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Ο ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



• Ο καρκίνος η 2η αιτία θανάτου (24,2% το 2012) μετά τα καρδιαγγειακά
νοσήματα.

• Η αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι άκρως ανησυχητική (στοιχεία από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΕΛΣΤΑΤ).

• Απουσία ενός εθνικού Αρχείου για την αποτύπωση της συχνότητας
(επίπτωση και επιπολασμό) της νόσου, η απεικόνιση του πραγματικού
μεγέθους του προβλήματος στην Ελλάδα ήταν αισθητή.

• Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (EAN), αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ,
παρέλαβε το Αρχείο τον Ιούνιο 2008, ο επίσημος μηχανισμός για τη
συστηματική συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται
με τον καρκίνο.

• Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων μέσω του ΕΑΝ, το αόρατο κλειδί για
τον έλεγχο του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο.



• Ο καρκίνος, μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας και μία από τις
κύριες αιτίες θανάτου, όπως και παγκοσμίως.

• Στην Ευρώπη, μέχρι το 2020, 3,4 εκατ. θα διαγνωσθούν με καρκίνο, ενώ
πάνω από 2,1 εκατ. θα πεθάνουν.

• Εκτιμάται ότι 1 στους 3 Ευρωπαίους θα αναπτύξει καρκίνο στη διάρκεια της
ζωής του, ενώ 1 στους 4 θα καταλήξει από τη νόσο.

• Στην Ελλάδα, με τελευταίες εκτιμήσεις IARC (International Agency for
Research on Cancer), σχεδόν 37.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου ετησίως, οι
θάνατοι υπολογίζονται σε 24.000 ετησίως



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αιματολογικός Καρκίνος-Επιδημιολογικά δεδομένα

• Τα κακοήθη νοσήματα του αίματος, περίπου το 10% όλων των
νεοπλασιών, με συχνότερα τα λεμφώματα, ακολουθούν οι
λευχαιμίες και τα μυελώματα.

• Υπολογίζεται πως, κάθε χρόνο, περίπου 1400 νέες περιπτώσεις
λευχαιμίας, 2000 περιπτώσεις λεμφωμάτων, και 400 περιπτώσεις
πολλαπλού μυελώματος διαγιγνώσκονται στην Ελλάδα.



• Προσβάλλουν σε περίπου ίδιο ποσοστό τόσο άνδρες όσο και
γυναίκες.

• Παρότι ο αιματολογικός καρκίνος πλήττει συνήθως άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας, η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία η πιο
συχνή μορφή νεοπλάσματος στα παιδιά.



• Η νεοπλασματική νόσος, η 2η σε σειρά αιτία θανάτου σε
παιδιά μεγαλύτερα του 1 έτους.

• Αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα), το 40% όλων
των παιδιατρικών καρκίνων

• Στη χώρα μας, περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται ετησίως
από καρκίνο, κυρίως από λευχαιμία.

• Οι συνηθέστεροι συμπαγείς όγκοι είναι αυτοί του εγκεφάλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αιματολογικός Καρκίνος-Επιδημιολογικά δεδομένα



• Το λέμφωμα Hodgkin (HL) και τα μη-Hodgkin λεμφώματα (NHLs),

το 10-15% όλων των παιδιατρικών κακοηθειών, τρίτα σε

συχνότητα μετά την οξεία λευχαιμία και τους όγκους εγκεφάλου.

• HL σπάνιο σε παιδιά < των 5 ετών

• Η συχνότητα των NHLs αυξάνει με την ηλικία και είναι διπλάσια 

στα αγόρια. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αιματολογικός Καρκίνος-Επιδημιολογικά δεδομένα



Η συχνότητα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας
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• Οι περισσότεροι τύποι, σπάνιοι και απειλητικοί για τη ζωή.

• Παρότι >900.000 άνθρωποι παγκοσμίως διαγιγνώσκονται κάθε
χρόνο με αιματολογικές κακοήθειες, αρκετά μεγάλο ποσοστό
πληθυσμού έχει περιορισμένη γνώση για αυτές.

• Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και σπανιότητας της φύσης αυτών
των νοσημάτων, οι ασθενείς μπορεί κάποιες φορές να
παραβλέπονται και να μην έχουν επαρκή πληροφόρηση και
υποστήριξη.

• Στην πραγματικότητα, 1 στους 3 ασθενείς με καρκίνο του
αίματος, δεν είχε ακούσει ποτέ για τον συγκεκριμένο τύπο
καρκίνου πριν τη διάγνωση.

Ο Αιματολογικός Καρκίνος







• Κακοήθειες του αίματος, συνήθως άγνωστης αιτιολογίας, αφού οι ειδικοί
δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια εμφάνισής τους.

• Κατηγορίες νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού συστήματος, με συνοδό
δυσλειτουργία και του ανοσοποιητικού.

• Περίπου 140 διαφορετικοί τύποι, που μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις
κύριες ομάδες:

ü Λευχαιμίες (κακοήθειες λευκών αιμοσφαιρίων, κατά κανόνα από το
μυελό οστών)

ü Λεμφώματα (κακοήθειες λεμφικού ιστού, κατεξοχήν προσβολή
λεμφαδένων και σπλήνα)
Διακρίνονται σε Hodgkin και μη (non) Hodgkin.

ü Μυέλωμα (κακοήθεια πλασματοκύτταρων μυελού οστών, που
παράγουν ανεξέλεγκτα «παραπρωτεΐνη», η οποία επηρεάζει
νεφρούς και οστά)

Ο Αιματολογικός Καρκίνος



• Οι μορφές καρκίνου στα παιδιά διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων
ως προς τον τρόπο ανάπτυξης, την ανταπόκριση στην θεραπεία και τα
ιδιαίτερα προβλήματα, που προκαλεί η νόσος κατά την παιδική ηλικία.

Ο Αιματολογικός Καρκίνος



Συμπτώματα
Λευχαιμίες

4 κύριοι τύποι λευχαιμίας, που διαφέρουν στο:
ü ρυθμό εξέλιξης του καρκίνου (οξεία ή χρόνια) και,
ü τύπο των κυττάρων που έχουν προσβληθεί (μυελογενής ή

λεμφογενής)

1. Οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ)
2. Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ)
3. Χρόνια μυελογενής λευχαιμία (ΧΜΛ)
4. Χρόνια λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ)



Συμπτώματα
Λευχαιμίες

• Οξεία λευχαιμία, σημαίνει εξέλιξη ταχεία και επιθετική, και
απαιτεί άμεση θεραπεία.

• Ορισμένοι τύποι, πιο συχνοί σε διαφορετικές ηλικίες. Δηλ. τα
συμπτώματα που εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα
διαφορετικών ηλικιών, πριν τη διάγνωση, μπορεί να διαφέρουν.

ü Παιδική ηλικία (<16 ετών): ΟΛΛ
ü Νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών: ΟΛΛ
ü Ενήλικες 25 έως 64 ετών: ΟΜΛ
ü 65 και άνω: ΧΛΛ



Συμπτώματα
Λευχαιμίες

• Κοινά συμπτώματα σε όλους τους ασθενείς με οξεία λευχαιμία
στη διάγνωση:

ü Κόπωση, αδυναμία
ü Δύσπνοια
ü Συχνές λοιμώξεις με υψηλό πυρετό
ü Ασυνήθιστες αιμορραγίες (ούλων, ρινορραγίες, αυτόματες εκχυμώσεις)
ü Πόνοι στα οστά
ü Ωχρότητα δέρματος





• Κύρια συμπτώματα:

ü Κόπωση

ü Διόγκωση λεμφαδένων, συνήθως στον τράχηλο,

μασχαλιαία ή βουβωνική χώρα και/ή σπλήνα

ü Νυκτερινές εφιδρώσεις

ü Ανεξήγητη απώλεια βάρους

ü Πυρετός

ü Κνησμός

Συμπτώματα
Λεμφώματα



Συμπτώματα
Μυέλωμα



• Όταν ο γιατρός υποψιάζεται αιματολογικό καρκίνο, ζητά μια σειρά
εξετάσεων.

• Ξεκινά με αιματολογικές (συνήθως αναιμία, θρομβοπενία,
λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία) και βιοχημικές εξετάσεις (νεφρική
δυσλειτουργία, υπερασβεστιαιμία, κ.ά.).

• Επιπλέον, εξέταση ούρων (ύπαρξη παραπρωτεΐνης) και
απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφίες λεκάνης, κρανίου, CT, MRI,
PET scan

Εργαστηριακός έλεγχος για τον Αιματολογικό 
Καρκίνο 



Ταυτόχρονα, οι ειδικοί προχωρούν σε βιοψία λεμφαδένα,
μυελόγραμμα (παρακέντηση για αναρρόφηση μυελού οστών) από το
στέρνο ή οστό της λεκάνης και οστεομυελική βιοψία, για προσδιορισμό
των παθολογικών κυττάρων.

Εργαστηριακός έλεγχος για τον 
Αιματολογικό Καρκίνο  



• Πρόσφατα, η κατανόηση της μοριακής βάσης των αιματολογικών
κακοηθειών έφερε εξελίξεις στη διάγνωση, σταδιοποίηση, και θεραπεία.

• Η σύγχρονες μέθοδοι ιστολογικής διάγνωσης ενσωματώνουν μοριακά
χαρακτηριστικά, επιπρόσθετα των μορφολογικών και κλινικών, για να
αναγνωρίσουν διακριτούς υποτύπους των νοσολογικών οντοτήτων.

• Πλέον είναι διαθέσιμη ακόμη πιο ακριβής σταδιοποίηση μέσα από
σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους.

Εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία του 
Αιματολογικού Καρκίνου 



• Η ταξινόμηση των αιματολογικών κακοηθειών έχει εξελιχθεί μέσα στον
τελευταίο αιώνα.

• Η πιο πρόσφατη ταξινόμηση (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, WHO) συνδυάζει
πληροφορίες σχετικά με τη μορφολογία, τον ανοσοφαινότυπο, τα γενετικά
και μοριακά χαρακτηριστικά, (τεχνικές των μικροσυστοιχιών του DNA)
καθορίζοντας με ακρίβεια ξεχωριστές νοσολογικές οντότητες.

Εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία του 
Αιματολογικού Καρκίνου 



Εξελίξεις στη θεραπεία του 
Αιματολογικού Καρκίνου 

• Η θεραπεία έχει αλλάξει θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με τη
συνολική επιβίωση να έχει διπλασιασθεί τα τελευταία 30 χρόνια,
με την εισαγωγή νεότερων και αποτελεσματικότερων φαρμάκων.

• Για τα νοσήματα στα οποία έχει ήδη κατακτηθεί υψηλό ποσοστό
ίασης, έμφαση τώρα δίνεται στη μείωση της θεραπείας.

• Όσο οι θεραπείες γίνονται πιο επιτυχείς, ολοένα και περισσότερο
ενδιαφέρον δίνεται στις απώτερες επιπλοκές της θεραπείας.



• Η Ακτινοθεραπεία σημαντικό ρόλο στη θεραπεία, είτε ως ριζική
θεραπεία εδραίωσης μετά χημειοθεραπεία, είτε ως μέρος των
θεραπευτικών πρωτοκόλλων μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

• Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας, σημαντική πρόοδος,
όπως στην ακτινοθεραπεία προσβεβλημένων πεδίων (involved
field radiotherapy-IFRT).

• Οι σύγχρονες τεχνικές (τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία-
3D-CRT, διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία-IMRT),
μειώνουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της ακτινοβολίας,
βελτιώνοντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Εξελίξεις στη θεραπεία του 
Αιματολογικού Καρκίνου 



• Οι Αιματολόγοι μπορούν να υπερηφανεύονται ότι πρωτοστάτησαν
στη θέσπιση σχεδόν κάθε μορφής σύγχρονης θεραπείας του
καρκίνου, όπως μονοθεραπεία με χημειοθεραπευτικούς παράγοντες,
συνδυαστική χημειοθεραπεία, αναστολείς των κινασών και
μονοκλωνικά αντισώματα, όλα έχουν τις ρίζες τους στη αντιμετώπιση
της λευχαιμίας.

• Ευτυχώς, ο χώρος της Αιματολογίας γνώρισε μια «έκρηξη» με την
εισαγωγή μικρών στοχευτικών μορίων που δρουν ενδοκυττάρια,
μονοκλωνικών αντισωμάτων νέας γενιάς και ανοσοτροποποιητικών
φαρμάκων που δρούν στο μικροπεριβάλλον του όγκου.

Εξελίξεις στη θεραπεία του 
Αιματολογικού Καρκίνου 



• Αντανακλούν τις εξαιρετικές προόδους στην κατανόηση των παθοβιολογικών 
μηχανισμών που οδηγούν σε αυτά τα νοσήματα και προσφέρει πληθώρα  νέων 
μοριακών θεραπευτικών στόχων.

• Οι πρόσφατες ανακαλύψεις της μοριακής γενετικής και γενετικής μηχανικής, 
τη βάση για την καλύτερη επιλογή των ασθενών για 
στοχευμένες/εξατομικευμένες (targeted/tailored)  θεραπείες. 

Εξελίξεις στη θεραπεία του Αιματολογικού Καρκίνου 

2000: Θεραπεία ΧΜΛ-imatinib 2016: Θεραπεία ΧΛΛ-ibrutinib





Που βρισκόμαστε σήμερα…
Νέοι Θεραπευτικοί Στόχοι
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Που βρισκόμαστε σήμερα…
Νέοι Θεραπευτικοί Στόχοι



Κυτταρική θεραπεία με γενετικά 
τροποποιημένα, με χιμαιρικούς αντιγονικούς

υποδοχείς, Τ κύτταρα (CAR  T cells) 

Πρωτοποριακή θεραπεία, εκπαιδεύει το
ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται στα καρκινικά
κύτταρα, με «εκπληκτικά» αποτελέσματα σε ασθενείς
με ΟΛΛ, ΧΛΛ, B-NHL και ΠΜ, στους οποίους είχαν
αποτύχει όλες οι διαθέσιμες θεραπείες.

Η CAR βιοτεχνολογία έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως
επαναστατικό (Breakthrough) επιστημονικό επίτευγμα, από
το περιοδικό Science (2013).



Συλλογή Τ κυττάρων από τον ίδιο τον ασθενή
Γενετική τροποποίησή τους ώστε να αναγνωρίζουν καρκινικά αντιγόνα
Έκπτυξή τους σε μεγάλους αριθμούς,
και τέλος την επανέγχυσή τους στον ασθενή. 

Τα αντιγόνα επιφανείας 
χαρακτηρίζουν Β κύτταρα.

Αναγνωρίζουν και σκοτώνουν τα 
νεοπλασματικά κύτταρα, αφήνοντας 
ανέπαφους τους ιστούς, αφού είναι 
αυτόλογα.

Έτσι, το ανοσοποιητικό σύστημα 
αναγνωρίζει, απομνημονεύει και 
εξαπολύει επίθεση στα καρκινικά 
κύτταρα, εξουδετερώνοντάς τα. 





Κυτταρική θεραπεία με γενετικά τροποποιημένα, με χιμαιρικούς 
αντιγονικούς υποδοχείς, Τ κύτταρα (CAR  T cells) 



Κυτταρική θεραπεία με γενετικά τροποποιημένα, με χιμαιρικούς 
αντιγονικούς υποδοχείς, Τ κύτταρα (CAR  Tcells) 





• Υπερέκφραση του PD-L1 συνεπάγεται
αναστολή της λειτουργικότητας των
κυτταροτοξικών Τ κυττάρων και
διαφυγή από την ανοσολογική
επιτήρηση.

• Οι αναστολείς αποκαθιστούν την
ανοσολογική απόκριση εναντίον των
νεοπλασματικών κυττάρων και
οδηγούν εν συνεχεία σε εντοπισμό και
εξάλειψή τους.

Αναστολείς των σημείων ελέγχου (checkpoint inhibitors) του ανοσοποιητικού 
συστήματος-μια καινοτόμα προσέγγιση στη θεραπεία του καρκίνου 

• Παρά τις προόδους στον τομέα της Αιματολογίας, η ογκολογία κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη της 
ανοσοθεραπείας του καρκίνου (ανοσοογκολογία). 

• Το καλύτερο παράδειγμα, δύο νέα ΜονΑν κατά του καρκίνου:
- έναντι του υποδοχέα του προγραμματισμένου θανάτου, αντι-PD-1 nivolumab (OPDIVO®)
- έναντι του συνδέτη του (Ligand) αντι-ΡD-L1 pembrolizumab (KEYTRUDA®)



• Η μέθοδος αναμένεται ότι θα αλλάξει ριζικά τη θεραπεία του καρκίνου,

στο μέλλον, αφού συνδυασμοί με αναστολείς των σημείων ελέγχου

(checkpoint inhibitors) του ανοσοποιητικού συστήματος, φαίνονται

ιδιαίτερα ελκυστικοί στην ανοσοθεραπεία και των όγκων των συμπαγών

οργάνων.

• Με συνεχώς αυξανόμενο το κόστος των νέων θεραπειών, καθώς οι

πόροι μιας κοινωνίας δεν είναι ανεξάντλητοι, η χρήση τους θα πρέπει να

είναι ορθολογική, ώστε το κόστος να παραμείνει διαχειρίσιμο, ώστε να

εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις νέες θεραπείες, για όσους ασθενείς τις

χρειάζονται.

Κυτταρική θεραπεία με γενετικά τροποποιημένα,

με χιμαιρικούς αντιγονικούς υποδοχείς, Τ κύτταρα 

(CAR  T cells) 



Cancer cells are seen on a large screen connected to a microscope at the CeBit computer 
fair in Hanover, Germany, March, 6, 2012.    Reuters




