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Οπως κάθε χρόνο, έτσι 
και εφέτος η Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καρκίνου, 
που έχει καθιερωθεί σας 4 
Φεβρουάριου, εσπ'ασε την 
προσοχή σε εθνικό και διε
θνές επίπεδο στον καρκίνο 
και πιο συγκεκριμένα στην 
πρόληψη, σιη διάγνωση και 
σιη θεραπεία. Παράλληλα, 
η Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου υπενθυμίζει 
τη δέσμευση των οργανι
σμών, των κοινοτήτων και 
των πολιτών να μειώσουν 
τον παγκόσμιο αντίκτυπο 
της νόσου.
Τα τελευταία χρόνια παρα- 
τηρείται αύξηση στις νέες 
διαγνώσεις καρκίνου, το 
οποίο οφείλεται τόσο στις 
ιατρικές εξελίξεις στον το
μέα της διάγνωσης των νε
οπλασμάτων όσο και στην 
ευρεία εφαρμογή προγραμ
μάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου στον πληθυσμό. 
Η εμφάνιση κακοηθειών 
παρουσίασε αυξητική τά
ση κατά τη διάρκεια του 
2021, με 2,7 εκατομμύρια 
νέες περιπτώσεις και 1,3 
εκατομμύρια θανάτους πα- 
γκοσμίως. Η επίπτωση ήταν 
ελαφρώς υψηλότερη σε άν- 
δρες (54%) και σε ηλικιω
μένους (62% άνω των 65 
ετών). Βέβαια, η ενίσχυση 
της θεραπευτικής φαρέτρας 
με νεότερους αντινεοπλα- 
σματικούς παράγοντες έχει 
βελτιώσει σημαντικά τη φυ
σική πορεία της νόσου και 
την πρόγνωση των ασθε
νών, ενώ σε πολλές περι
πτώσεις ο καρκίνος αποτε
λεί μια χρόνια νόσο. Στην 
Ελλάδα για το έτος 2020 
καταγράφηκαν περισσότε
ρες από 62.577 νέες δια
γνώσεις και 33.007 θάνα
τοι. Οι συχνότερες μορφές 
καρκίνου στις γυναίκες 
ήταν του μαστού (29%), ο 
κολο-ορθικός (12%), του 
πνεύμονα (8%), του εν
δομήτριου (8%) και του 
παγκρέατος (4%). Αντί
στοιχα στους άνδρες συ
χνότερος ήταν ο καρκίνος 
του πνεύμονα (19%) και 
ακολουθούσε ο καρκίνος 
του προστάτη (18%), της 
ουροδόχου κύστης (14%), 
ο κολο-ορθικός (13%) και 
του παγκρέατος (4%).
Ενα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα σιη θεραπευ
τική του καρκίνου είναι η 
ισότητα στην πρόσβαση σε 
ιατρικές υπηρεσίες για την 
πρόληψη, διάγνωση και θε
ραπεία της νόσου. Το ζήτη
μα αυτό αφορά προφανώς 
τις διαφορές ανάμεσα σπς 
πιο εύρωστες οικονομικά 
και τις πιο φτωχές χώρες, 
αλλά και τις διαφοροποιή
σεις που υπάρχουν στα συ
στήματα Υγείας κάθε χώ
ρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής είναι η χώρα 
του δυτικού κόσμου όπου 
το φαινόμενο αυτό είναι 
πλέον έκδηλο. Πριν από 10
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Ο Θάνος Δημόπουλος,
καθηγητής Θεραπευτικής - 
Αιματολογίας - Ογκολογίας 
Ιατρικής Σχολής, πρύτανης 
ΕΚΠΑ, αναλύει τα πρόσφατα 
στοιχεία για την πορεία 
της νόσου σε Ελλάδα και 
εξωτερικό και αναφέρεται στη 
σημασία της εξατομικευμένης 
ιατρικής και στη συμβολή της 
τεχνητής νοημοσύνης.

χρόνια η κυβέρνηση Ομπά- 
μα αύξησε το ποσοσιό των 
ατόμων που μπορούσαν να 
λάβουν κρατική ασφάλεια 
υγείας. Μελέτες που έχουν 
γίνει έκιοτε έχουν δείξει ότι 
αυτή η νομοθετική πρωτο
βουλία μείωσε τον αριθμό 
των ανασφάλιστων πολιτών 
και αύξησε το ποσοσιό των 
διαγνώσεων καρκίνου σε 
αρχικά στάδια.
Ο καρκίνος είναι μια εξαι
ρετικά ετερογενής νόσος. 
Ακόμη και νεοπλάσμα
τα που προέρχονται από 
το ίδιο όργανο μπορεί να 
είναι ετερογενή, με δια
φορετικούς ισιολογικούς 
υποτύπους και διαφορετι
κή μοριακή παθογένεια. Η 
προσέγγιση one-size-fits-all 
(δηλαδή όλοι οι ασθενείς με 
το ίδιο νεόπλασμα να λαμ
βάνουν την ίδια θεραπεία) 
έχει φθάσει σε ένα plateau 
αποτελεσματικότητας, διό
τι έχει αποδειχθεί πως μό
νο ένα μέρος των ασθενών 
θα ωφεληθεί από αυτή την 
προσέγγιση.
Η τεχνολογική πρόοδος 
στην απεικόνιση και στη 
μοριακή διαγνωστική έχει 
θέσει τις βάσεις για την 
εξατομικευμένη ιατρική. 
Με τον όρο αυτόν προσδι
ορίζεται η άσκηση της ια
τρικής χρησιμοποιώντας

δεδομένα από τη γενωμι
κή, την πρωτεωμική και το 
περιβάλλον με στόχο την 
πρόληψη, τη διάγνωση και 
τη θεραπεία ενός νοσήμα
τος. Στην ιατρική ακρίβειας 
στόχος είναι να εντοπιστούν 
ποιες προσεγγίσεις μπορεί 
να είναι αποτελεσματικές 
με βάση γενετικούς και πε
ριβαλλοντικούς παράγοντες 
και με βάση τον τρόπο ζωής 
του κάθε ασθενούς. Απα
ραίτητα εργαλεία για την 
ιατρική ακρίβειας είναι η 
λειτουργική απεικόνιση, η 
μοριακή παθολογοανατο
μία, η καθοδηγούμενη θε
ραπεία με βάση τις ειδικές 
γενωμικές μεταλλάξεις, τις 
μοριακές πλατφόρμες και 
τους ισιολογικούς βιοδεί- 
κτες. Σημαντικοί πρόσφα
τοι σταθμοί στην εξατομι- 
κευμένη ιατρική αποτελούν 
η έγκριση του sotorasib, 
του πρώτου παράγοντα 
που στοχεύει το ογκογο- 
νίδιο KRAS· του αντισώ
ματος fam-trastuzumab 
deruxtecan-nxki για τη θε
ραπεία του ΗΕΚ2-θετικού 
γαστρικού καρκίνου· και 
του relugolix, της πρώτης 
από του στόματος ορμο
νικής θεραπείας για τον 
προχωρημένο καρκίνο του 
προστάτη. Μεγάλη πρόοδος 
στον τομέα της ανοσοθε

ραπείας το τελευταίο έτος 
αποτελεί και η έγκριση του 
idecabtagene vicleucel, της 
πρώτης CAR T-cell θεραπεί
ας για ασθενείς με ανθεκτι
κό πολλαπλούν μυέλωμα, 
του dostarlimab-gxly, ενός 
νέου αναστολέα σημείου 
ελέγχου του κυτταρικού κύ
κλου, για την ανπμετώπιση 
ασθενών με υποτροπή καρ
κίνου του ενδομήτριου και 
του nivolumab σε συνδυα
σμό με ipilimumab για την 
αντιμετώπιση του μεσοθη- 
λιώματος.
Η τεχνητή νοημοσύνη εί
ναι ο κλάδος της επιστή
μης που ασχολείται με την 
προσομοίωση της έξυπνης 
συμπεριφοράς στους υπο
λογιστές. Τα τελευταία χρό
νια έχουν αναπτυχθεί αρ
κετές εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης στον τομέα 
της ογκολογίας, όπως στη 
μεταφραστική ογκολογία, 
στην ογκολογική απεικό
νιση, στην κλινική έκβαση 
και στη λήψη κλινικών απο
φάσεων. Η εξατομικευμένη 
ιατρική αποτελεί τη βασικό
τερη συνιστώσα στη μελ
λοντική θεραπευτική των 
ογκολογικών ασθενών. 
Οι πλατφόρμες ανάλυσης 
ολόκληρου του γονιδιώμα- 
τος (Whole Genome) και του 
μεταγραφώματος (Whole 
Transcriptome) ενδεχομέ
νως να εφαρμοστούν στο 
μέλλον ενισχύονιας περισ
σότερο τις θεραπευτικές 
μας επιλογές. Συγκεντρώ
νοντας πληροφορίες σχετι
κά με το μοριακό υπόστρω
μα του κάθε ασθενούς, 
αναπόφευκτα οι ιατρικές 
αποφάσεις θα λαμβάνο- 
νται περισσότερο εξατο- 
μικευμένα. Η τεχνητή νο
ημοσύνη και η μηχανική 
μάθηση μπορεί να αποτε
λόσουν σιο μέλλον περαιτέ
ρω χρήσιμα εργαλεία στον 
αγώνα έναντι της πανδημί
ας του καρκίνου.
Η επένδυση στην έρευνα 
για τον καρκίνο έχει ως 
κύριο στόχο να βελτιώσει 
περαιτέρω την επιβίωση 
και την ποιότητα ζωής των 
ασθενών με καρκίνο. Η ενι- 
σχυμένη χρηματοδότηση 
θα κληθεί να υποκατασιή- 
σει την καθυστέρηση που 
δημιούργησε η πανδημία 
COVID-19 στη διενέργεια 
προσυμπτωματικών ελέγ
χων στον πληθυσμό, στην 
έγκαιρη διάγνωση και αντι
μετώπιση, καθώς και στην 
προκλινική και κλινική 
έρευνα. Η προσπάθεια πρέ
πει να συνεχίσει με αμείωτο 
ρυθμό, ειδικά αν λάβουμε 
υπ’ όψιν πως δεν ωφελού
νται ακόμη όλοι οι ασθενείς 
από τις υπάρχουσες διαθέ
σιμες θεραπείες. Και στην 
προσπάθεια αυτή όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς πρέ
πει να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους για την επίτευξη του 
κοινού αυτού σκοπού.
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