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1. So many people are going to ask you if you smoked. 
2. If you did smoke, you might be tempted to blame yourself. 
3. Τhe “stigma” of lung cancer hurts smokers and  
non-smokers  alike 
4. People can show up for you in surprising ways… 
5.  Having lung cancer means living with a degree of uncertain
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Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους σαν τη Gina; 

Ο καρκίνος του πνεύμονα διαφέρει από ασθενή σε ασθενή 
 

Η αιτιοπαθογένεια και η μοριακή βιολογία της νόσου  
διαφέρει μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών 
 

 Ο μοριακός μηχανισμός σε κάθε ασθενή είναι διαφορετικός 
 και απαιτεί εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση   
 

Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές (χημειοθεραπεία,  
 στοχεύουσα θεραπεία, ανοσοθεραπεία και συνδυασμοί αυτώ        



Κλινική Πληροφορία 

Bιοψία 

 Μοριακή Βιολογία 

Στοχεύουσα θεραπεία 

Χρειαζόμαστε βιολογικό υλικό!! 
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Ανεκπλήρωτη ανάγκη: Η χορήγηση στοχευμένης θεραπείας 



Μέσο PFS 
(μήνες) 

 
10.8 
5.4 

Gefitinib (n=114) 
Carboplatin / paclitaxel (n=110)  

HR (95% CI)  0.30 (0.22, 0.41) p<0.001 

Πιθανότητα  
PFS 

Στοχεύουσα θεραπεία: Το παράδειγμα του EGFR 



First Generation ALKi 

Second Generation ALKi 

EML4-ALK translocation described in NSCLC 

FDA & EMA approval crizotinib 

FDA +EMA  approval ceritinib 

FDA +EMA 

 approval alectinib 

FDA approval 
brigatinib 

Στοχεύουσα θεραπεία: Το παράδειγμα του ALK 
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8% Other  
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<1% 

EGFR-sensitising 
mutation 17% 

NRAS 
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Tumours from 733 patients were tested for 10 oncogenic drivers; 64% of 
patients were positive for one or more genes as detailed in the pie chart 

Στοχεύουσες θεραπείες: Κερδίζουμε συνεχώς 
μεγαλύτερο κομμάτι της “πίτας του καρκίνου του 

πνεύμονα 



Επιλογή του κατάλληλου πληθυσμού με βάση το βιοδείκτη: 
Ανοσοθεραπεία έναντι χημειοθεραπείας σε επιλεγμένο πληθυσμό 
ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. 
(PDL1>50%)  



Aνεκπλήρωτη ανάγκη: Αντίσταση στην θεραπεία 

Τα καρκινικά κύτταρα εξελίσσονται στο χώρο και το χρόνο 



H βιοψία αποτυπώνει  μια στιγμή στο χρόνο, όπως 
μια φωτογραφία, και δεν μπορεί να καταγράψει τη 

δυναμικά εξελισσόμενη βιολογία του όγκου 



Crowley et al. Nat Rev Clin Oncol 201

Η συμβολή της θεραπευτικής καινοτομίας: Υγρές βιοψίες 



Crowley et al. Nat Rev Clin Oncol 201

Η χρήση των υγρών βιοψιών μπορεί να οδηγήσει στην 
έγκαιρη ανίχνευση της αντίστασης στη θεραπεία 
ΠΡΟΤΟΥ αυτή εκδηλωθεί απεικονιστικά ή κλινικά 



  “ Tree of hope” 
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