
προστάτη είναι μία ετερογενής νόσος, που στα πρώτα στάδιά της 
είναι ορμονοευαίσθητη χωρίς ή με μεταστάσεις και εξελίσσεται 
σε ανθεκτική στον ευνουχισμό, χωρίς ή με μεταστάσεις. Από το 
2004, με την πρόοδο της νόσου σε μεταστατική «ορμονο-αν-
θεκτική», με τον όρο αυτό να σηματοδοτεί τη μη-ανταπόκριση 
σε ορμονική θεραπεία (ανθεκτική στον ευνουχισμό σήμερα), 
χορηγείτο ο χημειοθεραπευτικός παράγοντας δοσεταξέλη σε 
συνδυασμό με πρεδνιζόνη, καταδεικνύοντας όφελος στην επι-
βίωση των ασθενών. Το 2019, η δοσεταξέλη σε συνδυασμό με 
θεραπεία στέρησης ανδρογόνου (ADT), με ή χωρίς πρεδνιζόνη 
ή πρεδνιζολόνη έλαβε έγκριση και για τη θεραπεία ασθενών με 
μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Η καμπα-
ζιταξέλη επέδειξε ένα ευρύ φάσμα αντικαρκινικής δραστικότητας 
σε όγκους ευαίσθητους αλλά και ανθεκτικούς στη δοσεταξέλη 
και έχει λάβει έγκριση μετά τη χορήγηση δοσεταξέλης καταδει-
κνύοντας στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάμεση συνολική 
επιβίωση και μείωση του κινδύνου θανάτου. 
Καθώς οι θεραπευτικές επιλογές αυξάνονται με την εισαγωγή 
νέων φαρμάκων, χημειοθεραπευτικών αλλά και στόχευσης του 
ανδρογονικού υποδοχέα, ή με επιπλέον ενδείξεις υπαρχόντων 
φαρμάκων, οι ιατροί επιλέγουν τη βέλτιστη αλληλουχία των θε-
ραπειών εξατομικεύοντας τη θεραπεία ανά ασθενή προκειμένου 
να αποκομίσει ο τελευταίος το μέγιστο δυνατό όφελος. Νεότερα 
δεδομένα από προοπτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σχετικά 
με τη διαδοχή των θεραπειών επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα από 
μικρότερες αναδρομικές μελέτες και μεταναλύσεις. Η καμπαζι-
ταξέλη διαπιστώθηκε ότι βελτιώνει με στατιστική σημαντικότητα 
μία σειρά κλινικών εκβάσεων σε σύγκριση με θεραπεία στόχευ-
σης του ανδρογονικού υποδοχέα σε ασθενείς που έχουν ήδη 
λάβει δοσεταξέλη και μία θεραπεία στόχευσης ανδρογονικού 
υποδοχέα.

Πρόγραμμα ενεργούς επιτήρησης ασθενών με 
χαμηλό κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη 
Σύμφωνα με τον Χειρουργό Ουρολόγο Αρχιπλοίαρχο ιατρό εν 
αποστρατεία Ευάγγελο Σπυρόπουλο, τα τελευταία χρόνια η ιδέα 
της ενεργού επιτήρησης κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος ως 
εφικτή και αποδεκτή εναλλακτική επιλογή στην αντιμετώπιση του 
χαμηλού κινδύνου καρκίνου του προστάτη, μεταξύ ασθενών που 
δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να υποβληθούν σε ριζική τοπι-
κή θεραπεία της νόσου. Ισχυρό πλεονέκτημα της μεθόδου έναντι 
των καθιερωμένων μορφών θεραπείας (ριζική προστατεκτομή, 
ακτινοθεραπεία) αποτελεί το σημαντικά μικρότερο ποσοστό εμφά-
νισης επιπλοκών (ακράτεια ούρων, στυτική δυσλειτουργία) που 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το δεδομένο αυτό 
σε συνδυασμό με το ότι οι πιθανότητες εμφάνισης μεταστατικής 

νόσου ή τελικά θανάτου είναι εξαιρετικά μικρές, καθιστούν την 
ενεργό επιτήρηση προτιμώμενη αρχική επιλογή αντιμετώπισης 
σημαντικού ποσοστού περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη, 
τοπικά εντοπισμένου και χαμηλού κινδύνου εξάπλωσης. Μελέτη 
που παρουσιάστηκε στο «Περιοδικό της Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Ναυτικού», με θέμα την Ενεργό Επιτήρηση (Active 
Surveillance) ως μέτρο πρώτης αντιμετώπισης του νεοδιαγιγνω-
σκόμενου καρκίνου προστάτη, επισημαίνει ότι τους κύριους 
πυλώνες του προγράμματος ενεργού επιτήρησης αποτελούν οι 
μετρήσεις των επιπέδων PSA, η ψηλάφηση (δακτυλική εξέταση), 
η βιοψία και η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του 
προστάτη, που διενεργούνται επαναλαμβανόμενα ανά τακτά, 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Οι Διεθνείς κατευθυντή-
ριες οδηγίες Ουρολογικής Ογκολογίας συνιστούν το ακόλουθο 
σχήμα περιοδικού ελέγχου ασθενών : 
•  μέτρηση PSA testing κάθε τρείς με έξι μήνες,
•  Δακτυλική εξέταση προστάτη ανά εξάμηνο,
•  Βιοψία προστάτη 12 μήνες μετά την διάγνωση και στην συνέ-

χεια ανά 2-5 έτη.
•  διενέργεια πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προ-

στάτη (mpMRI) κάθε 1-2 έτη, ανάλογα με την κλινική κρίση 
των θεραπόντων.

Εάν από τα ευρήματα του ελέγχου προκύψουν ενδείξεις τάσης 
επέκτασης του καρκίνου (αρχίζει να γίνεται επιθετικός) όπως 
για παράδειγμα επί αυξήσεως του Gleason score ή σταθερά 
αυξανομένων τιμών PSA σε διαδοχικές μετρήσεις, διακόπτεται 
το πρόγραμμα επιτήρησης και ο ασθενής λαμβάνει ριζική τοπι-
κή θεραπεία (χειρουργική ή/και ακτινοθεραπεία), με σκοπό την 
εκρίζωση της νόσου. 
Όπως εξηγεί ο κ. Σπυρόπουλος, από την ανάλυση δεδομένων 
μελετών αρκετών σειρών ασθενών με εντοπισμένη νόσο που 
ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργού επιτήρησης προκύπτει ότι 
τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι 
εξαιρετικά καλά και συγκρίσιμα με αυτά της ριζικής τοπικής θε-
ραπείας (χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία). Μετά δεκαετή 
παρακολούθηση τόσο η ειδική του καρκίνου επιβίωση όσο και 
η συνολική επιβίωση βρέθηκε ότι είχαν τα ίδια σχεδόν ποσοστά 
τόσο σε αυτούς που έλαβαν τοπική θεραπεία (99%) όσο και σε 
εκείνους υπό ΕΕ (98,8%) ενώ, διαπιστώθηκε χαμηλός κίνδυνος 
εξωπροστατικής επέκτασης του καρκίνου, τοπικής ή απομα-
κρυσμένης (μετάσταση) που δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των 
δύο μορφών θεραπείας ( 4-10% στην ομάδα ΕΕ σε σύγκριση 
με 2.6-5% στην ομάδα τοπικής θεραπείας) καθώς επίσης, και 
ότι ο κίνδυνος θανάτου συνεπεία καρκίνου του προστάτη, ήταν 
ιδιαίτερα χαμηλός (0.5-1%). Από τα ευρήματα αυτά, συνάγε-
ται το συμπέρασμα ότι η ενεργός επιτήρηση στους κατάλληλα 
επιλεγμένους ασθενείς είναι πρακτικά το ίδιο αποτελεσματική, 
ασφαλής και με διάρκεια όπως και οι επιθετικής μορφής θερα-
πείες του καρκίνου του προστάτη. 
Περίπου το 1/3 (20% - 50%) των ασθενών που τέθηκαν σε 
ΕΕ επανακατηγοριοποιήθηκαν (reclassified) κατά την διάρκεια 
δεκαετούς παρακολούθησης και οι πλείστοι εξ’αυτών έλαβαν 
τελικά ριζική τοπική θεραπεία, συνεπεία κυρίως αναβάθμισης 
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του ιστολογικού βαθμού κακοήθειας και σταδίου επέκτασης 
της νόσου (εμφάνιση «επιθετικών» χαρακτηριστικών) αλλά και 
μεταστροφής της γνώμης/επιθυμίας μέρους των ασθενών που 
θεώρησαν την προοπτική περαιτέρω συμβίωσης με τον καρκίνο 
του προστάτη σοβαρά ψυχοφθόρο. 
Αναφορικά με την ποιότητα ζωής και λαμβάνοντας υπ’οψιν δια-
ταραχή της από επιπλοκές όπως η ακράτεια ούρων και η στυτική 
δυσλειτουργία, βρέθηκε ότι διατηρείται σημαντικά καλύτερα 
στους ασθενείς υπό ΕΕ σε σύγκριση με αυτούς που υποβλήθη-
καν σε χειρουργική θεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Και αυτό παρά 
το γεγονός ότι, εκτός από την ανησυχία που προκαλεί η μικρή 
(αλλά υπαρκτή) πιθανότητα να διαφύγει λανθάνουσα εξέλιξη του 
καρκίνου, η ποιότητα ζωής των ασθενών μπορεί να επηρεασθεί 
από τις επαναλαμβανόμενες βιοψίες προστάτη με τις δυνητικές 
επιπλοκές όπως φλεγμονή (<1% σοβαρή) και αιμορραγία (στα 
ούρα, σπέρμα, κόπρανα), οι ασθενείς συγκριτικά εκλαμβάνουν 
την ενόχληση που απορρέει από την διαδικασία της ΕΕ ως ήσ-
σονος βαρύτητας. 

 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 

Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο 12ος συχνότερος 
καρκίνος παγκοσμίως και ο 7ος συχνότερος στους άνδρες. Ο 
ουροθηλιακός καρκίνος αποτελεί το συχνότερο ιστολογικό υπό-
τυπο του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, καθώς αφορά πάνω 
από το 90% των διαγνωσθέντων περιστατικών στον ανεπτυγμένο 
κόσμο. Επειδή στα αρχικά στάδια της νόσου η αιματουρία μπο-
ρεί να εμφανιστεί ως μεμονωμένο συμβάν ή να μεσολαβήσουν 
αρκετοί μήνες ανάμεσα στα επεισόδια, πολλοί ασθενείς δεν 
ανησυχούν και δεν αναζητούν εγκαίρως ιατρική συμβουλή, με 
αποτέλεσμα η νόσος να εξελίσσεται. Εάν όμως ο καρκίνος της 
Ουροδόχου Κύστης διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, το ποσοστό 
πενταετούς επιβίωσης του ασθενούς αγγίζει το 96%.

Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο  
της Ουροδόχου Κύστης
Με κεντρικό εικαστικό ένα λεμόνι που σταδιακά από κίτρινο 
μετατρέπεται σε κόκκινο και μήνυμα «Ορισμένα πράγματα δεν 
πρέπει να αλλάζουν χρώμα», η Roche Hellas υπό την αιγίδα 

της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της Ελληνικής 
Ερευνητικής Ομάδας Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ), 
ξεκίνησαν εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της αναγνώ-
ρισης των συμπτωμάτων και την αξία της έγκαιρης διάγνωσης. 
Κύριο όχημα αυτής είναι η ιστοσελίδα www.bladdercancer.gr, 
στην οποία ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα συμπτώματα 
και τους παράγοντες κινδύνου. 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Ο παιδικός καρκίνος είναι η 2η συχνότερη αιτία 
θανάτου μετά από τα ατυχήματα 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου στις 15 Φεβρουαρίου, ανα-
γάγει σε θέμα Εθνικής Προτεραιότητας για το Σύστημα Υγείας, 
τη βελτίωση της περίθαλψης και της φροντίδας για τον καρκίνο 
της παιδικής ηλικίας και επισημαίνει την έλλειψη κατάλληλων 
υποδομών για τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο, καθώς και 
την αδυναμία να καλυφθούν επαρκώς οι ιδιαίτερες ανάγκες 
που έχουν, τόσο οι μικροί ασθενείς, όσο και οι οικογένειές τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
ο παιδικός καρκίνος είναι η 2η συχνότερη αιτία θανάτου μετά 
από τα ατυχήματα. 
Περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο 
κάθε χρόνο. Από αυτά μόνο το 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης 
σε σωστή ιατρική φροντίδα. Ενώ, το 80% από αυτά προέρχεται 
από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Πάνω από 150.000 
θάνατοι κάθε χρόνο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν 
υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θε-
ραπείας σε όλα τα παιδιά. Το 70% - 80% των παιδιών που 
έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία γίνεται καλά με 
την πρόοδο της ιατρικής και λόγω της επάρκειας φαρμάκων και 
καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού. Κάθε μέρα εκτιμάται 
ότι περίπου 20 παιδιά πεθαίνουν από καρκίνο στην Ευρώπη. 
Στην Ελλάδα περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται κάθε χρόνο 
από καρκίνο, κυρίως από λευχαιμία. Ωστόσο, 8 στα 10 παιδιά 
που θα νοσήσουν από λευχαιμία θεραπεύονται και αυτό είναι 
το μήνυμα που θα πρέπει να συγκρατήσουμε όλοι μας.

Μεγάλες οι προκλήσεις και οι ανεκπλήρωτες 
ανάγκες για τα παιδιά με καρκίνο 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία η ανεπάρκεια στην κάλυψη των 
αναγκών σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, στη γεωγραφική κατανομή 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι 
η συχνότερη μορφή καρκίνου 
στους άνδρες στην Ευρώπη και 
πιο θανατηφόρα γιατί η νόσος δεν 
εμφανίζει συμπτώματα κατά τα 
αρχικά της στάδια.
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των παιδο - ογκολογικών κλινικών, τη λειτουργία του συστή-
ματος υγείας, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 
ανάγκες του καρκίνου κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και 
την έλλειψη κοινωνικής μέριμνας. Όπως αναφέρει ενδεικτικά, στη 
χώρα μας δεν υπάρχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τον μικρό 
ασθενή και την οικογένειά του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας. Επιπλέον, οι ασθενείς και οι γονείς 
τους στερούνται ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση, για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπλοκές 
καθώς και συστηματική παρακολούθηση κατά την ενήλικη περί-
οδο της ζωής τους, παρότι έχει διαπιστωθεί ότι πολλές παθήσεις 
που εμφανίζονται τότε, σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου 
κατά την παιδική ηλικία. 
Επιπροσθέτως, η έλλειψη δεδομένων, δημιουργεί μεγάλο κενό 
στην προσπάθεια για αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου 
της παιδικής ηλικίας. Είναι βέβαια πολύ θετικό βήμα, το γεγονός 
ότι το 2019 το υπουργείο Υγείας έκανε αποδεκτό το αίτημα της 
Ομοσπονδίας για τη δημιουργία Μητρώου Ασθενών Σπανίων 
Καρκίνων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο καρκίνος 
της Παιδικής Ηλικίας.

Αδιάγνωστες οι μισές περιπτώσεις καρκίνου  
στα παιδιά 
Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «The Lancet Oncology» εκτιμά 
ότι σχεδόν τα μισά από τα παιδιά που έχουν καρκίνο σε όλο τον 
κόσμο δεν διαγιγνώσκονται κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζονται 
με αποτέλεσμα να «πεθάνουν στο σπίτι». Η μελέτη διαπίστωσε 
ότι περίπου 400.000 νέα κρούσματα καρκίνου παιδικής ηλι-
κίας εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά μόνο 200.000 από αυτά 
διαγιγνώσκονται και επομένως καταγράφονται. Οι συντάκτες 
της μελέτης λένε ότι αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της έλλειψης 
πρόσβασης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τα παιδιά να 
καταλήγουν να πεθαίνουν αδιάγνωστα στο σπίτι. Το νέο μοντέλο 
του «Global Childhood Cancer - Παγκόσμιου Παιδικού Καρκί-
νου» έδειξε ότι η υποδιάγνωση του παιδικού καρκίνου είναι ένα 
ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νότια Ασία και τη Δυτική Αφρική, όπου 
τα ποσοστά ήταν υψηλά ως 49% και 57% αντίστοιχα. Αντίθετα, 
στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, μόνο το 3% των παιδικών 
καρκίνων βρέθηκαν αδιάγνωστοι. 
Ο συγγραφέας της μελέτης Zachary Ward υποψήφιος διδάκτωρ 
στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard TH Chan εκτιμά ότι 3 
εκατομμύρια περιπτώσεις θα μείνουν αδιάγνωστες έως το 2030 
εάν δεν γίνουν βελτιώσεις. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις βασί-
στηκαν σε αρχεία από τα μητρώα καρκίνου, αλλά το 60% των 
χωρών δεν διαθέτει αυτά τα μητρώα, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
εκτιμήσεις καλύπτουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει δεδομένα μητρώου 
καρκίνου, αλλά περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες από το Πα-
γκόσμιο Παρατηρητήριο Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ), δημογραφικές έρευνες για την υγεία και έρευνες για 
τα νοικοκυριά που ανέπτυξε η UNICEF. Σύμφωνα με το Zachary 
Ward οι ακριβείς εκτιμήσεις της συχνότητας εμφάνισης παιδικού 
καρκίνου είναι κρίσιμες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

για να τους βοηθήσουν να θέσουν προτεραιότητες στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης και να σχεδιάσουν αποτελεσματική 
διάγνωση και θεραπεία όλων των παιδιών με καρκίνο. 
Ενώ η υποδιαγνωστική έχει αναγνωριστεί ως πρόβλημα, αυτό το 
μοντέλο παρέχει συγκεκριμένες εκτιμήσεις που λείπουν. Ο πιο 
συνηθισμένος καρκίνος παιδικής ηλικίας το 2015 βρέθηκε να 
είναι η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, με εντοπισμένα 75.000 
νέα περιστατικά παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 
700 στη Βόρεια Ευρώπη, περισσότερα από 1.500 στη Δυτική 
Αφρική, 3.500 στην Ανατολική Αφρική και σχεδόν 30.000 στη 
Νότια Κεντρική Ασία. Όπως λέει ο Ward τα θετικά νέα είναι 
ότι πολλές χώρες δεσμεύονται για καθολική κάλυψη υγείας, η 
οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών 
στην υγειονομική περίθαλψη, παρόλο που εξακολουθούν να 
απαιτούνται επενδύσεις σε μητρώα καρκίνου για να παρακο-
λουθείται η πρόοδος.

Το δακτυλικό αποτύπωμα του καρκίνου 
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η αιτία του καρκίνου είναι «γραμ-
μένη» μέσα στο DNA των όγκων, ένα εύρημα που θα μπορούσε 
να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν τους παράγοντες που 
υποκινούν την ανάπτυξη μεμονωμένων όγκων. Μέχρι σήμερα, 
η αιτία εμφάνισης πολλών καρκίνων ήταν ασαφής, με τους για-
τρούς να μην μπορούν να αποδώσουν την ασθένεια σε κάποιον 
συγκεκριμένο ένοχο μεταξύ των πολλών αιτιών που ζουν κα-
θημερινά οι άνθρωποι όπως είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, 
τα φυτοφάρμακα, το κάπνισμα και η υπερβολική έκθεση στον 
ήλιο. Ακόμη και στην περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα, 
οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να ποσοτικοποιήσουν τη σχέση 
μεταξύ του καρκίνου και του καπνίσματος ή άλλων παραγό-
ντων όπως η εισπνοή ρύπων στην εργασία ή η διαβίωση κοντά 
σε μεγάλο δρόμο. Στη Βρετανία, περίπου 360.000 άνθρωποι 
διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο και περίπου 163.000 
πεθαίνουν από την ασθένεια. 
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου το 38% των περιπτώσεων 
μπορεί να προληφθούν, αλλά τα νέα αυτά ευρήματα ίσως θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερες εκτιμήσεις για το πόσο 
θανατηφόρα μπορεί να είναι η έκθεση σε ορισμένους παράγοντες. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες το DNA αποτελείται από μόρια 
που ονομάζονται νουκλεοτίδια που αντιπροσωπεύονται από 
τα γράμματα Α, C, G και Τ. Οι μεταλλάξεις συμβαίνουν όταν η 
έκθεση σε καρκινογόνο μεταβάλλει ένα από τα γράμματα, έτσι 
ώστε το Α να γίνεται G, για παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια της 
κυτταρικής διαίρεσης, τα κύτταρα αντιγράφουν το DNA τους, 
μαζί με τυχόν μεταλλάξεις. 
Με κάθε μετάλλαξη, αυξάνεται η πιθανότητα μιας άλλης, πιο 
επικίνδυνης μετάλλαξης. Εάν συγκεντρωθούν αρκετές μεταλ-
λάξεις, τα κύτταρα αρχίζουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο και 
σχηματίζουν όγκους. Κάθε καρκινογόνος παράγοντας μεταλλάζει 
το DNA με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Τώρα, οι ερευνητές 
στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το King’s College London 
ανακάλυψαν ότι οι όγκοι περιέχουν ενδείξεις στο DNA που δείχνει 
ότι αυτό τους έχει προκαλέσει. 
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Όπως αναφέρθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell, έχουν συν-
δέσει ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες με συγκεκριμέ-
νες μεταλλάξεις DNA που προκαλούν καρκίνο. Όπως λένε, κάθε 
τύπος καρκίνου έχει ένα μοναδικό «δακτυλικό αποτύπωμα». 
Για τη μελέτη, η Dr. Serena Nik-Zainal και οι συνεργάτες της 
εξέθεσαν ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα σε 79 καρκινογόνους 
παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, ο καπνός και διάφορα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στη συνέχεια κατέγραψαν μεταβο-
λές στο DNA των όγκων που σχηματίστηκαν, οι οποίες παρείχαν 
μια «μεταγραφική υπογραφή» ή ένα «δακτυλικό αποτύπωμα» 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να αναγνωρίσουν 
τον ένοχο. 
Η ομάδα βρήκε τα δακτυλικά αποτυπώματα (που προκλήθηκαν 
από 41 παράγοντες) που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν στα 
κύτταρα και στη συνέχεια συνέκριναν τα δακτυλικά αποτυπώματα 
με τις μεταλλάξεις κάποιων καρκίνων. 
Μεταλλάξεις παρόμοιες με εκείνες που εμφανίζονται σε καρκί-
νους που συνδέονται με την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, 
καθώς και με εκείνες που εμφανίζονται από την έκθεση στον 
καπνό. Η ομάδα εντόπισε επίσης, τα δακτυλικά αποτυπώματα 
που παράγονται από ορισμένες διατροφικές καθώς και μερικές 
χημικές ουσίες καυσαερίων. 
Ο συν-συγγραφέας David Phillips ανέφερε ότι η τεχνική επέ-
τρεψε στην ομάδα να δημιουργήσει τον πληρέστερο κατάλογο 
των αλλαγών του DNA από περιβαλλοντικούς παράγοντες σε 
ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα. 

Στροφή στην ογκολογία
Ογκολογία και Ορφανά φάρμακα «παίρνουν» κεφάλι στη διεθνή 
αγορά σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εγκρίσεις του FDA. Ειδι-
κότερα, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εταιρειών που κάνουν 
στροφή προς την Ογκολογία, όπως η GlaxoSmithKline και η 
Sanofi. 
Χαρακτηριστική ήταν η ανακοίνωση της τελευταίας ότι θα σταμα-
τήσει την έρευνα στο διαβήτη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, 
θέλοντας να επικεντρωθεί στα ογκολογικά φάρμακα. Όσο για 
τα ορφανά φάρμακα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και ογκο-
λογικές θεραπείες, τα στοιχεία από το 2019 δείχνουν ότι 21 από 
τις 48 εγκρίσεις νέων φαρμάκων που ενέκρινε ο FDA, ήτοι το 
44%, ήταν ορφανά φάρμακα, σημειώνοντας μια αύξηση στην 
κυκλοφορία αυτών των θεραπειών που ενδείκνυνται σε ασθενείς 
με σπάνιες ασθένειες που έχουν περιορισμένες ή και μηδαμινές 
θεραπευτικές επιλογές. 

DEMO - Mylan: στρατηγική συνεργασία στον τομέα 
ογκολογίας
Συνεργασία με στόχο της ενίσχυση τη θέση και των δύο εται-
ρειών στο πεδίο της ογκολογίας ανακοίνωσαν η DEMO ΑΒΕΕ 
και η Mylan Ελλάδας, Συγκεκριμένα η DEMO ΑΒΕΕ αναλαμ-
βάνει την αποκλειστική κυκλοφορία και διανομή στην Ελλάδα 
του βιοομοειδούς της τραστουζουμάμπης της Mylan για όλες τις 
εγκεκριμένες ενδείξεις. Το νέο σκεύασμα έρχεται να προστεθεί 
και να εμπλουτίσει το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο βιοομοειδών 
φαρμάκων που διανέμονται από τη DEMO ΑΒΕΕ στην Ελλάδα. 
H τραστουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με 
HER2 θετικό πρώιμο καρκίνο μαστού (ΠΚΜ), μεταστατικό καρκίνο 
μαστού (ΜΚΜ) και μεταστατικό καρκίνο στομάχου (ΜΚΣ). Υπό 
την επίβλεψη του αντίστοιχου θεράποντος ιατρού, μπορεί να συ-
νταγογραφείται είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλα 
φάρμακα, ανάλογα με τη σχετική διάγνωση. Η κυκλοφορία της 
τραστουζουμάμπης γίνεται έπειτα από θετική γνωμοδότηση της 
CHMP τον Οκτώβριο του 2018 και έγκριση άδειας κυκλοφορίας 
στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο του 2018. Η έγκριση βασίστηκε σε 
δεδομένα από την κλινική μελέτη φάσης III (HERITAGE) η οποία 
περιλάμβανε αξιολόγηση της ομοιότητας σε αναλυτικές δοκιμές, 
προκλινικές και κλινικές μελέτες. Τα αποτελέσματα δεν κατέδειξαν 
κλινικά σημαντικές διαφορές στην ποιότητα, τη δραστικότητα και 
την ασφάλεια και, ως εκ τούτου, τεκμηριώθηκε η βιοομοιότητα 
με το προϊόν αναφοράς. Αναφορικά με τη νέα συνεργασία ο κ. 
Γιώργος Παναγάκης, γενικός διευθυντής της Mylan σε Ελλάδα και 
Κύπρο, επεσήμανε ότι είναι ένα μεγάλο βήμα που θα συμβάλλει 
στην αύξηση της πρόσβασης ασθενών με HER2 θετικό καρκίνο 
μαστού και καρκίνο στομάχου στη θεραπεία, και στη μείωση του 
κόστους για το σύστημα υγείας. Ενώ, ο γενικός διευθυντής της 
DEMO κ. Δημήτρης Δέμος, είπε ότι, οι προσιτές οικονομικά θερα-
πείες και η πρόσβαση του Έλληνα ασθενή σε αυτές είναι θέματα 
καίρια για το σύστημα Υγείας και είναι σημαντικό το γεγονός ότι 
ως εταιρεία μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.
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