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Μη-Hodgkin Λεμφώματα
H συχνότερη αιματολογική κακοήθεια στους 

ενήλικες. Η επίπτωση της νόσου είναι περίπου 7 
περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού κατ’ έτος και 

αυξάνεται εκθετικά με την αύξηση της ηλικίας
  σελ. 4

Η πύλη της ανοσοθεραπείας
Σήμερα οι Έλληνες ασθενείς μπορούν να 

πάρουν όλες τις εγκεκριμένες ανοσοθεραπείες. 
Ο Παθολόγος Ογκολόγος είναι ο ειδικός για να 

αποφασίσει ποια είναι καταλληλότερη
  σελ. 6

Αξιολόγηση θρέψης ενηλίκων  
ογκολογικών ασθενών

Tεκμηριώvει τη μεταβολή της διατροφικής κατάστασης 
- τον εγκατεστημένο υποσιτισμό και την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή
  σελ. 14
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Η ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
«Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,

Όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε·
Mέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες
Mε το φως της χαράς συμμαζωχτείτε·

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες
Oμπροστά στους Αγίους και φιληθείτε·

Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη,
Πέστε Χριστός Ανέστη εχθροί και φίλοι.»

(από το βιβλίο: Διονύσιος Σολωμός,  
Ποιήματα, Ίκαρος, 1961)

Αγαπητά μέλη
Η Ανάσταση συμβολίζει το πέρασμα από το θάνατο 

στη ζωή, συμβολίζει την Ανάσταση της ταπεινής 
ανθρώπινης υπόστασης. Ελπίδα για πνευματική 

ανάσταση. Η Ανάσταση διδάσκει την αξία της αγάπης, 
της  πίστης, της αισιοδοξίας, της προνοητικότητας 

Καλό Πάσχα - Καλή Ανάσταση!!!
Ο Σύλλογός μας δραστήριος και καλά οργανωμένος 
αναπτύσσει το έργο του ακόμη περισσότερο και δη-

μιουργεί νέα προγράμματα, εκδηλώσεις και δράσεις, 
παράλληλα με τα σταθερά που ήδη λειτουργούν. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δράσεών 
μας και της προσπάθειας έγκαιρης και έγκυρης 

ενημέρωσης «ανοίγουμε τα φτερά μας» και κάνουμε 
ένα ακόμη βήμα, δημιουργώντας το Περιοδικό «ΚΕΦΙ 

για Ζωή»,  μια «απόπειρα» που σηματοδοτεί την 
παρουσία μας δίπλα στον ασθενή και την οικογένειά 

του. Ευχόμαστε ολόψυχα να αγκαλιάσετε & να 
στηρίξετε την προσπάθεια αυτή με την ίδια αγάπη που 

τροφοδότησε την υλοποίησή της. 
Οι εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει είναι 

πολύ ενδιαφέρουσες και σας περιμένουμε να 
συμμετέχετε. Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε 
από κοντά και θέλουμε να γνωρίζετε πάντα ότι, η 

παρουσία σας στις εκδηλώσεις αποτελεί την κινη-
τήρια δύναμη για τον καθημερινό αγώνα που δίνει 

ο Σύλλογός μας για την διασφάλιση καλύτερης 
ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, για 

την πρόληψη & έγκαιρη διάγνωση της νόσου.  
Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου                                                                                                                                   

Η Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Χολέβα

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ
e-mail: kokinaku@yahoo.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΡΙΑΔΑ ΜΠΡΑΜΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
POINT: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε. 58-60,  
17778 Ταύρος, Τηλ.: 210 9595683,  
210 9589775, Fax.: 210 9589536
e-mail: point@point.com.gr
www: printingpoint.gr

*Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, αποτελεί εδώ και λίγο καιρό την 
ενιαία φωνή και το νέο πρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με 

καρκίνο.  
Ένα πρόσωπο,  σύγχρονο, Ευρωπαϊκό, καινοτόμο, εποικοδομητικό  

και κυρίως ωφέλιμο για τους ασθενείς,  την κοινωνία και τη χώρα μας. 
«Όραμά μας, είναι να έχουν, όλοι οι ασθενείς με καρκίνο στην Ελλάδα, 
έγκαιρη, ασφαλή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην καλύτερη δια-
θέσιμη θεραπεία και φροντίδα, σε όλη τη ζωή τους.»

Η ΕΛΛΟΚ θα λειτουργεί με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη, την αλλη-
λεγγύη, τον εθελοντισμό, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα που 
δημιουργούν οι ανισότητες στην ογκολογική περίθαλψη. 
Πρώτος άξονας δράσεων μας έχει στο επίκεντρο την κοινωνία. 
Δεύτερος άξονας έχει στο επίκεντρο το Σύστημα υγείας. 
Τρίτος άξονας αφορά τις σχέσεις μας με την επιστημονική και διεθνή 
κοινότητα. 

Οι Σύλλογοι Ασθενών που αποτελούν Μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. είναι οι 
κάτωθι:

 «Αγκαλιάζω» Όμιλος Εθελοντών κατά του Kαρκίνου Ν.Αχαίας  
 «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου  Πανελλή-

νιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  Σύλλο-
γος Γυναικών με καρκίνο μαστού Ν. Αχαΐας ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  Σύλλογος 
Γυναικών με καρκίνο μαστού Ν.Θεσσαλονίκης ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  Σύλ-
λογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας 
«Είμαστε Μαζί»  «ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ» Σύλλογος στήριξης 
ασθενών με νεοπλασματική νόσο  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ  Κ.Ε.Φ.Ι. Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών 
- Φίλων - Ιατρών  «Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της 
Νόσου VHL»  Πανελλήνιος Σύλλογος Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.
ΣΥ.ΛΑ.  ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ Σύλλογος εθελοντών κοινωνικής & συ-
ναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών 
τους  Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας «Η Αλλη-
λεγγύη»  Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασμα-
τική Ασθένεια και Φίλων αυτών «Μαζί Σου»  Σύλλογος καρκινοπα-
θών Γιαννιτσών  Σύλλογος Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου» 
– «ΣΥΝΕΧΙΖΩ»  Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης 
«ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ»  Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Στήριξης 
Μυκόνου «Δύναμη Ψυχής»   Σύλλογος καρκινοπαθών Κατερίνης 
– Πιερίας – «Η Αγία Αικατερίνη»  Σύλλογος Καρκινοπαθών Κε-
ντρικής Ελλάδας  Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης  Σύλλο-
γος καρκινοπαθών Ν.Λάρισας  Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου  

 Σύλλογος Καρκινοπαθών Μαγνησίας
Καίτη Αποστολίδου-Πρόεδρος ΕΛΛ.Ο.Κ 

kathi.apostolidis@ellok.org-www.ellok.org
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Tο νέο πρόσωπο  
των Οργανώσεων 
Ασθενών με καρκίνο
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ιατρικό › μη-Hodgkin λεμφώματα

Η συχνότερη 
αιματολογική 
κακοήθεια

ΣΩΤΉΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,  
Αιματολόγος, Επιμ. Α΄ΕΣΥ
Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
e-mail: sotirispapageorgiou@hotmail.com

Τ α ΜΗΛ αποτελούν μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νεοπλα-
σματικών νοσημάτων του λεμφικού ιστού που προέρχονται, 
είτε από ώριμα Β (85% των περιπτώσεων) ή Τ λεμφοκύτ-

ταρα (15% των περιπτώσεων). Στην τελευταία κατάταξη του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) περιλαμβάνονται πάνω από 40 
ιστολογικοί τύποι ΜΗΛ, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους σε επίπεδο 
ιστολογικών, βιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών. Ανάλογα 
με την κλινική πορεία τα ΜΗΛ διακρίνονται σε επιθετικά ή υψηλής 
κακοήθειας και σε βραδέως εξελισσόμενα ή χαμηλής κακοήθειας.

Τα υψηλής κακοήθειας ΜΗΛ χαρακτηρίζονται από έντονη επιθε-
τικότητα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ωστόσο, είναι δυνητι-
κά ιάσιμα. Το πιο αντιπροσωπευτικό από αυτά τα λεμφώματα είναι 
το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β- κύτταρα. Από την άλλη μεριά, 
τα χαμηλής κακοήθειας ΜΗΛ έχουν βραδεία κλινική πορεία, χαρα-
κτηρίζονται από χρόνιες υποτροπές και έχουν λιγότερες πιθανότη-
τες ίασης. Ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος χαμηλής κακοήθειας 
ΜΗΛ είναι το οζώδες λέμφωμα. 

Η αιτιολογία των ΜΗΛ δεν είναι γνωστή αλλά ως προδιαθεσικοί 
παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί ο ιός Epstein-Barr (που εντοπίζε-
ται στο 10-30% των ΜΗΛ), ο ιός του ΗΙV, ο ιός ΗΤLV-Ι, όπως και το 
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που συνδέεται με την ανάπτυξη γα-
στρικών MALT λεμφωμάτων. Επιπλέον ανοσοκατασταλμένοι ασθε-
νείς, καθώς και ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις έχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης ΜΗΛ.

Η συνηθέστερη κλινική εκδήλωση της νόσου είναι η παρουσία 
ανώδυνης λεμφαδενοπάθειας. Η προσβολή εξωλεμφικών ορ-
γάνων δεν είναι σπάνια και σε αυτές τις περιπτώσεις η συμπτωμα-
τολογία προέρχεται κυρίως από το προσβεβλημένο όργανο. Συχνή 
είναι η παρουσία συστηματικών συμπτωμάτων τα οποία χαρακτηρί-
ζονται ως Β συμπτωματολογία και περιλαμβάνουν: πυρετό> 38oC 
που δεν οφείλεται σε συνυπάρχουσα λοίμωξη, απώλεια σωματικού 
βάρους > 10% του ΣΒ και νυκτερινές εφιδρώσεις. 

Η διάγνωση των ΜΗΛ τίθεται ιστολογικώς και θα πρέπει να βα-

Τα μη-Hodgkin λεμφώματα (ΜΗΛ) είναι η συχνότερη αιματολογική 
κακοήθεια στους ενήλικες. Η επίπτωση της νόσου είναι περίπου 
7 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού κατ’ έτος και αυξάνεται 
εκθετικά με την αύξηση της ηλικίας. Οι άνδρες προσβάλλονται 
συχνότερα από τις γυναίκες σε αναλογία 2:1

σίζεται σε χειρουργική βιοψία λεμ-
φαδένα ή άλλου προσβεβλημένου 

οργάνου (π.χ. στόμαχος, ήπαρ, πνεύμο-
νας, μυελός των οστών). Η ιστολογική τυποποίηση των ΜΗΛ είναι 
θεμελειώδης για την σωστή κλινική διάγνωση και για την επιλογή 
της πλέον κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Μετά την διάγνωση 
ο ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται σε πλήρη σταδιοποίηση της 
νόσου η οποία γίνεται με αξονικές τομογραφίες, βιοψία μυελού των 
οστών και PET-CT SCAN και να ταξινομείται με βάση τα προγνωστι-
κά συστήματα ταξινόμησης που εφαρμόζονται. 

Σήμερα οι θεραπείες για τα ΜΗΛ περιλαμβάνουν την τακτική της 
«αναμονής και παρακολούθησης» για τους ασθενείς με χαμηλής 
κακοήθειας ΜΗΛ με προχωρημένη ασυμπτωματική νόσο, χημειο-
θεραπεία, θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, ακτινοβολία, βιο-
λογικές θεραπείες και μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η χρήση 
του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος (Rituximab) στα Β-
ΜΗΛ αποτελεί ένα από τα θεραπευτικά επιτεύματα της τελευταίας 
εικοσαετίας που οδήγησε στην αύξηση της επιβίωσης χωρίς νόσο 
και της ολικής επιβίωσης τόσο στα χαμηλής όσο και στα υψηλής Β-
ΜΗΛ. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νεώτερης γενιάς αντι-
CD20 μονοκλωνικά αντισώματα (ofatumumab, obinutuzumab) 
αλλά και αντισώματα έναντι άλλων αντιγόνων (π.χ αντι-CD22: 
epratuzumab) που εκφράζονται από τα νεοπλασματικά κύτταρα, 
και τα οποία δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες και αναμένεται να 
βελτιώσουν περαιτέρω την πρόγνωση των ασθενών με ΜΗΛ.

Παράλληλα με την εξέλιξη στη θεραπευτική αντιμετώπιση του 
ΜΗΛ με τους προαναφερθέντες παράγοντες, η επιστήμη και η τε-
χνολογία εξελίσσεται ακόμη περισσότερο με την ανάπτυξη νέων 
μορφών χορήγησης, όπως για παράδειγμα την υποδόρια χορήγη-
ση με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των ασθενών και τη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής τους. 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
›  Οικονομόπουλος Θ. Κακοήθη αιματολογικά νοσήματα. 2009 Εκ-

δόσεις Π.Χ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΠΕ.

›  Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, et al. The 2016 revision of the 
Word Health Organization classification of lymphoid neoplasms. 
Blood 2016; 127: 2375- 2390.

›  Armitage JO, Gascoyne RD, Lunning MA, Cavalli F. Non-Hodgkin 
Lymphomas. Lancet 2017; doi: 10.1016 / S0140-6736(16)32407-2
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ιατρικό › καρκίνος του παγκρέατος

Δ υστυχώς οι τάσεις δείχνουν ότι αν η επιστημονική κοινότη-
τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη δεν αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα, τότε το 2020 θα είναι η δεύτερη σε συχνότη-

τα αιτία θανάτου. Κάθε μέρα περίπου 985 άνθρωποι πεθαίνουν 
από την νόσο σε όλο τον κόσμο. 

Οι αιτίες της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου 
του παγκρέατος είναι πολλές με κυρίαρχη το κάπνισμα στο οποίο 
οφείλεται πάνω από το ένα τέταρτο των αρρώστων στους οποί-
ους εμφανίζεται η νόσος. Οι ασθενείς που πάσχουν από σακχα-
ρώδη διαβήτη όπως και τα μέλη οικογενειών που μέλη τους έχουν 
προσβληθεί από καρκίνο του παγκρέατος έχουν αυξημένο κίνδυνο 
προσβολής. Η παχυσαρκία επίσης αποτελεί παράγοντα κινδύνου, 
όπως και η χρόνια παγκρεατίτιδα και η χρήση αλκοόλ.

Δυστυχώς ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια δύσκολα αντι-
μετωπίσιμη νόσος και απαιτεί την οργάνωση εξει-
δικευμένων κέντρων αντιμετώπισής του. Παρά 
τις θετικές εξελίξεις τόσο στη χειρουργική όσο και 
στην παθολογική ογκολογία με την χρησιμοποίηση 
νέων αποτελεσματικότερων θεραπειών (σήμερα το 
30% των αρρώστων με εξαιρέσιμη νόσο ζει πάνω 
απο 5 χρόνια), η θνητότητα από τη νόσο παραμένει 
υψηλή. Οι λόγοι που συντελούν στην αυξημένη 
θνητότητα πέραν της βιολογίας του παγκρεατικού 
καρκίνου, είναι η καθυστερημένη διάγνωση και η 
ελλιπής οργάνωση των κέντρων που μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τον παγκρεατικό καρκίνο. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τρόποι ελέγχου που 
μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα για 
τον προληπτικό έλεγχο ή για πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του 
παγκρέατος, όπως η κολονοσκόπιση για τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου ή το τεστ Παπανικολάου για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας. Ως εκ τούτου ο κύριος τρόπος για να γίνει η διάγνωση 
της νόσου σε πρώιμο στάδιο είναι τόσο ο ίδιος ο άρρωστος όσο 
και ο γιατρός στον οποίο προσφεύγει να είναι ιδιαίτερα ευαισθη-
τοποιημένος όταν υπάρχουν συμπτώματα που μπορούν να οφεί-
λονται στο πάγκρεας. Τέτοια συμπτώματα είναι ο πόνος στο επι-
γάστριο, (που όμως μπορεί να είναι ίδιος μ αυτόν της οσφυαλγίας, 
δηλαδή να είναι πόνος της μέσης), η απώλεια βάρους σε σύντομο 

σχετικά χρονικό διάστημα, η ναυτία και ο έμετος, ο διαβήτης που 
διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά σε ενήλικα. Επίσης ένα σύμπτωμα 
που πολλές φορές αγνοούμε είναι η πρωτοεμφανιζόμενη κατάθλι-
ψη που δεν αποδίδεται σε άλλα αίτια. 

Η θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος είναι κυρίως χειρουρ-
γική. Όπως αναφέρθηκε αυτή πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα 
κέντρα γιατί είναι μία χειρουργική επέμβαση που απαιτεί μεγάλη 
εμπειρία. Μετά την χειρουργική επέμβαση ακολουθεί χημειοθερα-
πεία και σε επιλεγμένες περιπτώσεις ακτινοβολία. Στίς περιπτώσεις 
όπου δεν είναι δυνατή η χειρουργική αφαίρεση του όγκου η χη-
μειοθεραπεία με σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα είναι η ενδεδειγ-
μένη μέθοδος.

Επειδή η κύρια μέθοδος όπως αναφέραμε για την πρώιμη 
διάγνωση του παγκρεατικού καρκίνου είναι η ευαισθητοποίηση 

γιατρών και αρρώστων, έχουν παρθεί σε διεθνές 
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης αλλά και πίεσης των 
κυβερνήσεων και των θεσμών για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών. Συγκεκριμμένα ο Νοέμβριος κάθε 
χρόνο είναι ο μήνας όπου με αιχμή την παγκόσμια 
ημέρα αφιερωμένη στον παγκρεατικό καρκίνο, ορ-
γανώνονται δράσεις ενημέρωσης με συναντήσεις, 
ενημερωτικά spots, διανομή φυλλαδίων και συζη-
τήσεις με το κοινό για να μπορέσουν όλο και περισ-
σότεροι να αντιληφθούν τη μεγάλη σημασία της 
πρώιμης διάγνωσης. Ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη 
πίεση για την αύξηση των πόρων που διατίθενται 
στην έρευνα για αποτελεσματικότερες θεραπείες 

αλλά και για την οργάνωση εξειδικευμένων κέντρων που θα επι-
τρέψει να αντιμετωπίζονται οι άρρωστοι καταλληλότερα και απο-
τελεσματικότερα. 

Στην Ευρώπη η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί με όλα τα εν-
διαφερόμενα μέρη και ονομάζεται Pancreatic Cancer Europe συ-
ντονίζει όλες τις δράσεις που αναφέραμε. Στη χώρα μας το ΚΕΦΙ 
είναι η ψυχή για την υλοποίηση των δράσεων αυτών σε εθνικό επί-
πεδο. Χρειάζεται όμως η συμβολή όλων μας για την αποτελεσμα-
τικότερη αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου προβλήματος υγείας, 
που φαίνεται να είναι μία από τις σύγχρονες επιδημίες. 

Ο καρκίνος του παγκρέατος  
είναι η τέταρτη αιτία θανάτου από 

καρκίνο στην Ευρώπη

Μια δύσκολα 
αντιμετωπίσιμη νόσος

Οι αιτίες της αυξημένης 
συχνότητας εμφάνισης 
του καρκίνου του πα-
γκρέατος είναι πολλές 
με κυρίαρχη το κάπνι-
σμα στο οποίο οφεί-
λεται πάνω από το ένα 
τέταρτο των αρρώστων 
στους οποίους εμφανί-
ζεται η νόσος

ΧΡΉΣΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΉΣ,  
MD PhD FRCS

Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής  
Ογκολογίας και Χειρουργικής  

Ηπατος-Χοληφόρων- Παγκρέατος,
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ Θεραπευτήριο
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ιατρικό › η πύλη της ανοσοθεραπείας

Ανοσοθεραπεία 
καρκίνου:  
Μια επανάσταση 
στην αρχή της.
Τί χρειάζεται  
να γνωρίζουμε;

Σήμερα οι Έλληνες ασθενείς μπορούν να πάρουν όλες τις εγκεκριμένες ανοσοθεραπείες. Ο Παθολόγος 

Ογκολόγος είναι ο ειδικός για να αποφασίσει ποια είναι καταλληλότερη για τον καθένα από αυτούς

  Τί σχέση έχει ο καρκίνος με το ανοσοποιητικό 
σύστημα; 
Τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ιδιότητα να διαφεύγουν από 

τους μηχανισμούς με τους οποίους το ανοσοποιητικό σύστημα 
επιτηρεί τον οργανισμό, αναγνωρίζει και επιτίθεται σε κάθε ξένο 
κύτταρο (π.χ. μικρόβια). 

 Τί είναι η ανοσοθεραπεία;
Ανοσοθεραπεία του καρκίνου είναι η διαδικασία, με την οποία 

στρέφουμε το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή την άμυνα του 
οργανισμού, ενάντια στα καρκινικά κύτταρα. Αυτό σήμερα μπο-
ρεί να επιτυγχάνεται με ειδικά φαρμακα. Τα πρώτα φάρμακα που 
εγκρίθηκαν για τον σκοπό αυτό ήταν το ipilimumab (Yervoy), το 
nivolumab (Οpdivo) και το pembrolizumab (Keytruda), ενώ ακο-
λουθούν και άλλα, όπως το atezolizumab (Tecentriq)

  Είναι διαφορετική από τις άλλες θεραπείες του 
καρκίνου;
Η ανοσοθεραπεία διαφέρει ριζικά στον τρόπο που δρα και κα-

ταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν στην 
επιφάνειά τους πρωτεΐνες (όπως η PD-L1), οι οποίες συνδέονται 
με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (Τ-λεμφοκύττα-
ρα) σε συγκεκριμένες θέσεις τους (υποδοχείς). Η σύνδεση αυτή 
λειτουργεί σαν διακόπτης, που “απενεργοποιεί” την δυνατότητα 
των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρί-
ζουν τα καρκινικά κύτταρα και στη συνέχεια να τα εξολοθρεύουν.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην σύγχρονη ανοσοθερα-
πεία δεν επιτρέπουν στις πρωτεΐνες των καρκινικών κυττάρων 

Γεώργιος Δημ. Λύπας,  
Παθολόγος Ογκολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής Α’ Ογκολογικης  
Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
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ιατρικό › η πύλη της ανοσοθεραπείας

να συνδεθούν με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, 
δηλαδή δεν τους επιτρέπουν να “πιέσουν τον διακόπτη” που 
θα απενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Με την ανο-
σοθεραπεία τα T-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται και ξεκινούν 
την διαδικασία της επίθεσης του ανοσοποιητικού συστήματος 
ενάντια στα καρκινικά κύτταρα.

 Είναι ασφαλής η ανοσοθεραπεία;
Φαίνεται ότι η ανοσοθεραπεία είναι γενικώς ασφαλέστερη 

από την κλασσική χημειοθεραπεία, καθώς έχει σπανιότερα σο-
βαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Επίσης, οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες της χημειοθεραπείας. 
Κατά κανόνα είναι αυτοανόσου τύπου, δηλαδή οφείλονται σε 
“υπερδιέργερση” του ανοσοποιητικού συστήματος , σε βαθμό 
που να στρέφεται κατά φυσιολογικών κυττάρων του οργανι-
σμού, π.χ. του εντέρου (κολίτιδες), του θυρεοειδούς αδένα (θυ-
ρεοειδίτιδες), των πνευμόνων (πνευμονίτιδες) κ.λπ. Οι ειδικοί 
παθολόγοι-ογκολόγοι που χορηγούν αυτά τα φάρμακα, είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν νωρίς αυτές τις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες και να βοηθούν τους ασθενείς τους να τις αντιμετωπίζουν.

 Σε ποιους τύπους καρκίνου μπορεί να βοηθήσει;
Το πρώτο νεόπλασμα στο οποίο βρήκε ευρεία εφαρμογή η 

ανοσοθεραπεία είναι το κακόηθες μελάνωμα, ανοίγοντας τον 
δρόμο και για άλλες κακοήθειες. Έτσι ο καρκίνος του πνεύμονα, 
ο καρκίνος του νεφρού, κεφαλής & τραχήλου και της ουρο-
δόχου κύστεως ωφελούνται σήμερα σημαντικά από τα ανοσο-
θεραπευτικά φάρμακα.

Η ανοσοθεραπεία επιτρέπει σε όλο και περισσότερους ασθε-
νείς με προχωρημένο καρκίνο να μειώσουν σημαντικά την 
έκταση της νόσου τους, να επιβραδύνουν την εξέλιξή της και 
να ζήσουν περισσότερο, με πολύ καλή ποιότητα ζωής.

 Τί εξελίξεις περιμένουμε στο μέλλον;
Η ανοσοθεραπεία στο άμεσο μέλλον αναμένεται να γίνει 

ακόμη πιο αποτελεσματική, μέσω συνδυασμού φαρμάκων. 
Για παράδειγμα, στο μεταστατικό μελάνωμα ο συνδυασμός 
ipilimumab με nivolumab επιτρέπει μακροχρόνια επιβίωση, σε 
περισσότερους από τους μισούς ασθενείς. Πριν από το 2010 
αυτό συνέβαινε σε λιγότερους από 10%. Οι συνδυασμοί των 
ανοσοθεραπειών αναμένεται να εφαρμοστούν και σε άλλα νεο-
πλάσματα. Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι οι περισσότεροι τύποι 
καρκίνου θα οφελούνται στα επόμενα έτη από την κατάλληλη 
ανοσοθεραπεία. Επίσης, με την χρήση κατάλληλων εξετάσεων 
(βιοδεικτών) μπορούμε να προβλέψουμε όλο και καλύτερα 
ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή. Ένας 
από αυτούς είναι η πρωτεΐνη PD-L1, που ανιχνεύεται σε δείγμα 
του καρκινικού ιστού. Επίσης, στους ασθενείς με προχωρημένο 
καρκίνο του πεπτικού συστήματος, (όπως του παχέος εντέρου, 
στομάχου κτλ) και θετικό τον βιοδείκτη που λέγεται μικροδορυ-
φορική αστάθεια, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ανταπόκρι-
σης στην ανοσοθεραπεία.

 Η ανοσοθεραπεία είναι διαθέσιμη στους Έλλη-
νες ασθενείς;

Ναι, σήμερα οι Έλληνες ασθενείς μπορούν να πάρουν όλες 
τις εγκεκριμένες ανοσοθεραπείες. Ο Παθολόγος Ογκολόγος εί-
ναι ο ειδικός για να αποφασίσει ποια είναι καταλληλότερη για 
τον καθένα από αυτούς. 

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.»  
Αθηνών σε συνεργασία με τον κ. Δημήτριο Παπαθεοδώρου, 

διοργανώνουν Ενημερωτική Ομιλία με θέμα: 

«Πρόληψη – Διαχείριση – Θεραπεία Καρκίνων  
του Γυναικολογικού Συστήματος»

 Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΘΆ ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΘΕΙ: Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 
 ΏΡΆ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 18:00
 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΆΓΏΓΗΣ: Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, Φα-

ραντάτων 34, 11527, Γουδί (4ος όροφος)
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Παπαθεοδώρου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Χειρουργός Γυναικολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύ-
θυνος Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

 ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γραμματεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών: 210 6468 222, 6447 002

 ΔΕΥΤΕΡΆ & ΤΕΤΆΡΤΗ: 12:00-20:00, Τρίτη-Πέμπτη & Παρασκευή: 
10:00-18:00

 ΚΆΤΆΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΆ: Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν» (Ιπποκράτης ο Κώος 460-
370 π.Χ)

Ο γυναικολογικός καρκίνος αφορά πέραν του καρκίνου του μα-
στού και τα κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών , των σαλπίγγων, 
του ενδομητρίου , του τραχήλου της μήτρας , του κόλπου και του 
αιδοίου. Ποια είναι τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά αυτών των νο-
σημάτων; Πόσο συχνά συμβαίνουν; Υπάρχουν στρατηγικές πρόλη-
ψης και έγκαιρης διάγνωσης; Έχει συντελεστεί πρόοδος στην αντιμε-
τώπιση και τη θεραπεία;

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο μοναδικός γυναικο-
λογικός καρκίνος που μπορεί σήμερα να προληφθεί σε ποσοστά που 
αγγίζουν το 100%. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται 
σχεδόν αποκλειστικά στις κυτταρικές αλλαγές που προκαλεί ο ιός των 
ανθρώπινων θηλωμάτων. 

Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι μια νόσος της εμμηνοπαυσιακής 
περιόδου στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Δεν υπάρ-
χει μια ξεκάθαρη μέθοδος πρόληψης. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντι-
κό όλες οι γυναίκες που διανύουν την 6η και 7η δεκαετία της ζωής 
τους να γνωρίζουν τους πλέον σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για 
την εμφάνιση της νόσου όπως είναι ο διαβήτης, η αρτηριακή υπέρτα-
ση και η παχυσαρκία. Στα κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών και 
των σαλπίγγων η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι αρκετά 
δύσκολη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η νόσος πολλές φορές 
εξελίσσεται «σιωπηλά» χωρίς ειδικά συμπτώματα. Όμως υπάρχουν 
κάποιες πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν ένα αυξημένο ρίσκο 
εκδήλωσης της νόσου. 

Γυναίκες που νόσησαν σε ηλικία <40 ετών από καρκίνου του μα-
στού ή γυναίκες που είχαν ένα 1ου βαθμού συγγενή με καρκίνο των 
ωοθηκών σε νεαρή ηλικία οφείλουν να γνωρίζουν τον αυξημένο 
σχετικό κίνδυνο. Συνεπώς πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα ή ακόμα και να προχωρήσουν σε προληπτική αφαίρεση 
των ωοθηκών και των σαλπίγγων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
όπως για παράδειγμα αν φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA 1 & 
2 και εφόσον φυσικά έχουν ολοκληρώσει την οικογένειά τους. Βα-
σικά συστατικά της ορθής πολιτικής απέναντι στην αντιμετώπιση του 
γυναικολογικού καρκίνου δεν είναι μόνο η πρόληψη και η έγκαιρη 
διάγνωση. Η διαχείριση του κάθε περιστατικού πολλές φορές εξα-
τομικεύεται. Ο εξειδικευμένος Χειρουργός Γυναικολόγος-Ογκολό-
γος είναι αυτός που διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση και κλινική 
εμπειρία για να υποδείξει το πλάνο αντιμετώπισης και συνεπώς να 
εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό όφελος για την ασθενή του.

«ΠΡΌΛΗΨΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΌΥ 
ΓΥΝΑΙΚΌΛΌΓΙΚΌΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ»
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βιωματικό › Αιμιλία Τζαγκαράκη

“Να προσέχουμε τον εαυτό μας”

Έ να χρόνο πριν την διάγνωση, είχα κάποια τεστ παπ που 
έδειχναν φλεγμονή και άτυπα κύτταρα. Ο γυναικολόγος 
του Δημόσιου Ταμείου ο οποίος με έβλεπε τότε, δεν με 

παρέπεμψε άμεσα για κολποσκόπηση. Έξι μήνες πριν την διάγνωση 
είχα αρχίσει να βλέπω αίμα μεταξύ των έμμηνων ρύσεων και μετά 
την σεξουαλική επαφή. Επίσης ένιωθα βάρος στο κάτω μέρος της 
κοιλιάς. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μπήκα στο διαδίκτυο 
και έψαξα με βάση τα συμπτώματα τί μπορεί να συμβαίνει. Είδα ότι 
μπορεί να είναι καρκίνος. Πήγα σε έναν ιδιώτη γυναικολόγο, του είπα 
τα συμπτώματα και του έδειξα τα τέστ. Με εξέτασε και μου έδωσε 
νέο ραντεβού για να κάνω κολποσκόπηση. Αντί αυτού, έκλεισα 
ραντεβού στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», στα εξωτερικά ιατρεία. 
Ένιωθα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο, δημόσιο νοσοκο-
μείο. Στην κολποσκόπηση μου είπαν ότι θα πάρουν και βιοψία και 
θα με ειδοποιήσουν για τα αποτελέσματα. Μετά από κάποιες μέρες 
πήρε η γραμματεία τηλέφωνο στο σπίτι και μου είπε να περάσω να 
πάρω τα αποτελέσματα, ότι υπάρχει κάποιο εύρημα και μου όρισε 
συγκεκριμένη ημέρα για να με δουν οι γιατροί. Πήγα την μέρα εκεί-
νη, με εξέτασαν στα εξωτερικά ιατρεία και μου είπαν να περιμένω. 
Έπειτα με φώναξε μία νοσηλεύτρια και μου είπε ότι θα μιλήσω με 
τον γιατρό. Ο γιατρός με πήρε σε ένα διπλανό γραφείο, δίπλα στον 
εξεταστικό χώρο και μου είπε κατευθείαν «Έχεις καρκίνο». Αυτό που 
του είπα θυμάμαι ήταν δύο πράγματα, το ένα «πώς θα το πω στους 
γονείς μου» και το δεύτερο «έχω κλείσει να ταξιδέψω στην Αμερική 
το Σάββατο. Μπορώ να πάω και να έρθω μετά;» Και μου απάντησε 
«Όχι. Θα έρθεις την Δευτέρα. Οκτώ το πρωί θα είσαι εδώ να κάνεις 
εισαγωγή. Θα σε περιμένω». 

Ήταν Πέμπτη. Είχα μία ημέρα για να το πω στους γονείς μου, να 
πάρω δεύτερη ιατρική γνώμη, να ακυρώσω το ταξίδι και να το συ-
νειδητοποιήσω. Η διαδικασία της ανακοίνωσης στους δικούς μου, 
καθώς και η επικοινωνία με συγγενείς στο τηλέφωνο ήταν σχεδόν 

οδυνηρή. Η κλασσική ερώτηση ήταν «πώς το έπαθες αυτό;» - λες 
και ήξερα - και η αντιμετώπιση ήταν ότι αυτό που συνέβαινε ήταν 
κάτι το απολύτως τραγικό. 

Την επόμενη ημέρα πήγα με τους γονείς μου σε έναν γνωστό γυ-
ναικολόγο στο νοσοκομείο Έλενα, ο οποίος αφού με ρώτησε κι αυ-
τός πώς το έπαθα αυτό, μου είπε ότι το «Αλεξάνδρα» εξειδικεύεται 
στα ογκολογικά και ότι θα είμαι καλύτερα εκεί. 

Έτσι κάπως έκλεισε η αναζήτηση και μπήκα στις 7 Απριλίου στο 
«Αλεξάνδρα», στην πτέρυγα Λούρου στον 4ο όροφο, μαζί με πολ-
λές άλλες γυναίκες οι οποίες – απ’ ό,τι έμαθα αργότερα στους δια-
δρόμους – είχαν επίσης γυναικολογικούς καρκίνους, πολλές από 
αυτές πολύ νέες, 28 με 40 ετών. 

Όταν μπήκα στο «Αλεξάνδρα» ηρέμησα. Ένιωθα ότι δεν υπήρχε 
κάτι άλλο να κάνω και ότι βρισκόμουν στο καλύτερο μέρος που θα 
μπορούσα να βρίσκομαι. 

Την πρώτη εβδομάδα μου πήραν ιστορικό, έκανα εξετάσεις, μετα-
ξύ αυτών καρκινικούς δείκτες και Μαγνητική Τομογραφία - άνω κάτω 
κοιλίας στο Αρεταίειο, όπου βρέθηκε εστία με παθολογικό σήμα. Και 
μετά ήρθε η ώρα να αποφασίσω. Ήμουν μαζί με την μητέρα μου στο 
γραφείο των γιατρών στον όροφο, όπου μας είχε καλέσει ο γιατρός 
ο οποίος με είχε αναλάβει και μας είπε, απευθυνόμενος σε μένα: 
«Έχεις δύο επιλογές: α) να κάνεις ολική αφαίρεση, επέμβαση η οποία 
θα ακολουθούνταν κλασσικά στην περίπτωση αυτή, γιατί ο καρκί-
νος είναι επιθετικός, β) ή να κάνεις τραχηλεκτομή, μία επέμβαση η 
οποία δεν είναι πάνω από 500 γυναίκες στον κόσμο, στις οποίες έχει 
εφαρμοστεί, κατά την οποία θα αφαιρεθεί ένα κομμάτι του τραχήλου 
της μήτρας ενώ θα διατηρηθούν η μήτρα, οι ωοθήκες και τα λοιπά 
γυναικολογικά όργανα, ώστε επειδή είσαι νέα, να διατηρήσεις την 
δυνατότητα τεκνοποίησης». 

 «Και πάλι», μας είπε, «αν κατά την εγχείρηση, δούμε ότι ο καρκίνος 
δεν είναι περιορισμένος, τότε θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση 
και τι θα πρέπει να γίνει». 

Τον ρώτησα αυτός τί προτείνει. Μου είπε ότι δεν μπορεί να προ-

Όλες οι γυναίκες να είναι τακτικές στις γυναικολο-

γικές τους εξετάσεις, να προσέχουν τον εαυτό τους, 

και αν αισθανθούν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, να 

απευθυνθούν αμέσως σε γυναικολόγο ογκολόγο



τείνει, αλλά αν είναι κάποια στην οποία μπορούν να εφαρμόσουν τρα-
χηλεκτομή αντί για ολική αφαίρεση, είμαι εγώ, γιατί έχω πολύ καλή 
γενική εικόνα. Αλλά ότι σίγουρη πρόβλεψη για μη επανεμφάνιση δεν 
υπάρχει σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Τον ρώτησα για πρόγνω-
ση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει, ότι η απόφαση ήταν δική 
μου, και ότι σε κάθε περίπτωση, απ’ το νοσοκομείο, μετά την επέμβα-
ση, θα έχω παρακολούθηση. 

Αποφάσισα την τραχηλεκτομή. Η εγχείρηση κράτησε έξι ώρες. Είμαι 
σίγουρη ότι οι δικοί μου που περίμεναν απ’ έξω, είχαν μεγάλη αγωνία. 
Ο όγκος που αφαιρέθηκε τελικά ήταν δυόμιση εκατοστά. Όλα είχαν 
πάει καλά, οι λεμφαδένες που είχαν αφαιρεθεί ήταν καθαροί και η 
περιοχή κοντά στην τομή επίσης καθαρή. Επίσης, η εξωτερική εγχει-
ρητική τομή ήταν οριζόντια, που σήμαινε ότι θα μπορούσα να φοράω 
μπικίνι στην παραλία. 

Βέβαια, η ευκολία με την οποία πηγαινοερχόμουν στους δια-
δρόμους την πρώτη εβδομάδα, πήγε περίπατο την δεύτερη – μετά 
την εγχείρηση. Αλλά σιγά σιγά άρχισα να περπατάω. Οι γιατροί στο 
Αλεξάνδρας ήταν όλοι πολύ καλοί και κάθε πρωί που μας έβλεπαν, 
έλεγαν και κάτι χιουμοριστικό, το οποίο μας έκανε να νιώθουμε κα-
λύτερα. Ήταν λίγο πριν βγω, μία από τις φορές που ο γιατρός που 
με είχε εγχειρήσει, πέρασε να με δει και να μου πει πότε θα βγάλω 
τα ράμματα, όταν του είπα: «Δεν έχω γυναικολόγο, μπορώ να βλέπω 
εσάς;» και μου απάντησε «Εμένα θα βλέπεις, ποιόν θα βλέπεις;» και 
μετά πιο σοβαρά: «θέλω να είσαι συνειδητοποιημένη. Να είσαι τακτική 
στις εξετάσεις που θα σου πούμε να κάνεις». 

Βγήκα από το «Αλεξάνδρα», με τον καθετήρα μαζί μου και σύσταση 
«παρακολούθηση». Πράγματι, μετά την εγχείρηση, είχα στενή παρα-
κολούθηση από το νοσοκομείο πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό 
που με εγχείρησε, με εξετάσεις καρκινικών δεικτών, μαγνητικές τομο-
γραφίες, τεστ παπ, και κλινική αξιολόγηση. Στην αρχή ήταν συχνότη-
τας μηνός, τριμήνου για τον πρώτο χρόνο, μετά εξαμήνου, μέχρι και 
το πέμπτο έτος. Κάποια στιγμή, χρειάστηκε να κάνω PET SCAN – μία 
ολική απεικόνιση, γιατί ο γιατρός μου, είδε κάτι που τον είχε ανησυ-
χήσει, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι. Τώρα έχω κλινική αξιολόγηση μία 
φορά τον χρόνο, με τεστ ΠΑΠ, και ό,τι άλλο μου πει ο γιατρός μου, 
ότι χρειάζεται. Από φυσιολογικής απόψεως, νιώθω σήμερα και καθ’ 
όλο το χρονικό διάστημα μετά την εγχείρηση - αφού είχα αναρρώσει 
- καλύτερα απ’ ό,τι ένιωθα πριν. Σαν κάτι να χρειαζόταν να διορθωθεί. 
Κι αυτό το οφείλω στον γιατρό μου, ο οποίος με την άριστη επιστη-
μονική του συγκρότηση αλλά κυρίως με την ανθρωπιά του, στέκεται 
δίπλα στις ασθενείς του, μοιραζόμενος την πορεία τους. 

Από την εμπειρία μου με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το 
μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω σε όλες τις γυναίκες είναι να είναι 
τακτικές στις γυναικολογικές τους εξετάσεις, να προσέχουν τον εαυτό 
τους, και αν αισθανθούν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, να απευθυνθούν 
αμέσως σε γυναικολόγο ογκολόγο και όχι στον γυναικολόγο μαιευτή-
ρα τους. Επίσης, να μη φοβούνται και να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα 
δίκτυο ανθρώπων - εξειδικευμένων ιατρών, ψυχολόγων, κοινωνικών 
λειτουργών, ασθενών και εθελοντών, που μπορεί να τις βοηθήσει, 
όπως οι ομάδες και οι δομές στο ΚΕΦΙ - μεταξύ των οποίων και η 
ομάδα ασθενών γυναικολογικού καρκίνου - καθώς και οι δομές άλ-
λων οργανώσεων με έργο την στήριξη των ανθρώπων που κάποια 
στιγμή νοσούν με καρκίνο. 

Το παρόν άρθρο αφιερώνεται στην μνήμη της μητέρας μου, Ελένης, 
η οποία έφυγε από τη ζωή στις 23 Δεκέμβρη του 2016, μετά από μία 
δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Θα την θυμόμαστε για την αγάπη που 
μας έδωσε, την αξιοπρέπεια και τη μεγάλη δύναμή της.

Αιμιλία Τζαγκαράκη

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Iατρών 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών στο πλαίσιο των δράσεων της Ελ-
ληνικής Συμμαχίας για τον Μεταστατικό Καρκίνο του 

Μαστού (w4life), προχωρά στη δημιουργία Ομάδας Ασθε-
νών με Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού.

Έναρξη: Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, ώρα 17:00 -18:00
Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών (Φαραντάτων 34, 
11527, Γουδί – 4ος όροφος) και κάθε Δευτέρα.
Η ομάδα υποστήριξης Ασθενών με Μεταστατικό Καρκίνο 
Μαστού του Συλλόγου μας είναι ανοιχτή, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στους ασθενείς να συμμετέχουν, όποτε εκείνοι 
θελήσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.Χωρίς να 
υπάρχει ένας σταθερός αριθμός μελών, η ομάδα θα λειτουρ-
γεί με δυναμικό τους ανθρώπους, οι οποίοι κάθε φορά φέρ-
νουν και καταθέτουν στο κέντρο της ομάδας τις ανάγκες και 
τις ανησυχίες τους. Κύριο, μέλημά μας αποτελούν οι ιδιαίτε-
ρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ΜΚΜ, ως 
απόρροια της ασθένειας.
Oι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις βελτιώνουν τους ανο-
σοβιολογικούς μηχανισμούς, την ποιότητα ζωής, τα ψυχικά 
συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλιψη, αλλά και την συναί-
νεση στην θεραπευτική διαδικασία, η οποία φαίνεται με την 
σειρά της να βελτιώνει την παράμετρο της επιβίωσης. Στόχοι 
της Ανοιχτής Ομάδας Υποστήριξης Ασθενών με ΜΚΜ είναι:
• Να μιλήσουν τα μέλη σχετικά με το βίωμά τους.
•  Να λάβουν την απαραίτητη γι’ αυτούς ψυχολογική υπο-

στήριξη.
•  Να βρουν χρήσιμους, βοηθητικούς τρόπους διαχείρισης 

των οδυνηρών συναισθημάτων, τόνωσης του ηθικού και 
μείωσης του άγχους.
•  Η δυνατότητα συζήτησης θεμάτων,  όπως  ο  θάνατος, η 

καταπολέμηση και μείωση της κατάθλιψης, αλλά και προ-
σφορά νοήματος και ενδιαφέροντος για τη ζωή.

Συντονίστριες: 
Παναγιώτα Ρουσάκου, Ψυχοθεραπεύτρια 
Παρασκευή Σωτηροπούλου, Ψυχοθεραπεύτρια

Παρακαλούμε, όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη Γραμ-
ματεία του Συλλόγου: 
Δευτέρα & Τετάρτη 12:00 - 20:00 & Τρίτη – Πέμπτη – Παρα-
σκευή 10:00 – 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 6468 222 / 6447 002
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«Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας:  
Ο Μοναδικός Καρκίνος που μπορεί 

να προληφθεί σχεδόν 100%»
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελο-

ντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 

διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα, την 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 

17:00-21:00, στην Λέσχη Αξιωματικών 

Ενόπλων Δυνάμεων (Ρηγίλλης 1, Αθήνα), 

με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

και των μαιευτήρων, ότι θα πρέπει να παραπέμπουν 
αμέσως σε εξειδικευμένα ογκολογικά νοσοκομεία για 
έλεγχο και διάγνωση ασθενείς με επίμονα συμπτώμα-
τα, αλλά κυρίως για να εντοπισθεί έγκαιρα τυχόν κακο-
ήθεια και να δοθεί ελπίδα, ότι αν ο καρκίνος διαγνω-
στεί νωρίς μπορεί να είναι διαχειρίσιμη ασθένεια. Οι 
επιζώντες θα είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι μπορεί 
να υπάρχει ελπίδα για τις ασθενείς , αλλά ότι χρειάζε-
ται περισσότερη έρευνα που θα επιτρέψει την ακριβή 
διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία. Ως ενημερω-

μένοι πολίτες οφείλουμε να μην αγνοούμε την ύπαρξη 
επίμονων συμπτωμάτων, χωρίς να συμβουλευθούμε έναν 

ειδικό γυναικολόγο ογκολόγο γιατρό» και της κας Μαρίας Παπαγεωργί-
ου, Μέλους & Επικεφαλής Ομάδας Ασθενών με Γυναικολογικούς Καρκί-
νους Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.

Η πρώτη επιστημονική ενότητα άρχισε με την ομιλία του κ. Αλέξαν-
δρου Ι. Ροδολάκη, Καθηγητή Γυναικολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, ο οποίος, αναφερόμενος στον γυναικολογικό καρκίνο και τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, επεσήμανε τη σημασία της πρόλη-
ψης, την ισχυρή συσχέτιση του ιού HPV και του καρκίνου του τραχήλου, 
τις βασικές αρχές προληπτικού ελέγχου πληθυσμού, τη διάγνωση και τις 
αρχές της θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς και τις επεμβάσεις διατή-

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-
Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 

το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 ευχήθη-
κε Καλή Χρονιά στα μέλη, τους φίλους 
και τους εθελοντές σε εκδήλωση για την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο 
Μουσικό Εστιατόριο «Ελαφοκυνηγός». 
Στην εκδήλωση συμμετείχε μεγάλος αριθ-
μός Μελών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών και 
υποστηρικτών του Συλλόγου. Η κα Ζωή 
Γραμματόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ., καλωσόρι-
σε τους προσκεκλημένους, τους ευχαρί-
στησε για τη θερμή στήριξη του έργου του 
Συλλόγου και ευχήθηκε σε όλους Καλή και 
Δημιουργική Χρονιά με Υγεία, Ευημερία 
και συναίσθηση αλληλεγγύης και προσφο-
ράς. Η κα Μαίρη Χήναρη, Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ., ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον κ. Ευθύμιο 
Γκότση, Κλινικό Διαιτολόγο BSc, MSc, Διευ-

θυντή Διαιτολογικού Τμήματος 401ΓΣΝΑ, 
και την Επιστημονική του Ομάδα, οι οποί-
οι τίμησαν την εκδήλωση με την παρου-
σία τους και επιμελήθηκαν του φαγητού 
με ιδιαίτερη επιτυχία. Ακολούθησε δέηση 
από τον Πατέρα Μάρκελλο Καμπάνη και 
στη συνέχεια η Πρόεδρος, κα Ζωή Γραμμα-
τόγλου και τα Μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου έκοψαν την πίτα του Συλλόγου σε 
γιορτινή ατμόσφαιρα.
Τέλος την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι κ.κ. Τάνια Βαριάμη και Έλλη 
Σωτηροπούλου («ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ»), 
η κα Μαριάννα Ζερβάκη («ΘΕΛΩ»), οι κ.κ. 
Μαρία Κυριακοπούλου, Έφη Χριστοδή-
μου, Γιώτα Ρουσάκου, Ελιάννα Φιλιππίδου 
και Εύη Μαρινάκου («ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΛΧΕΛΜ 
ΡΑΙΧ»), η κα Βασιλική Καναβάκη (Σχολή 
Ολιστικών Θεραπευτών), καθώς και η κα 
Μάριον Κοντογιάννη, Δημοσιογράφος.

H εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γυ-
ναικολογικής Ογκολογίας και υλοποιήθηκε επιτυχώς με την ευ-
γενική υποστήριξη της εταιρείας Roche Diagnostics Hellas Α.Ε., 

καθώς επίσης και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα & Χαιρετισμούς της κας Ζωής 

Γραμματόγλου, Προέδρου Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών - Εθελοντών 

-Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η 

εκδήλωση έχει ως στόχο, όχι μόνο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αλλά 

ΕΚΔΉΛΩΣΉ ΚΟΠΉΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆΤΙΚΉΣ ΠΙΤΆΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ρησης της γονιμότητας.» 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος 

Χαϊδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογι-
κής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος 
αναφέρθηκε στον ιό HPV και τον καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας, εστιάζοντας στα νεότερα δεδομένα 
πρωτογενούς & δευτερογενούς πρόληψης.  Ακο-
λούθησε ο κ. Δημήτριος Παπαθεοδώρου, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Χειρουργός Γυναικολόγος 
Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γυναικολογι-
κής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ο οποίος 
αναφέρθηκε στα συμπτώματα μιας HPV λοίμωξης, 
τα κονδυλώματα, τους τύπους HPV που προκαλούν 
καρκίνο του τραχήλου, τις ομάδες που κινδυνεύουν 
από τον ιό, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
μειωθεί το ρίσκο της μόλυνσης, τους άλλους καρκί-
νους που προκαλούνται από τον ιό & τους τρόπους 
προστασίας από νέα λοίμωξη, καθώς επίσης και στη 
σημασία & ασφάλεια του εμβολίου και του τέστ ανί-
χνευσης του ιού. Η ενότητα ολοκληρώθηκε, λόγω έκτακτης απουσίας του κ. Γεώργιου Πισσάκα, 
με την παρουσία του κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου, Στρατιωτικού 
Ιατρού, Επιστημονικού Συνεργάτη «ΙΑΣΩ», ο οποίος αναφέρθηκε στη διάγνωση, τη διαγνωστι-
κή προσέγγιση, τη σταδιοποίηση & τη θεραπευτική προσέγγιση, επισημαίνοντας το ρόλο της 
χημειοακτινοθεραπείας & τον θεραπευτικό στόχο της ακτινοθεραπείας, καθώς επίσης και τις νε-
ότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας. Η δεύτερη επιστημονική ενότητα ξεκίνησε με την κα Βασιλική 
Κουμαντάκη, Ψυχολόγο, Επιστημονικό Συνεργάτη «ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ», Εθελόντρια & Μέλος 
Εξελεγκτικής Επιτροπής Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, η οποία έκανε αναφορά στη διατήρη-
ση της σεξουαλικότητας σε ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο, τη σημασία των σεξουαλικών 
σχέσεων και της εικόνας του σώματος, την αιτιολογία των σεξουαλικών διαταραχών και την 
επίδραση της ποιότητας της σχέσης στη σεξουαλικότητα και την εικόνα του σώματος. Η ενότητα 
ολοκληρώθηκε με την παρουσία της κας Αιμιλίας Τζαγκαράκη, ασθενούς, η οποία μοιράστηκε 
την προσωπική της εμπειρία και ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - 
Ιατρών σε συνεργασία με τον κ. Ευθύμιο Γκότση, 

Αξιωματικό Υγειονομικού Σώματος, Κλινικό Διαιτολόγο 
BSc,MSc, Διευθυντή Διαιτολογικού Τμήματος 401ΓΣΝΑ 
διοργανώνουν την Ομάδα Διαιτολογικής Υποστήριξης 
για Ασθενείς και Φροντιστές την τελευταία Δευτέρα κάθε 
μήνα και ώρες 19:30 - 22:00. Θα διενεργούνται ομαδι-
κές συνεδρίες και εν συνεχεία θα προγραμματίζονται 
ατομικές με μέριμνα του Συλλόγου και απόλυτη προ-
τεραιότητα στους ασθενείς που υπόκεινται σε άκτινο-ή 
χημειοθεραπεία.
Στις ατομικές συνεδρίες:
•  θα λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό γι’ αυτό ο ασθενής 

πρέπει να έχει μαζί του το σύνολο των εξετάσεών του,
•  θα γίνονται μετρήσεις σύστασης σώματος ή/και βασι-

κού μεταβολισμού ηρεμίας,
•  θα καταρτίζεται ειδικό σχήμα θρέψης ή διαιτολόγιο, 
•  θα συνταγογραφούνται ειδικά σκευάσματα σίτισης 

κατά περίπτωση και εφ’ όσον απαιτείται

•  θα εφαρμόζεται πρόγραμμα τακτικής παρακολούθη-
σης ανά περίπτωση.

Στις Ομαδικές συνεδρίες:
•  θα συζητούνται θέματα σίτισης που αφορούν 

τους ασθενείς ή τους φροντιστές, 
•  θα επιλύονται απορίες για θέματα διατροφής 
•  θα αναλύονται ζητήματα σίτισης και αποκατάστα-

σης ανά πάθηση
•   θα προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης παρενεργειών 

της θεραπείας 
•  θα βελτιώνεται η καθημερινή διατροφή των ασθενών 

και των οικογενειών τους,
•  θα δίνεται η ευκαιρία στους ασθενείς να συμβουλεύο-

νται άμεσα ειδικό για θέματα που άπτονται της διατρο-
φής τους και να διορθώνονται εσφαλμένες-επικίνδυ-
νες αντιλήψεις. 

Υπεύθυνος: Ευθύμιος Β.Γκότσης V.MD,cPhD, Αξιω-
ματικός Υγειονομικού Σώματος, Κλινικός Διαιτολόγος 
BSc,MSc, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος 401ΓΣΝΑ
Παρακαλούμε, όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη 
Γραμματεία του Συλλόγου: Δευτέρα & Τετάρτη 12:00 - 
20:00 & Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 10:00 – 18:00, 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 6468 222 / 6447 002
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΆΙΤΟΛΟΓΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ 
ΆΣΘΕΝΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΆΘΉΝΩΝ

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελο-
ντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 

Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Κέντρο Βιοσύνθεσης διοργανώνουν Σεμι-
νάριο με θέμα:

«Απώλεια – Πένθος – Θάνατος»
 Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής:  

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, 17:00-22:00. 
 Τόπος Διεξαγωγής: Γραφεία Συλ-

λόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, Φαραντάτων 
34, 11527, Γουδί (4ος 
όροφος)
 Συντονίστρια: Λίλη 

Αναγνωστοπούλου, 
PhD, Ψυχολόγος – Ψυ-
χοθεραπεύτρια, Ιδρύτρια 
& Διευθύντρια Ελληνι-

κού Κέντρου Βιοσύνθεσης
 Δηλώσεις Συμμετοχής: Γραμματεία 

Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών: 210 6468 
222, 6447 002
 Δευτέρα & Τετάρτη: 12:00-20:00, 

Τρίτη-Πέμπτη & Παρασκευή: 10:00-18:00
 Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα 

8 Μαΐου 2017

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΆ:
«ΆΠΩΛΕΙΆ – ΠΕΝΘΟΣ – 

ΘΆΝΆΤΟΣ»
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εκδηλώσεις › ενημερωτική ομιλία

«Δικαιώματα των Ασθενών  
– Ιατρική Ευθύνη – Εξελίξεις 
της Νομοθεσίας»

Εισηγητές: Δρ.Ν. Παναγιώτης Βιδάλης, Δικηγόρος (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗ-
ΝΩΝ), 
Επιστημονικός Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Παντελής Ραβδάς, 
Δικηγόρος

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχει συντελεσθεί μια χαρακτηριστική τομή 
στην ιατρική δεοντολογία. Ένα σύντομο κείμενο ορθής πρακτικής στο πεδίο της ιατρι-
κής έρευνας – ο Κώδικας της Νυρεμβέργης – για πρώτη φορά στα χρονικά έκανε λόγο 
για τη «συναίνεση ύστερα από πληροφόρηση» (informed consent) του ασθενούς. 

Ο όρος αυτός ήταν έως τότε αδιανόητος στη σχέση ασθενούς /ιατρού. Εκείνο που 
γινόταν δεκτό, το πολύ, ήταν κάποιο ηθικό καθήκον ενημέρωσης του ασθενούς από 
τον ιατρό για τη θεραπευτική αγωγή, χωρίς όμως τούτο να σημαίνει κάποιου είδους 
δέσμευση: η μόνη εξουσία που είχε ο ασθενής ήταν να επιλέξει τον ιατρό του, αρκού-
μενος, κατά τα λοιπά, στην εμπιστοσύνη του ότι εκείνος θα ενεργήσει όπως νομίζει 
καλύτερα για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, της θεραπείας. Η «τυφλή» 
αυτή εμπιστοσύνη δεν ήταν αβάσιμη: τη νομιμοποιούσε η παραδοσιακή δεοντολο-
γία – και ιδίως ο Όρκος του Ιπποκράτη – με την οποίαν αυτοδεσμεύονταν οι ιατροί 
ενώπιον των συναδέλφων και των δασκάλων τους. 

Ο χρόνος έδειξε ότι αυτή η αυτοδέσμευση κάποτε δεν αρκεί. Ότι δηλαδή η προ-
στασία και η ωφέλεια του ασθενούς δεν εξασφαλίζονται εξ ορισμού από τον ιατρό. 
Καθώς εκείνο που διακυβεύεται σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη είναι η ίδια η αξία 
του ανθρώπου και η απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων του (στην προσωπική 
ελευθερία, την ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή, την υγεία κ.λπ.), «αυθεντικός» φύλακάς 
τους είναι -πρώτα και κυρίως- το ίδιο το υποκείμενό τους, ο ασθενής. Σε μια εποχή 
γενικότερης άνθησης της ιδέας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η παραδοχή αυτή 

βρήκε πρόσφορο έδαφος, αλλάζοντας στο εξής 
ριζικά την ιατρική δεοντολογία. Ο ασθενής ανα-
γνωριζόταν πλέον ως ενεργός συμμέτοχος της ια-
τρικής πράξης και όχι ως παθητικός αποδέκτης της, 
καθώς η συναίνεσή του θα αποτελούσε αναγκαίο 
όρο για την εξέλιξη των σταδίων της θεραπευτι-
κής αγωγής. Η εξάπλωση της νέας αυτής αντίλη-
ψης υπήρξε ραγδαία, καλύπτοντας, τελικά, όλο το 
φάσμα των ιατρικών πράξεων. 

Η ίδια η ανάπτυξη της ιατρικής δικαιολογεί αυτή 
την εξέλιξη: η διαρκής εξειδίκευση, η ταχεία εισα-
γωγή νέων τεχνολογιών, η αποπροσωποποίηση 
της σχέσης ασθενούς /ιατρού στις μεγάλες μο-
νάδες υπηρεσιών υγείας, υπήρξαν παράγοντες ση-
μαντικής βελτίωσης των θεραπευτικών μεθόδων 
και αποτελεσμάτων, ταυτόχρονα όμως και αύξησης 
των κινδύνων ιατρικών σφαλμάτων. Ο ατομικός 
έλεγχος από τον ασθενή της πορείας της θεραπευ-
τικής αγωγής σε κάθε της βήμα αποδείχθηκε, έτσι, 
η αναγκαία εγγύηση για την δική του προστασία. 
Δικαιώματα άγνωστα, έως πρόσφατα, όπως αυτά 
της ενημέρωσης, της συναίνεσης, της «άγνοιας», 
της προστασίας του ιατρικού απορρήτου, των 
ευαίσθητων δεδομένων υγείας, της πρόσβασης 
στον ιατρικό φάκελο, της πρόσβασης σε κλινικές 
μελέτες, απέκτησαν αυτοτελή αξία διεθνώς, συν-
θέτοντας μια ιδιαίτερη κατηγορία «Δικαιωμάτων 

του Ασθενούς», δίπλα στα παραδοσια-
κά κοινωνικά δικαιώματα της υγεί-

ας. Κατάληξη των παραπάνω, 
ήταν η αναγνώριση αυτών 

των δικαιωμάτων και στο 
επίπεδο του νόμου. Στο 
εξής, με βάση αυτά, συ-
γκεκριμενοποιείται το 
ιατρικό σφάλμα και κα-
ταλογίζονται νομικές ευ-

θύνες στον ιατρό που το 
διαπράττει. Αντίστοιχα, ο σε-

βασμός και η προστασία τους 
αποτελούν πλέον βασικό κριτή-

ριο της ορθής ιατρικής πράξης, που 
συμπληρώνει τους κανόνες της επιστήμης 

και την ιατρική εμπειρία: καλός ιατρός είναι όποιος 
–πρώτα απ’ όλα- ακούει τον ασθενή και σέβεται τις 
επιλογές του. 

«Καταστατικό» κείμενο για το ευρωπαϊκό δί-
καιο, εδώ, είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 
Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο – ν. 2619/1998), 
η οποία περιλαμβάνει για πρώτη φορά ρητά την 
αρχή της συναίνεσης. Ο Έλληνας νομοθέτης προ-
χώρησε επίσης στην αναγνώριση αυτή, πρώτα με 
ορισμένα νομοθετήματα σε ειδικές περιοχές της 
ιατρικής και, τελικά, με τον ν. 3418/2005 για τον 
«Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», που έχει γενική 
εμβέλεια.     Τ.Κ.Βιδάλης

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών σε συνεργασία με τους Δρ.Ν. Παναγιώτη 
Βιδάλη & κ. Παντελή Ραβδά, διοργάνωσαν με επιτυχία 
Ενημερωτική Ομιλία με θέμα: «Δικαιώματα των Ασθενών – 
Ιατρική Ευθύνη – Εξελίξεις της Νομοθεσίας», την Δευτέρα 6 
Μαρτίου 2017 & ώρα 20:00, στα γραφεία του Συλλόγου.
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διατροφή

Η αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των ογκολογι-
κών ασθενών μπορεί να τεκμηριώσει τη μεταβολή της δια-
τροφικής κατάστασης-τον εγκατεστημένο υποσιτισμό και 

την εμφάνιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή. 
Η φτωχή πρόσληψη τροφής και η επίδραση του καρκίνου ή της 
αντικαρκινικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό. Ο 
υποσιτισμός ορίζεται ως το στάδιο της διατροφής στο οποίο η 
ανεπάρκεια ή η υπέρβαση (ή ανισορροπία) ενέργειας, πρωτεϊνης 
και άλλων θρεπικών συστατικών προκαλεί μετρήσιμες δυσμενείς 
επιδράσεις στη μορφή του σώματος και των ιστών (σχήμα σώμα-
τος, μέγεθος και σύσταση) και στη λειτουργία και έχει κλινική έκ-
βαση. Οι συνέπειες του υποσιτισμού περιλαμβάνουν διαταραχή 
της ανοσολογικής απόκρισης, μείωση της μυικής δύναμης, αύ-
ξηση κόπωσης, αργή επούλωση πληγών, διαταραχή στη ψυχο-
κοινωνική λειτουργία, μείωση ποιότητας ζωής, μείωση απόκρισης 
στη θεραπεία και μπορεί να αυξήσει το κόστος νοσηλείας και το 
διάστημα παραμονής στο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, η έγκαιρη 
αξιολόγηση και διάγνωση του κινδύνου υποσιτισμού, δηλαδή η 
παραπομπή για αξιολόγηση της διατροφής και της παρέμβασης 
από διαιτολόγος είναι επιτακτική ανάγκη για βελτιστα αποτε-
λέσματα.

  Προκαχεξία: ορίζεται από την παρουσία των ακόλουθων κρι-
τηρίων,
• Υποκείμενη χρόνια νόσος
•  Ακούσια απώλεια βάρους πάνω από 5% του σύνηθως σωμα-

τικού βάρους τους τελευταίους 6 μήνες
•  Χρόνιες ή επαναλαμβανόμενες συστηματικές φλεγμονώδεις 

αποκρίσεις
• Ανορεξία ή συμπτώματα που σχετίζονται με ανορεξία

  Προκαχεξία στον καρκίνο: χαρακτηρίζεται από πρώιμα 
κλινικά και μεταβολικά σημεία όπως μείωση όρεξης και διατα-
ραγμένη ανοχή γλυκόζης πριν εμφανιστεί η απώλεια βάρους 
πάνω από 5%. Ο κίνδυνος προοδευτικής εξέλιξης ποικίλει και 
εξαρτάται από τον τύπο καρκίνου, το στάδιο, την ύπαρξη συστη-

Αξιολόγηση  
θρέψης ενηλίκων  
ογκολογικών ασθενών

ματικής φλεγμονής, την μειωμένη πρόσληψη τροφής και την 
μειωμένη απόκριση στην αντικαρκινική θεραπεία.
  Καρκινική καχεξία: ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο που 
χαρακτηρίζεται από συνεχή απώλεια σκελετικής μυικής μάζας 
(με ή χωρίς απώλεια λιπώδους μάζας) η οποία δεν μπορεί να 
αναστραφεί πλήρως με διατροφική υποστήριξη και οδηγεί σε 
προοδευτική διαταραχή λειτουργίας. Η παθοφυσιολογία χα-
ρακτηρίζεται από αρνητικό ισοζύγιο πρωτεϊνης και ενέργειας 
λόγω μείωσης πρόσληψης τροφής και ανώμαλο μεταβολισμό. 
  Μη αναστρέψιμη καχεξία: μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός 
πολύ προχωρημένου καρκίνου ή της ύπαρξης ενός γρήγορα 
προοδευόμενου καρκίνου που δεν αποκρίνεται στην αντικαρκι-
νική θεραπεία. Το στάδιο αυτό σχετίζεται με ενεργό καταβολισμό 
ή με την ύπαρξη παραγόντων που δυσχεραίνουν τη διαχείριση 
του βάρους. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή βαθμολογία επιδόσε-
ων (πχ WHO βαθμός 3 ή 4) και προσδόκιμο ζωής λιγότερο από 
τρεις μήνες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ
Πλέον, έχει αποδειχθεί ότι εργαστηριακοί δείκτες, όπως:
• η γλυκόζη 
• τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC) 
• CRP
• Ολικά λευκώματα
• Αλβουμίνη, προ-αλβουμίνη
• Κ, Να, Ρ, Β-12
• Fe, φερριτίνη
αποτελούν μέρος της διατροφικής αξιολόγησης των ογκολο-

γικών ασθενών. Οι μεταβολές σε αυτούς τους δείκτες υποδη-
λώνουν την άμεση τροποποίηση της διατροφής και την ανάγκη 
για θρεπτικά συστατικά .Ωστόσο απαιτείται προσεκτική αξιολόγη-
ση της γλυκόζης και του WBC διότι παρατηρούνται διακυμάνσεις 
στις τιμές τους βάσει του τύπου και του χρονοδιαγράμματος της 
θεραπείας. 

Η αύξηση της CRP, της φεριτίνης και η μείωση της αλβουμίνης 
υποδηλώνει φλεγμονή, η παρουσία και ο βαθμός της φλεγμονής 
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Η αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των ογκολογικών 

ασθενών μπορεί να τεκμηριώσει τη μεταβολή της διατροφικής 

κατάστασης-τον εγκατεστημένο υποσιτισμό και την εμφάνιση 

των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή
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προσδιορίζουν την εμφάνιση του υποσιτισμού. 
Η έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων που έχουν επίπτωση 

στη διατροφή και η αναγνώριση του κινδύνου υποσιτισμού μπο-
ρεί να διευκολύνει την παραπομπή για την διαχείριση της διατρο-
φής και οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Τα εργαλεία για την 
αξιολόγηση πρέπει να είναι γρήγορα, εύκολα στη χρήση, έγκυρα 
και αξιόπιστα για τον πληθυσμό τον ασθενών. Η αξιολόγηση πρέπει 
να γίνεται μέσα σε ένα κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για τη ρύθμιση. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ  
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

  Ανεπαρκής ενεργειακή πρόσληψη 
   Ακούσια απώλεια βάρους → (οποιαδήποτε απώλεια βάρους εί-
ναι σημαντική ακόμα και πριν την έναρξη της θεραπείας, καθώς 
εχει αποδειχθεί ότι η απώλεια βάρους οδηγεί σε μη επιθυμητή 
έκβαση της νόσου) → σύγκριση βάρους προ και μετά τη διάγνω-
ση της νόσου. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης της απώλειας:

 1. Ιστορικό βάρους από τον ιατρικό φάκελο 
 2. Κατά την έναρξη της θεραπείας ζύγισμα 
 3. Αυτο-αναφορά για το πρόσφατο υγιές βάρος 
 4.  Υπολογισμός του ποσοστού της απώλειας βάρους σε καθορι-

σμένο χρόνο 
  Αξιολόγηση των δεικτών φλεγμονής όπως CRP (η παρουσία και 
ο βαθμός της φλεγμονής καθoρίζει τη σημαντικότητα οποιου-
δήποτε βαθμού απώλειας βάρους του ασθενούς) 
  Η απώλεια βάρους σε ηλικιωμένους ασθενείς έχει επιπλέον επι-
πτώσεις. Μελέτες για την στήριξη των ηλικιωμένων έχουν δείξει 
συσχέτιση μεταξύ αυξημένης θνησιμότητας και ΔΜΣ (<20 

kg

mΛ2  / 
σύγκριση τρέχον βάρος- συνηθισμένο / επιθυμητό σωματικού 
βάρους) ή UWL (απώλεια 5% σε 30 ημέρες).
  Απώλεια μυικής μάζας: Η χαμηλή μυική μάζα αποτελεί 
προγνωστικό δείκτη ακινησίας και θνησιμότητας και συνδέεται 
με μεγαλύτερη τοξικότητα της χημειοθεραπείας, με αποτέλεσμα 
μείωση της δράσης του φαρμάκου και διακοπή της θεραπείας 
(50% των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο εμφανίζουν 
σαρκοπενία και μειωμένο χρόνο επιβίωσης). Η απώλεια 
της άλιπης μάζας σώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο διάγνωσης για την παρακολούθηση της εξέλιξης της 
νόσου. H ανάλυση της μυικής μάζας γίνεται με αξιολόγηση 

των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, με αξoνική 
τομογραφία, ΒΙΑ (βιοηλεκτρική εμπέδηση - ταχεία ασφαλής 
μέθοδος χωρίς ακτινοβολία-ανώδυνη) και με DXA. 
  Απώλεια υποδόριου λίπους: Η μείωση του λιπώδους ιστού 
δεν θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα σε παχύσαρκους 
ογκολογικούς ασθενείς, αλλά η απώλεια μυϊκής μάζας στο 
50%. Σαρκοπενική παχυσαρκία = αυξημένη θνησιμότητα. 
  Πιθανή ύπαρξη οιδήματος: δεν μας αφήνει να αντιληφθού-
με την απώλεια μυικής μάζας (ψεύδης κλινική εικόνα διατήρη-
σης βάρους).

  Μείωση της δύναμης της λαβής (μετριέται με δυναμόμε-
τρο) ή μειωμένη λειτουργική κατάσταση, όπως με-

τράται από Karnofsky score.
Τα ακόλουθα ερωτηματολόγια προ-
σφέρουν έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση 

της διατροφικής κατάστασης των ενήλι-
κων ογκολογικών ασθενών σε περιπα-
τητικούς και σε οξεία νόσο. Συμπλη-
ρώνονται εύκολα από τον ασθενή και 
τον ειδικό, σε λίγα λεπτά και κατη-
γοριοποιούν τους ασθενείς ανάλογα 

με το σκορ που λαμβάνουν από τις 
απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Όσο 

πιο υψηλό το σκορ τόσο μεγαλύτερος ο 
κίνδυνος υποθρεψίας/καχεξίας άρα και με-

γαλύτερη η ανάγκη διατροφικής παρέμβασης 
στον ασθενή. Καλά σταθμισμένα εργαλεία (ερωτη-

ματολόγια) είναι:
• Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)
• Subjective Global Assessment (SGA)
•  The Mini Nutrition Assessment (Διατροφική Αξιολόγηση) 

(ΜΝΑ)
• Malnutrition Screening Tool (MST)
• Malnutrition Screening Tool for Cancer Patient (MSTC)
• Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

ΕΡΜΉΝΕΙΆ ΤΉΣ ΆΠΩΛΕΙΆΣ ΒΆΡΟΥΣ
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1 βδομάδα 1-2 >2

1 μήνα 5 >5 5 >5 5 >5

3 μήνες 7,5 >7,5 7,5 >7,5 7,5 >7,5

6 μήνες - - 10 >10 10 >10

1 χρόνο - - 20 >20 20 >20

ΠΗΓH: Academy Nutrition and Dietetics

H έγκαιρη 
αξιολόγηση και 
διάγνωση του 
κινδύνου υποσιτι-
σμού, είναι επιτα-
κτική ανάγκη για 
βελτιστα αποτε-
λέσματα
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ªôé÷ áðåéìèôéëÛ÷ çéá ôè úöÜ îÞóïù÷, áðáîôÀíå íå 

óôïøåùíÛîå÷ õåòáðåÝå÷, íå áðïäåäåéçíÛîï Þæåìï÷ 

åðéâÝöóè÷, áîôéíåôöðÝúïîôá÷ ôïî ëÀõå áóõåîÜ óáî 

éäéáÝôåòè ðåòÝðôöóè.

ªôèî åùøÜ ëÀõå áîõòñðïù îá íèî ôïù óùíâåÝ íéá 

óïâáòÜ áóõÛîåéá, áðáîôÀíå íå ðòïìèðôéëÛ÷ 

åêåôÀóåé÷ ðïù Ûøïùî ëáôáêéñóåé ôè Roche ö÷ 

ðáçëÞóíéï èçÛôè ëáé óôï øñòï ôöî äéáçîöóôéëñî.

ºé Þôáî äåî Ûøïùíå áëÞíá áðáîôÜóåé÷, 

óùîåøÝúïùíå îá ôé÷ áîáúèôÀíå, ðÀîôá íå óåâáóíÞ, 

óôï ðìåùòÞ ôïù áóõåîÜ.

Καμία απειλή δεν είναι μεγαλύτερη
από την πίστη μας στη ζωή.
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