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Με τη βοήθεια των νέων φαρ-
μάκων η παγκόσμια ιατρική 
κοινότητα έχει πλέον περισ-

σότερα όπλα στη φαρέτρα της και 
αισιοδοξεί στον μακροχρόνιο πόλεμο 
κατά του καρκίνου, καθώς καθημερινά 
κερδίζει σημαντικές μάχες», τόνισε  ο 
πρόεδρος της Εταιρείας Παθολόγων Ο-
γκολόγων  Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Δημήτρης 
Μπαφαλούκος, κατά τη διάρκεια του 
14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής 
Ογκολογίας, το οποίο πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα 8-10 Μαΐου.

«Τα αποτελέσματα από η χρήση των 
νέων φαρμάκων μας δίνουν μεγαλύτερη 
αισιοδοξία για την τελική νίκη κατά της 
ασθένειας που σκοτώνει κάθε χρόνο δε-
κάδες εκατομμύρια συνανθρώπους μας 
σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε από 
την πλευρά του  ο γενικός γραμματέας  της 
ΕΟΠΕ  Παύλος Παπακώστας .

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2002 η θνη-
σιμότητα από καρκίνο στις ΗΠΑ, μειώθη-
κε κατά 2,1% , ποσοστό διπλάσιο από τη 
μείωση που είχε παρατηρηθεί από το 1993 

μέχρι το 2003, που ήταν 1,2% ετησίως. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στις προόδους που 
υπήρξαν στην έρευνα για τον καρκίνο, στις 
πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνω-
σης και στις νέες και πιο αποτελεσματικές 
θεραπείες (νέα φάρμακα χημειοθεραπείας 
και νέες στοχευμένες θεραπείες).

Όπως ανέφεραν οι δυο επιστήμονες 
τα κλινικά αποτελέσματα από τη χρήση 
των νέων φαρμάκων είναι ενθαρρυντι-
κά, ενώ παράλληλα τόνισαν χαρακτηρι-
στικά τα εξής:
•  Για τον καρκίνο του μαστού, οι αναστολείς  

αρωματάσης, φάρμακα που χορηγού-
νται από το στόμα μετά το χειρουργείο, 
καθιερώνονται σαν standard θεραπεία  
μετά τα τελευταία αποτελέσματα κλινι-
κών μελετών. Κι αυτό γιατί όταν χορη-
γηθεί αναστροζόλη ή λετροζόλη, μετά 
το χειρουργείο, μειώνεται ο κίνδυνος 
υποτροπών τα δυο πρώτα χρόνια κατά 
17% και 30% αντίστοιχα.

•  Στις γυναίκες με διηθημένες λεμφαδέ-
νες η χορήγηση λετροζόλης οδηγεί σε 
συνολική αύξηση της επιβίωσης τους, 

ενώ για την αναστροζόλη μετά από πα-
ρακολούθηση 100 μηνών φαίνεται ότι 
αυξάνεται ο χρόνος μέχρι την εμφάνι-
ση της υποτροπής κατά 25%.

•  Οι ασθενείς με καρκίνο μαστού που 
έχουν αρνητικούς ορμονικούς υποδο-
χείς και θετικό HER-2 έχουν υψηλά πο-
σοστά υποτροπής  με συχνότερη θέση 
τον εγκέφαλο, γι αυτό χρειάζονται επιθε-
τική χημειοθεραπεία από την αρχή.

•  Η δοσεταξέλη υπερέχει της δοξορου-
βικίνης όσον αφορά στην βελτίωση της 
επιβίωσης ασθενών με καρκίνο του μα-
στού, γιατί όταν χορηγηθεί σαν συμπλη-
ρωματική θεραπεία μαζί με κυκλοφω-
σφαμίδη μειώνει κατά 31% τον κίνδυνο 
θανάτου σε σύγκριση με τις γυναίκες που 
έλαβαν την κλασική θεραπεία.

•  Η συγχορήγηση του Lapatinib (Tykerb/
GlaxoSmithKline), ενός νέου φαρμά-
κου χορηγούμενου από το στόμα, μα-
ζί με χημειοθεραπεία,  έδειξε αύξηση 
της επιβίωσης στο μεταστατικό καρκί-
νο του μαστού σε σχέση με την χημει-
οθεραπεία.

Το 14ο  Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας θεωρείται 
το μεγαλύτερο Ελληνικό συνέδριο, που διοργανώνει η 
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας, την Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας, 
την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ογκολογίας, την Ελληνική 
Εταιρεία Μοριακής Ογκολογίας, τον Εθνικό Σύνδεσμο 
Νοσηλευτών Ελλάδος-Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας, την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας/
Ογκολογίας και την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή. Το 
παρακολούθησαν περίπου 700 σύνεδροι, ενώ ήταν ομιλητές από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

8-10 ΜΑΪΟΥ 2008

Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Ογκολογίας 
Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα από τη χρήση 
νέων φαρμάκων στο τομέα της ογκολογίας
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•  To Sorafenib (Nexavar, Onyx/Bayer) αυ-
ξάνει κατά 44%  την επιβίωση ασθενών 
με ηπατοκυτταρικό καρκίνο.

•  Το Bevacizumab (Avastin, Genentech/
Roche) μαζί με ιντερφερόνη διπλασιά-
ζει το ελεύθερο επιδείνωσης διάστημα 
των  ασθενών με προχωρημένο καρκί-
νο του νεφρού.

•  Το Bevacizumab σε συνδυασμό με 
irinotecan (Camptosar, Pfizer) είναι δρα-
στικό σε γλοιώματα.

•  Το Cetuximab (Erbitux, ImClone Systems) 
προστιθέμενο στη χημειοθεραπεία (Folfiri), 
αυξάνει την ανταπόκριση 47% (έναντι 
39%) και ελαττώνει την πιθανότητα επι-
δείνωσης της νόσου κατά 15%. Το πιο 
σημαντικό όμως είναι ότι το Cetuximab 
τριπλασίασε το ποσοστό των ασθενών 
που χειρουργήθηκαν επιτυχώς για πλή-
ρη αφαίρεση των ηπατικών τους μετα-
στάσεων, κάτι που σημαίνει ευκαιρία 
για μακρόχρονη επιβίωση.

•  Το Cetuximab προστιθέμενο στην κα-
θιερωμένη  χημειοθεραπεία, αυξάνει 
την επιβίωση ασθενών με καρκίνο κε-
φαλής-τραχήλου.

•  Το Imatinib (Gleevec, Novartis) βελτιώ-
νει την ελεύθερη υποτροπής επιβίωση 
σε ασθενείς με στρωματικούς όγκους 
του γαστρεντερικού.
Εξάλλου στο 14ο Συνέδριο Κλινικής 

Ογκολογίας ανακοινώθηκε για πρώτη φο-
ρά Ελληνική εργασία, η οποία αναφέρεται 
σε μια μεγάλη μεταανάλυση διεθνών με-
λετών που περιλαμβάνουν 12.250 ασθε-
νείς με καρκίνο του πνεύμονα και σωμα-
τικές (μη κληρονομούμενες) μεταλλάξεις 
στον υποδοχέα ενός σημαντικού αυξητι-
κού παράγοντα των καρκινικών κυττά-
ρων (EGFR).

«Mε την δημιουργία, πρωτοποριακής 
βάσης δεδομένων μπορεί ο κάθε ογκο-
λόγος να δει εάν ο ασθενής του με συ-
γκεκριμένη μετάλλαξη- που ανιχνεύεται 
με εξέταση αίματος, θα ανταποκριθεί ή 
όχι σε θεραπεία με χαπάκια ERLOTINIB 
(Tarceva) ή GEFITINIB (Iressa)» κατέληξε 
ο κ Μπαφαλούκος. 

Επίσης, ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε το 
στρογγυλό τραπέζι που αφορούσε στους 
παιδικούς και εφηβικούς όγκους. Οι επι-
σημάνσεις που έγιναν από τους ομιλη-
τές είναι οι εξής:
Ο έφηβος με καρκίνο: η σημερινή πραγ-
ματικότητα (Νικ. Παυλίδης).

Οι όγκοι της εφηβικής ηλικίας απαιτούν 
αγωγή «υψηλής εξειδίκευσης» (εντατική, 

τοξική, πολυπαραγοντική) ενώ χαρακτη-
ρίζονται δυνητικά ιάσιμοι με την προοπτι-
κή κέρδους πολλών ετών ζωής. Η πεντα-
ετής επιβίωση από 40% το 1955 σχεδόν 

διπλασιάστηκε το 2000. Παρ’όλα αυ-
τά φαίνεται να υπάρχει μια σχετικά υπο-
λειπόμενη θεραπευτική έκβαση συγκρι-
τικά με τα παιδιά η οποία θα μπορούσε 
να αποδοθεί σε διαφόρους λόγους όπως 
βιολογική συμπεριφορά των όγκων, δι-
αφορετική ανοχή θεραπειών, βέλτιστη 
αγωγή και υποστήριξη των παιδιών ή 
ακόμα και ανεπαρκής κλινική έρευνα 
στους εφήβους.
 Γενετική προδιάθεση στον καρκίνο των 
παιδιών. (Μ. Καλμαντή, Χ. Περδικογιάν-
νη, Λ. Καλμαντή).

Σήμερα έχουν ανευρεθεί 30 κύρια γο-
νίδια που ταξινομούνται ανάλογα με τη 
λειτουργία τους σαν κατασταλτικά ή επι-
κρατητικά ογκογόνα και ανάλογα με τον 
τύπο της κληρονομικότητας ως επικρα-
τητικά αυτόσωμα, υπολειπόμενα ή φυ-
λοσύνδετα.

Από τα αυτόσωμα επικρατητικά είναι 
τα RB1, TD53, APC, VHL, RET, MENIN, 
NF1, NI2, ενώ σε υπολειπόμενα γονίδια 
οφείλονται τα σύνδρομα Bloom, Αταξία – 
Τηλεαγγειεκτασία, Rothmund – Thomson 
και η αναιμία Fanconi.

Τα στοιχεία που θα θέσουν την υπο-
ψία συνδρόμου κληρονομικού καρκίνου 
είναι: Οικογενειακό ιστορικό παρεμφε-
ρούς τύπου καρκίνου, μικρή ηλικία στη 
διάγνωση, αμφοτερόπλευροι ή πολλα-
πλοί καρκίνοι, πολλαπλοί πρωτοπαθείς 
όγκοι, συρροή όγκων που συνδέονται με 

ειδικά καρκινικά σύνδρομα (π.χ. μαστός, 
σαρκώματα).
Μετά την ίαση από τον καρκίνο της παιδικής 
ηλικίας….(Ελ. Βασιλάτου-Κοσμίδη).

Είναι γνωστό ότι η επιβίωση από τον 
καρκίνο της παιδικής ηλικίας έχει οδη-
γήσει στην ίαση στα περισσότερα παι-
διά έτσι ώστε 1/570 άτομα ηλικίας 20-
34 χρονών είναι νεαρός ηλικίας που έχει 
ιαθεί από τον καρκίνο. Λόγω του ότι τα 
παιδιά έχουν αναμενόμενο προσδόκιμο 
επιβίωσης πολλών ετών, η γνώση και η 
μελέτη των συνεπειών από τη χορηγη-
θείσα για τον καρκίνο θεραπεία είναι επι-
βεβλημένη.

Τα παιδιά ανέχονται την οξεία τοξικό-
τητα της θεραπείας αλλά είναι επιρρε-
πής στις απώτερες τοξικότητες. Έχει δι-
απιστωθεί ότι το 62,3% των ιαθέντων 
εμφανίζουν ένα τουλάχιστον σημαντικό 
πρόβλημα το οποίο σε 27,5% καθίστα-
ται απειλητικό για τη ζωή. 

Ο αντίστοιχος κίνδυνος για αδέλφια εί-
ναι 18,8%. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος 
ανάπτυξης χρόνιου ή απειλητικού για τη 
ζωή προβλήματος σε ιαθέντες σε σχέση 
με τα αδέλφια του/της είναι 3,3 και 8,2 
αντίστοιχα.

Αιτίες θανάτου μετά την ολοκλήρωση 
αντινεοπλασματικής αγωγής είναι κατά 
σειρά: υποτροπή (67%), ανάπτυξη δευ-
τερογενούς καρκίνου (19%), πνευμονι-
κή τοξικότητα (9%) και καρδιοτοξικότη-
τα (8%).

Έφηβοι και νεαροί ενήλικες που επιβι-
ώνουν μετά τη θεραπεία για όγκους των 
οστών, ΚΝΣ και μετά νόσο Hodgkin έχουν 
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων και 
απειλητικών για τη ζωή προβλημάτων. Ει-
δικότερα μετά τη θεραπεία για σαρκώμα-
τα οστών παρατηρούνται μυοσκελετικές 
ανωμαλίες, καρδιοτοξικότητα, προβλή-
ματα ακοής, μετά τη θεραπεία όγκων του 
ΚΝΣ παρατηρούνται διαταραχές μάθησης, 
σπασμοί και ενδοκρινοπάθειες ενώ μετά 
θεραπεία για νόσο του Hodgkin διαπιστώ-
νονται αγγειακές βλάβες, καρδιοτοξικότη-
τα, καρκίνος μαστού, πνευμονική τοξικό-
τητα και θυρεοειδική νόσος.

Τέλος, κατά την διάρκεια του Συνεδρί-
ου, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο αρρώστων και συλλόγων καρ-
κινοπαθών για να τονιστεί το μείζον θέμα 
χορήγησης ειδικής θεραπείας στους καρ-
κινοπαθείς από άσχετους με την ειδικότη-
τα γιατρούς, που θέτει άμεσα σε κίνδυνο 
τη ζωή τους.

Τα παιδιά ανέχονται την οξεία το-
ξικότητα της θεραπείας αλλά είναι 
επιρρεπής στις απώτερες τοξικότη-
τες. Έχει διαπιστωθεί ότι το 62,3% 
των ιαθέντων εμφανίζουν ένα του-
λάχιστον σημαντικό πρόβλημα το 
οποίο σε 27,5% καθίσταται απει-
λητικό για τη ζωή. Ο αντίστοιχος 
κίνδυνος για αδέλφια είναι 18,8%. 
Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος ανά-
πτυξης χρόνιου ή απειλητικού για 
τη ζωή προβλήματος σε ιαθέντες 
σε σχέση με τα αδέλφια του/της 
είναι 3,3 και 8,2 αντίστοιχα.
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