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ενιαία προσέγγιση 
 

στόχος είναι το νόσημα 
 
ιατρική με βάση ενδείξεις – 
evidence based 

στατιστική προσέγγιση που βασίζεται σε 
μεγάλους αριθμούς και οδηγεί σε σημαντικά 
συμπεράσματα 

υπόδειγμα της κλασικής ογκολογίας 

http://www.nature.com/news/520609a-i2-jpg-7.25660?article=1.17411
http://www.nature.com/news/520609a-i2-jpg-7.25660?article=1.17411


κλασικές θεραπείες - πολύ δαπανηρές και συχνά επικίνδυνες 

2 εκατομμύρια νοσηλείες 

100 δις USD κόστος 



αρχές αντιμετώπισης του καρκίνου - 2000 

αντιμετώπιση με βάση ιστολογικό τύπο, εντόπιση και 
φορτίο | λίγοι βιοδείκτες 

 

περίπου 200 λιγότερες θεραπευτικές δυνατότητες 
 

3 βασικές μορφές θεραπείας 

 

περιορισμένες επιλογές υποστηρικτικής θεραπείας 

 



βασική εξέλιξη  
μείωση θνητότητας, αύξηση επιβίωσης 

Cancer Treatment and Survivorship Statistics, 2014. CA: A Cancer Journal for Clinicians.   



αίτια; 



πρόοδος σε πολλά επίπεδα 

Θεραπεία 
• Νέες θεραπείες 

• Πρόοδος στην 
απεικόνιση, την 
ακτινοθεραπεία και 
τη χειρουργική 

• Ιατρική 
Ακριβείας 

• Ανοσοθεραπεία 

Πρόληψη 
• Παρεμβάσεις 

για καρκίνους 
που σχετίζονται 
με λοιμώξεις 

• Κληρονομικά 
σύνδρομα 
καρκίνου 

• Πρόληψη 
τοξικότητας της 
θεραπείας 

Ποιότητα 
ζωής 
• Βελτίωση 

διαχείρισης 
ανεπιθύμητων 
ενεργειών 

• Λιγότερο 
τοξικές 
θεραπείες 

• Υποστηρικτική 
θεραπεία 

Ζωή μετά τον 
καρκίνο 
• Αναγνώριση 

όψιμων 
ανεπιθύμητων 
ενεργειών 

• Βελτιωμένες 
στρατηγικές 
παρακολούθησης 
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Ιατρική Ακριβείας 

  
εξατομικευμένη θεραπεία και 
περίθαλψη με βάση το ιδιαίτερο 
προφίλ κάθε ασθενούς 



Watson J and Crick F. 
Molecular structure of Nucleic Acids: A Structure for 
Deoxyribose Nucleic Acid Nature 171, 737-738 (1953) 



2001 | Ανθρώπινο Γονιδίωμα 



1 γονιδίωμα = μήνες ή χρόνια 1 γονιδίωμα σε λίγες ώρες 

Από δις σε ~1000/δείγμα! 

τεχνολογική επανάσταση 



Βιβλιοθήκη 

Όλο το DNA 

Βιβλίο 

Γονίδιο 

Κεφάλαιο 

Μέρος γονιδίου 

τί μπορούμε να διαβάσουμε; 



επιστήμες για ανάλυση 
βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας 

Αλγόριθμοι για δημιουργία τάξης μέσα στο χάος 

Ανάλυση αλληλουχίας DNA 

Αναγνώριση βλαβών 

Μοντέλα βιολογικών διεργασιών και οδών 

e 



Precision 
Medicine 
Initiative 



δείγματα και ανάλυση 
διαταραχών σε 

βιολογικές οδούς 

αναγνώριση και 
επικύρωση βιοδεικτών 

υποδομές βιοανάλυσης 
και ανάλυσης 

δεδομένων 

συστήματα 
υποστήριξης 

κλινικής 
απόφασης  

Ιατρική Ακριβείας 
υλοποίηση εξατομικευμένης ιατρικής μέριμνας 



Ιατρική Ακριβείας στην Ογκολογία 

ταξινόμηση με βάση γενετικές ανωμαλίες και θέση προέλευσης 

εντυπωσιακή επιτυχία όταν στοχεύεται μια θεμελιώδης βλάβη 

2001 1998 

rituximab 

Trastuzumab HER2+ 
καρκίνος μαστού 

Imatinib  

1997-2019 

140+ ενδείξεις για 
στοχευμένα 

φάρμακα 

1997 

Slamon D, et al.  Engl J Med 2001; 344:783-792; NCI; FDA 



κοινοί καρκίνοι 
άθροισμα πολλών σπάνιων υποτύπων 

Catherine B. Meador et al. Clin Cancer Res 2014;20:2264-2275 

μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 



μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
 

πολλοί πιθανοί μοριακοί στόχοι 





μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
χρονοδιάγραμμα εξελίξεων 



τι κάνουμε στην Ελλάδα; 







τι επιδιώκουμε; 



σκοπός και δράσεις - Ι 
 
βέλτιστη δυνατή διάγνωση  
 προηγμένες τεχνολογίες ανάλυσης του DNA 

 
 

ιατρική ακριβείας – κατάλληλη θεραπεία στον κατάλληλο 
ασθενή 
 
 

ισότιμη μέριμνα ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή 
 συντονισμένη εθνική προσπάθεια 

 



σκοπός και 
δράσεις - ΙΙ 



αριθμοί και 
χρονοδιάγραμμα 

5.4 M€ | 2018-2020 
 
4 μονάδες 
      7 ερευνητικά κέντρα 
      4 πανεπιστήμια 
 
9 διαφορετικές επιστήμες 
 
Φάση A M1-M6 
Φάση B M7-M24 



Ασθενείς 
• αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου  
• λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και καλύτερη ποιότητα ζωής 
 
Σύστημα υγείας 
• ορθολογικός σχεδιασμός της αντιμετώπισης των καρκινοπαθών 
• οικονομία κλίμακας, με περιστολή περιττών δαπανών  
• προτυποποίηση των διαγνωστικών υπηρεσιών  
• προαγωγή της ψηφιακής υγείας  
• αξιολόγηση των εργαστηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το ΕΣΥΔ 
 

άμεσα οφέλη 



Βιοεπιστήμονες  
• πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων από την ανάλυση πολλών 

ασθενών 
• νέες ερευνητικές δυνατότητες για την κατανόηση του καρκίνου 

και την ανάπτυξη νέων θεραπειών 
 
Επιχειρήσεις  
• παραγωγή προηγμένων διαγνωστικών προϊόντων  
• ανάπτυξη ροών ανάλυσης βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας  
 

Φαρμακευτική βιομηχανία  
• συνεργασία σε πρωτοβουλίες με σημαντικές ευεργετικές 

προεκτάσεις για τους ασθενείς αλλά και την εθνική οικονομία 

άμεσα οφέλη 



μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
διεθνείς συστάσεις για μοριακό έλεγχο 



μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 

στο αμέσως προσεχές μέλλον, έναρξη ελέγχου χιμαιρικών γονιδίων 



μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
διεθνείς συστάσεις για μοριακό έλεγχο 



μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 

στο αμέσως προσεχές μέλλον, έναρξη ελέγχου χιμαιρικών γονιδίων 



Διαχείριση – ολοκλήρωση αξιολόγησης φυσικού 
αντικειμένου, διαγωνιστικές διαδικασίες 
 
Ολοκλήρωση διαδικασιών διασύνδεσης με φορείς, 
οργανισμούς, πρωτοβουλίες του Δημοσίου  
ενδεικτικά: ΚΕΣΥ, ΕΔΥΤΕ, ΗΤΑ, Μητρώα Ασθενών, ΕΣΥΔ 
 
Πλαίσιο συνεργασίας με τις Επιχειρήσεις και τη 
Βιομηχανία 
 
Νομικό Πλαίσιο 

επόμενα βήματα 



Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής 
Ακριβείας στην Ογκολογία 
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