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Σ

Το σύγχρονο όπλο
κατά του καρκίνου

ύµφωνα µε τις πρόσφατες
στατιστικές αναλύσεις, ο
καρκίνος αποτελεί µια από
τις κυριότερες αιτίες θνητότητας στον σύγχρονο
κόσµο µε διαρκώς αυξητική τάση στην επίπτωση
των περιστατικών. Ολοένα και νεαρότερες ηλικίες ασθενών επηρεάζονται από
το νόσηµα αυτό. Ένα από τα σηµαντικότερα όπλα που διαθέτουµε για την καταπολέµηση του καρκίνου είναι η ανοσοθεραπεία. Το ανοσολογικό σύστηµα είναι το φυσικό αµυντικό σύστηµα του σώµατος, που αποτελείται από µια συλλογή από όργανα, κύτταρα και ειδικά µόρια τα οποία βοηθούν στην προστασία
από ιούς, τον καρκίνο και άλλες νόσους.
Όταν ένας ξένος οργανισµός εισβάλλει
στο ανθρώπινο σώµα, το ανοσοποιητικό
σύστηµα το αναγνωρίζει και κατόπιν του
επιτίθεται, εµποδίζοντάς το να προκαλέσει βλάβη. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται ανοσοποιητική απάντηση. Τα καρκινικά κύτταρα, ωστόσο, βρίσκουν πολύ συχνά τρόπους να «µεταµφιέζονται»
σε κανονικά κύτταρα, ώστε το ανοσοποιητικό να µην τα αναγνωρίζει ως επικίνδυνα. Ακολουθώντας τις ίδιες «τακτικές» µε τους ιούς, τα καρκινικά κύτταρα
µεταλλάσσονται µε την πάροδο του χρόνου αποπροσανατολίζοντας το ανοσοποιητικό σύστηµα.
Η διαφορά των ανοσο-ογκολογικών
θεραπειών µε τις άλλες αντικαρκινικές
θεραπείες είναι ότι στοχεύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα του σώµατος και όχι
τα καρκινικά κύτταρα, επιτρέποντάς του

Η διαφορά των ανοσοογκολογικών θεραπειών
µε τις άλλες
αντικαρκινικές θεραπείες
είναι ότι στοχεύουν το
ανοσοποιητικό σύστηµα
του σώµατος και όχι
τα καρκινικά κύτταρα,
επιτρέποντάς του να
τα αναγνωρίζει και
να επιτίθεται επιλεκτικά
στα καρκινικά κύτταρα

να τα αναγνωρίζει και να επιτίθεται επιλεκτικά στα καρκινικά κύτταρα. Ταυτόχρονα, όµως, «εκπαιδεύουν» το ανοσοποιητικό σύστηµα έτσι ώστε να αποκτήσει µακροχρόνια µνήµη και να προσαρµόζεται συνεχώς και σε βάθος χρόνου
στον καρκίνο, προσφέροντας ανθεκτική
και µακροχρόνια θεραπεία στον ασθενή.
Η ανοσο-ογκολογία χρησιµοποιείται
τόσο στον µεταστατικό καρκίνο πνεύµονα ως θεραπεία 1ης και 2ης γραµµής όσο
και στον ανεγχείρητο καρκίνο πνεύµονα
όταν έχει προηγηθεί χηµειοακτινοθεραπεία. Πρόσφατα υπάρχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές µελέτες και για άλλες µορφές καρκίνου του πνεύµονα, όπως ο µικροκυτταρικός καρκίνος, η θεραπεία του
οποίου πλέον αποτελεί συνδυασµό χηµειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας µε
εξαιρετικά αποτελέσµατα.
Επιπρόσθετα χρησιµοποιείται στον
καρκίνο νεφρού ως συνδυαστική θεραπεία µε στοχευτικούς παράγοντες, αλλά και στον ουροθηλιακό καρκίνο. Μια
από τις νεότερες ενδείξεις αποτελεί αυτή
στον µεταστατικό καρκίνο µαστού όταν
δεν εκφράζονται οι γνωστοί ορµονικοί
υποδοχείς.
Η χορήγηση της συνδυασµένης ανοσοθεραπείας στο µελάνωµα προσέφερε
γρήγορες και µεγάλης διάρκειας ανταποκρίσεις σε αρκετούς ασθενείς µε µεγάλο όφελος στην επιβίωση, ενώ παράλληλα έχει αποδειχθεί το κλινικό όφελός
της τόσο στον καρκίνο κεφαλής τραχήλου όσο και στον καρκίνο στοµάχου, παχέος εντέρου και ενδοµητρίου όταν πληρούνται συγκριµένες προϋποθέσεις. Μια,
τέλος, από τις πολλά υποσχόµενες νεότερες ενδείξεις αποτελεί αυτή του µεταστατικού καρκίνου προστάτη.

Ε

ίναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η
ανοσοθεραπεία είναι γενικά πολύ
καλά ανεκτή µε σπάνιες σοβαρές
παρενέργειες, γεγονός που επιτρέπει τη
χορήγησή της ακόµα και σε ηλικιωµένους
ή ασθενείς µε χρόνια προβλήµατα, ενώ
δεν απαιτεί διανυκτέρευση των ασθενών
στο νοσοκοµείο. Χορηγείται από τα δηµόσια ταµεία µέσω µίας εγκριτικής επιτροπής που ελέγχει τη χρήση της. Τέλος,
αναµένονται αποτελεσµατικοί βιοδείκτες προκειµένου να διαπιστωθεί ποιοι
ασθενείς ωφελούνται περισσότερο από
τη χρήση της ανοσοθεραπείας.
Η Φλώρα Σταυρίδη είναι διευθύντρια ∆’ Ογκολογικής Κλινικής Οµίλου Υγεία, διευθύντρια Care and
Cure Oncology Center, www.careandcure.gr
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Το µέλλον στην θεραπεία
της γυναικείας υπογονιµότητας

Η

αναπαραγωγική χεινο να είναι µηδαµινός και την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας να
ρουργική αποτελεί σηπραγµατοποιείται την ίδια κιόλας µέρα.
µαντικό µέρος στη θεραπεία της γυναικείας υπογονιµότητας και
υµπερασµατικά, το υπογόνιµο ζευέχει µεγάλο ρόλο για
γάρι ύστερα από 12 µήνες µε κανοτη µελλοντική διασφάνική, µη προστατευόµενη σεξουαλιση της γονιµότητας σε γυναίκες που
λική επαφή χωρίς την επίτευξη κύησης
χρήζουν γυναικολογικής επέµβασης, καπρέπει να αναζητήσει τη γνώµη του ειθιστώντας δυνατή την ικανότητα αυτόµαδικού γυναικολόγου αναπαραγωγής. Η
της σύλληψης είτε αυξάνοντας σηµαντιλύση δίνεται σε ποσοστό που αγγίζει το
75%-80% µε µια απλή χειρουργική επέµκά τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Στις περιπτώσεις που
βαση από τον ειδικό γυναικολόγο αναπαήδη υπάρχει κάποιο παθοφυσιολογικό εύραγωγικής χειρουργικής σε συνδυασµό
ρηµα, που παρεµποδίζει τη φυσιολογική
µε συµπληρωµατικές θεραπείες ή εξετάσεις που θα βοηθήσουν σηµαντικά στην
σύλληψη, εφαρµόζονται χειρουργικές παρεµβάσεις που επιδιορθώνουν την εκάστοτε παθολογία και αυξάνουν την πιθανότητα µιας ερχόµενης
Το υπογόνιµο ζευγάρι ύστερα
φυσιολογικής κύησης. Αυαπό 12 µήνες µε κανονική,
τές οι περιπτώσεις µπορεί
να αγγίξουν το 75%. Οι σηµη προστατευόµενη σεξουαλική
µαντικότερες χειρουργικές
επαφή χωρίς την επίτευξη κύησης
παρεµβάσεις που χρησιµοποιούνται για τη βελτίπρέπει να αναζητήσει τη γνώµη του
ωση της γυναικείας αναειδικού γυναικολόγου
παραγωγής είναι η λαπαροσκόπηση και η υστεροαναπαραγωγής. Η λύση δίνεται σε
σκόπηση.

Σ

ποσοστό που αγγίζει το 75%-80%

Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ.
πιθανά µε µια απλή χειρουργική
Κατά τη λαπαροσκόπηση,
επέµβαση από τον ειδικό γυναικολόγο
η βλάβη επιδιορθώνεται
διά µέσου πολύ µικρών τοαναπαραγωγικής χειρουργικής σε
µών στην κοιλιά, µεγέθους
συνδυασµό µε συµπληρωµατικές
µόλις 5 χιλιοστών. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται
θεραπείες ή εξετάσεις χωρίς να γίνει
για να διαγνώσει και να
λήψη ορµονών ή θεραπεία
επιδιορθώσει βλάβες που
µπορεί να έχουν υποστεί
εξωσωµατικής γονιµοποίησης
στο αναπαραγωγικό σύστηµα, όπως η αφαίρεση
ινοµυωµάτων, οι κύστες στις ωοθήκες,
καλύτερη λειτουργία των ορµονών της γυη ενδοµητρίωση αλλά και οι συµφύσεις
ναίκας και αντίστοιχα στη βελτίωση και
που αλλοιώνουν τη σύνδεση των ωοθηενίσχυση του σπέρµατος των ανδρών. Η
κών και των σαλπίγγων.
ολοκληρωµένη και εξατοµικευµένη φροντίδα αυτών των ζευγαριών από τον ειΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ. Πρόκειται για µια
δικό, παρεµβαίνοντας στις περιπτώσεις
πρωτοπόρο µέθοδο εξέτασης του εσωπου περιγράφηκαν, οδηγούν σε εγκυµοσύνη χωρίς τελικά η γυναίκα να υποβλητερικού της µήτρας καθώς εξετάζεται µε
µεγάλη ακρίβεια και χρησιµοποιείται για
θεί σε οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωνα διαγνώσει και να αντιµετωπίσει περιγή ή εξωσωµατική γονιµοποίηση σε ποστατικά υπογονιµότητας. Η µέθοδος της
σοστό 75%.
υστεροσκόπησης µπορεί να αντιµετωπίσει ινοµυώµατα και πολύποδες, αλλά
Ο Στέφανος Χανδακάς είναι µαιευτήρας - ενδοσκοκαι άλλες αιτίες υπογονιµότητας, όπως
πικός χειρουργός αναπαραγωγής, τ. επιµελητής του
οι συµφύσεις και η παρουσία διαφράγPrincess Royal University Hospital στο Λονδίνο, µέµατος µήτρας, αποτελώντας µια διαδικαλος του ∆ιοικητικού και Επιστηµονικού Συµβουλίου
του νοσοκοµείου Μητέρα, www.drchandakas.gr
σία χωρίς τοµές, µε τον επεµβατικό πό-

