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Το  ανοσοποιητικό µας
κλειδί των κυτταρικών θεραπειών 

Της ΤΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

“
“

«Η ΑΠΛΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΑΠΟ
∆ΟΤΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ»
�Να αρχίσουµε από το γεγονός ότι εί-
στε ο πρωτεργάτης, η «ψυχή» του Κέν-
τρου Εθελοντών ∆οτών Μυελού των
Οστών (ΚΕ∆ΜΟΠ). Υπό αυτή την ιδιότητα
τι έχετε καταφέρει και κυρίως εξηγή-
στε µας  ποια η διαδικασία του να γίνει κά-
ποιος δότης;  

«Να υπενθυµίσουµε αρχικά ότι το ΚΕ∆ΜΟΠ
«Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστηµίου Πατρών εί-
ναι το πρώτο Κέντρο ενηµέρωσης και προ-
σέλκυσης εθελοντών δοτών µυελού των οστών
σε όλη την χώρα.  Έχουµε ήδη προσελκύ-
σει µέχρι σήµερα 80.000 δότες και στό-
χος είναι να υπερπολλαπλασιαστούν.  Όταν
ξεκίνησε το ΚΕ∆ΜΟΠ, η Ελλάδα δεν είχε
δώσει ποτέ -εκτός από µια µόνο φορά-
ένα µόσχευµα στο εξωτερικό. Πάντοτε
έκανε εισαγωγή από δότες  και είχαµε
πραγµατικά µεγάλο πρόβληµα να βρούµε
δότες για τους ασθενείς µας, για τα παι-
διά µας. Πλέον, µετά από προσπάθειες
που έχουµε κάνει τα τελευταία χρόνια
που ξεκινήσαµε µε  το Πανεπιστήµιο
Πατρών καλύπτουµε το 40% των ασθενών µας,
ενώ έχουµε καταφέρει να  δωρίσουµε  πάνω
από 200 µοσχεύµατα σε όλο τον κόσµο. Βα-
σικός µας στόχος είναι να προσελκύσουµε
και να µεταφέρουµε το µήνυµα του εθελον-

τισµού στη νεολαία. Ο δότης δεν έχει τίποτα
άλλο να κάνει από µια απλή αιµοδοσία τα κύτ-
ταρα τα παίρνουµε από το αίµα. Άρα πρόκει-
ται για µια απλούστατη,  ανώδυνη και ασφαλή
διαδικασία». 

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ 
Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ»
�Η συµβατότητα αποτελεί πρόβληµα; 

«Η  διαδικασία της συµβατότητας είναι πολύ
δύσκολη υπόθεση επειδή τα αντιγόνα HLA κλη-
ρονοµούνται από τους γονείς και  η πρώτη ανα-
ζήτηση κατάλληλου δότη για έναν ασθενή γί-
νεται µέσα στην οικογένειά του. Η αναζήτηση
αυτή θα δώσει το ποθητό αποτέλεσµα για το
1/3 µόνον των ασθενών. Σκεφτείτε ότι µεταξύ
αδελφών που έχει τις µεγαλύτερες πιθανότη-
τες συµβατότητας το ποσοστό φτάνει το 25%.

Για τους υπόλοιπους ασθενείς, θα πρέπει να
αναζητηθεί µη συγγενής δότης ανάµεσα σε
εθελοντές που έχουν εκφράσει την επιθυ-
µία να δώσουν µυελό των οστών για οποι-
ονδήποτε ασθενή έχει ανάγκη. Εποµέ-
νως για τον εντοπισµό κατάλληλων (αν όχι
όµοιων, που είναι απίθανο, τουλάχιστον
αποδεκτά συµβατών) µη συγγενών δο-
τών, απαιτείται η ύπαρξη µεγάλου αριθ-
µού εθελοντών. Πρέπει να υπογραµ-
µισθεί  ότι η αναζήτηση κατάλληλου
δότη για έναν ασθενή σχετίζεται µε
την κοινή εθνική καταγωγή, γιατί αυ-

ξάνει κατά πολύ την πιθανότητα ανεύρεσης
συµβατότητας λόγω γενετικών οµοιοτήτων. Άρα
πρέπει να αυξηθεί εξαιρετικά η κεντρική «∆ε-
ξαµενή» του Εθνικού  Οργανισµού Μεταµο-
σχεύσεων (ΕΟΜ)». 

To ΠΓΝΠ έχει να επιδείξει
καινοτόµες θεραπείες και
στον καρκίνο του αίµατος 

Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης στη «Γ»

TToo  ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ττηηςς  ΠΠάάττρρααςς  έέχχεειι  νναα  εεππιιδδεείίξξεειι  κκααιιννοοττόόµµοο  έέρρεευυνναα  κκααιι
ννέέεεςς  σσύύγγχχρροοννεεςς  θθεερρααππεείίεεςς  σσεε  πποολλλλάά  εεκκ  ττωωνν  ΤΤµµηηµµάάττωωνν  ττοουυ..  ΤΤοο  ΑΑιιµµααττοολλοογγιικκόό  ΤΤµµήήµµαα//
ΜΜοοννάάδδαα  ΜΜεεττααµµόόσσχχεευυσσηηςς  ΑΑιιµµοοπποοιιηηττιικκώώνν  ΚΚυυττττάάρρωωνν  µµεε  ππυυρρήήνναα  κκααιι  ιιθθύύννοονντταα  ττοονν  κκααθθηη--
γγηηττήή  ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΣΣππυυρριιδδωωννίίδδηη,,  ααπποοττεελλεείί  εεγγγγύύηησσηη  ππρρωωττοοπποορρίίααςς,,  µµεε  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΕΕθθεελλοονν--
ττώώνν  ∆∆οοττώώνν  ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν  ((ΚΚΕΕ∆∆ΜΜΟΟΠΠ))--  κκααιι    ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  κκυυττττααρριικκώώνν  θθεερρααππεειιώώνν..
ΈΈχχεειι  γγίίννεειι  πποολλύύςς  λλόόγγοοςς  γγιιαα  ττηηνν  σσηηµµααννττιικκόόττηητταα  ττοουυ  νναα  ααυυξξηηθθοούύνν  οοιι  δδόόττεεςς  ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν
ΟΟσσττώώνν..  ΠΠααρράά  ττααύύτταα  γγιιαα  πποολλλλοούύςς  φφααννττάάζζεειι  κκάάττιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  δδύύσσκκοολλοο  κκααιι  ίίσσωωςς  εεππώώδδυυννοο..
ΗΗ  σσααφφήήςς  εεξξήήγγηησσηη  ααππόό  ττοονν  ππρρωωττεερργγάάττηη  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  θθαα  ρρίίξξεειι  φφωωςς  σσεε  µµιιαα  ααππλλοούύσσττααττηη
δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττοονν  δδόόττηη  κκααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  σσωωττήήρριιαα  γγιιαα  ττοονν  λλήήππττηη..  ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  χχρροοννιικκήή
««σσττιιγγµµήή»»  µµεε  ττιιςς  κκυυττττααρριικκέέςς  θθεερρααππεείίεεςς  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη,,  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττηηςς  ΙΙΙΙΙΙ  φφάάσσηηςς  µµεελλέέττηηςς
ττοουυ    εεµµββοολλίίοουυ  κκααττάά  ττηηςς  µµυυεελλοογγεεννοούύςς  λλεευυχχααιιµµίίααςς,,  οο  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΣΣππυυρριιδδωωννίίδδηηςς  ααπποοττεελλεείί
ττοο  ππρρόόσσωωπποο--κκλλεειιδδίί  µµιιααςς  ττεεκκµµηηρριιωωµµέέννηηςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς..  ΟΟιι  ααππααννττήήσσεειιςς  ττοουυ  σσττηηνν  ««ΓΓ»»
ααννοοίίγγοουυνν  ππααρράάθθυυρροο  σσττηηνν  εεξξήήγγηησσηη  ττηηςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκήήςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  γγννώώσσηηςς..  

«Βοηθάµε τον ασθενή να
παράξει το δικό του
ζωντανό φάρµακο»

�Το ΠΓΝΠ είναι το τρίτο πανελ-
λαδικά νοσοκοµείο της χώρας που
έχει πάρει την ειδική πιστοποίηση
να εφαρµόζει και τις τρεις κυττα-
ρικές θεραπείες που κυκλοφορούν
στην Ελλάδα. Τι είναι κυτταρική θε-
ραπεία, σε ποιο στάδιο εφαρµογής
κυτταρικών θεραπειών βρίσκεστε
και ποια η αποτίµησή σας από τα
αποτελέσµατα; 

«Είναι πολύ σηµαντικό ότι εφαρµόζουµε
στο ΠΓΝΠ  κυτταρικές θεραπείες και ότι
οι ασθενείς µε λέµφωµα ή λευχαιµία
δεν  µετακινούνται σε άλλο νοσοκοµείο
εντός ή εκτός Ελλάδας, όπως συνέβαινε
έως πρότινος. Τι είναι η κυτταρική θε-
ραπεία; Ο ίδιος ο ασθενής είναι αυτός
που θα πολεµήσει την νόσο. Στην πραγ-
µατικότητα παράγεται  από τον ίδιο τον
ασθενή το δικό του ζωντανό φάρµακο.
Παίρνουµε κύτταρα από το ανοσοποι-
ητικό του σύστηµα και τα «ασκούµε»
στο εργαστήριο ώστε να επιτίθενται  στον
αιµατολογικό καρκίνο λέµφωµα – λευ-
χαιµία. Με αυτό τον τρόπο τα  κύτταρα που
εκπαιδεύσαµε στο εργαστήριο  µετα-
τρέπονται  σε ένα ζωντανό φάρµακο, το
οποίο χορηγούµε  στον ασθενή ώστε να
καταστρέψει τα καρκινικά  κύτταρα. Μι-
λάµε για µία εξατοµικευµένη ανοσοθε-
ραπεία µε ένα ζωντανό φάρµακο που
προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή.  .
Έχουµε έως τώρα εφαρµόσει πέντε κυτ-
ταρικές θεραπείες των οποίων το απο-
τέλεσµα κρίνεται επιτυχές».

«Το εµβόλιο είναι ένα
ακόµη όπλο»

�Το  εµβόλιο κατά της µυελογενούς
λευχαιµίας  έχει  περάσει στην ΙΙΙ
φάση της κλινικής µελέτης. Θεω-
ρείτε ότι µπορεί να αποτελέσει ρι-
ζική λύση; 

«Είναι αλήθεια ότι αυξάνει τις ελπίδες του
προσδόκιµου ζωής σε ασθενείς µε οξεία
µυελογενή λευχαιµία. Και πάλι εστιά-
ζουµε στο ανοσοποιητικό µας σύστηµα
και αυτό  προσπαθούµε να διεγείρουµε
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε κάθε
µορφής  ασθένεια. Για τα εµβόλια υπάρ-
χουν πολλές τεχνολογίες και η αµερι-
κανική εταιρεία βιοτεχνολογίας SELLAS
Life Sciences Group, που ανέπτυξε το
συγκεκριµένο εµβόλιο, στοχεύει στην
διέγερση του ανοσοποιητικού συστήµα-
τος του ασθενούς εναντίον των καρκι-
νικών του κυττάρων. Σε νεαρά άτοµα η
ανοσοθεραπεία επιτυγχάνεται µε την
αλογενή µεταµόσχευση µυελού των
οστών. Ωστόσο, σε µεγαλύτερες ηλικίες
η µεταµόσχευση είναι ιδιαίτερα επιβα-
ρυντική έως τοξική. Έτσι, έπειτα από
χρόνια ερευνών διαπιστώθηκε ότι το εµ-
βόλιο µπορεί να διεγείρει ικανοποιητικά
και αποτελεσµατικά το ανοσοποιητικό
σύστηµα του ασθενούς για να αντιµετω-
πίσει την λευχαιµία. Αναφορικά µε την
ασφάλεια ο κ. Σπυριδωνίδης, τονίζει ότι
για να φτάσει ένα φάρµακο στην φάση
ΙΙΙ σηµαίνει ότι έχει ελεγχθεί πολλαπλώς.
Το συγκεκριµένο εµβόλιο είναι η αρχή για
θεραπείες και για άλλες µορφές καρκί-
νου. Μέχρι πρότινος ο καρκίνος του αί-
µατος αντιµετωπιζόταν µε χηµειοθερα-
πεία, ιδιαίτερα επώδυνη και µε φτωχά
αποτελέσµατα, ενώ η ανοσοθεραπεία µε
τα εµβόλια είναι ένας ακόµα τρόπος για
να επιτευχθεί θεραπεία, και ποιότητα
ζωής του ασθενούς. Πιστεύω ότι θα απο-
τελέσει µια ουσιαστική προσθήκη ενός
ελπιδοφόρου  όπλου στην φαρέτρα των
θεραπειών κατά της νόσου».  


