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Το ένα τρίτο των καρκίνων θα 
είχε προληφθεί αν το κράτος 
εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές 
υγείας

Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος, 
MD, PhD, FCC, καθηγητής 
Παθολογίας & Ογκολογίας 
της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

μα ογκολογικά κέντρα, με συνεργασία γιατρών 
πολλών ειδικοτήτων. Τέτοια κέντρα, δημόσια, 
πανεπιστημιακά και ιδιωτικά, υπάρχουν στην 
πατρίδα μας και μάλιστα με διεθνή απήχηση.

Εξατομικευμένη και ολιστική 
προσέγγιση
Προσπάθεια της σύγχρονης ιατρικής σε όλους 
τους τομείς -και στην ογκολογία- είναι ο σεβα-
σμός της διαφορετικότητας του ασθενούς. Κά-
θε άτομο είναι ιδιαίτερο, με διαφορετικό ψυχι-
σμό, προσωπικότητα και ανάγκες, διαφορετι-
κές συνοσηρότητες, αλλά και διαφορετικό με-
ταβολισμό και φαρμακοδυναμική. Αν εφαρμό-
ζονται οι ίδιες θεραπείες σε όλους τους ασθε-
νείς, χωρίς τροποποίηση, οι λίγοι ωφελούνται 
θεραπευτικά και οι περισσότεροι αποκτούν πε-
ριττή τοξικότητα. Ο σύγχρονος τρόπος άσκη-
σης της ογκολογίας είναι η λεγόμενη ολιστι-
κή και εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθε-
νούς με καρκίνο, όπου αναγνωρίζεται η μονα-
δικότητα και ιδιαιτερότητα κάθε ατόμου. Δεν 
θεραπεύεται η νόσος, αλλά ο ασθενής (ασθε-
νοκεντρική προσέγγιση). Δεν αντιμετωπίζεται 
μόνο ο καρκίνος και τα συμπτώματά του, αλ-
λά λαμβάνονται υπόψη ο ψυχισμός, τα συναι-
σθήματα, οι πνευματικές ανησυχίες, οι οικογε-
νειακές και οι κοινωνικές δυναμικές του ασθε-
νούς. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει ομάδα 
με επαγγελματίες υγείας από πολλές ειδικότη-
τες, ανάλογα με τις ανάγκες του αρρώστου, 
που συνεργάζονται και συναποφασίζουν μαζί 
με τον πάσχοντα και τους οικείους του. Ολη η 
ομάδα συμμετέχει και με εξειδικευμένο τρόπο 
σχεδιάζει την ολιστική προσέγγιση, από τη δι-

άγνωση μέχρι τη θεραπεία και την ανακουφι-
στική υποστήριξη, ώστε να επιτευχθεί το μέγι-
στο δυνατό όφελος για κάθε ασθενή. Η έγκαι-
ρη εφαρμογή όλων των ανωτέρω στρατηγικών 
στην κλινική πράξη σηματοδοτεί μια νέα επο-
χή στην ογκολογία, που με σημαντική μείωση 
της θνητότητας και θνησιμότητας θα καταστή-
σει τον καρκίνο ένα χρόνιο νόσημα. 

Πρόληψη: Ατομική  
και συλλογική ευθύνη
Εχει υπολογισθεί ότι το ένα τρίτο των καρκίνων 
θα είχε προληφθεί αν το κράτος εφάρμοζε κα-
τάλληλες πολιτικές υγείας και τα άτομα υιοθε-
τούσαν ένα υγιεινό πρότυπο διαβίωσης. Η απο-
φυγή εθιστικών ουσιών, και κυρίως του καπνί-
σματος, η προστασία από την ηλιακή ακτινο-
βολία, η λελογισμένη χρήση οινοπνεύματος, η 
θεραπεία της παχυσαρκίας, η υγιεινή διατρο-
φή και η άσκηση αποτελούν χρυσό και ανυπέρ-
βλητο κανόνα. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός 
συχνών καρκίνων θα μπορούσε να διαγνωσθεί 
σε σχετικά αρχικό στάδιο, ώστε η θεραπεία να 
είναι πιο αποτελεσματική και πιο εύκολη, με 
την εφαρμογή απλών εξετάσεων, όπως η μα-
στογραφία, η κολονοσκόπηση και η δακτυλι-
κή εξέταση, σε προκαθορισμένα χρονικά δια-
στήματα. Συμπερασματικά, η σύγχρονη αντι-
μετώπιση του καρκίνου βασίζεται στην εξα-
τομικευμένη προσέγγιση και στη συνεργασία 
πολλών ειδικοτήτων. Πρέπει να υπάρχει ομά-
δα ειδικών που θα κατανοούν τη μοναδικότη-
τα κάθε ατόμου και θα αξιοποιούν όλες τις δυ-
νατότητες που παρέχει η επιστήμη, για να επι-
τευχθεί το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα».
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Ελπιδοφόρες εξελίξεις
στη θεραπεία του καρκίνου

Μ 
ε σχεδόν δεκαπέντε εκατομμύρια 
νέους ασθενείς κάθε χρόνο παγκο-
σμίως, ο καρκίνος είναι η δεύτερη 

αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, ενώ τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται 
η συχνότητα της νόσου να αυξηθεί περισσό-
τερο. Εχει υπολογισθεί ότι στις ΗΠΑ 1 στους 2 
άνδρες και 1 στις 3 γυναίκες περίπου θα προ-
σβληθούν από καρκίνο, ενώ αντίστοιχα είναι 
τα ποσοστά και στην πατρίδα μας. 

«Η παγκόσμια αύξηση των νεοπλασμα-
τικών παθήσεων οφείλεται στον ανθυγιεινό 
τρόπο ζωής, στη γήρανση του πληθυσμού, 
αλλά και στις καλύτερες διαγνωστικές μεθό-
δους που εφαρμόζονται. Το ενθαρρυντικό εί-
ναι ότι, την τελευταία δεκαετία, η αλματώδης 
ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας βρήκε 
εφαρμογές και στην ιατρική, με βελτίωση των 
απεικονιστικών, ενδοσκοπικών και μοριακών 
τεχνικών, για την πρώιμη ανίχνευση του καρ-
κίνου», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Νικ. Συ-
ρίγος, MD, PhD, FCC, καθηγητής Παθολογί-
ας & Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
ο οποίος μας μιλά για τις σημαντικές εξελίξεις 
στη θεραπεία της νόσου:

«Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της 
χειρουργικής και της ακτινοθεραπείας οδήγη-
σαν σε αποτελεσματικότερο έλεγχο του εντο-
πισμένου καρκίνου. Η χαρτογράφηση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος και η κατανόηση 
των μηχανισμών καρκινογένεσης βοήθησαν 
στον σχεδιασμό νέων φαρμάκων και βιολογι-
κών παραγόντων, που στοχεύουν με αποτελε-
σματικότητα τα νεοπλασματικά κύτταρα ή το 
μικροπεριβάλλον του όγκου, αναστέλλοντας 
την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ομως, τα νεό-
τερα αντικαρκινικά φάρμακα εφαρμόζονται 
σε ορισμένες μόνο ομάδες ασθενών, ανάλο-
γα με τον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσμα-
τος και μετά από μοριακό έλεγχο του όγκου. 

Ανοσοθεραπεία: Λύση με 
προοπτικές
Ισως η πιο ελπιδοφόρα εξέλιξη στη θεραπευ-
τική του καρκίνου είναι η εφαρμογή της ανο-
σοθεραπείας. Πρόκειται για μια νέα στρατηγι-
κή όπου, μέσω της διαφοροποίησης των λευ-
κών αιμοσφαιρίων του αίματος, κινητοποιού-
νται οι εγγενείς μηχανισμοί άμυνας του ασθε-
νούς για να καταπολεμήσουν τον καρκίνο. 
Η στρατηγική αυτή έχει εφαρμοσθεί με με-
γάλη επιτυχία σε ‘‘δύσκολες’’ μορφές καρκί-
νου, όπως του πνεύμονα, του τραχήλου, του 
ουροποιητικού και το μελάνωμα, που μέχρι 
πρόσφατα εθεωρούντο ανίατες. Θα πρέπει, 
όμως, να τονισθεί ότι η ανοσοθεραπεία δεν 
είναι πανάκεια ούτε αποτελεί τη λύση για κά-
θε μορφή και κάθε στάδιο του καρκίνου. Επί-
σης, δεν είναι μια θεραπεία χωρίς τοξικότη-
τα: όπως κάθε ιατρική παρέμβαση έτσι και η 
ανοσοθεραπεία έχει παρενέργειες από διά-
φορα όργανα, αν και διαφορετικές από τη 
χημειοθεραπεία. Η επιτυχής εφαρμογή της 
προϋποθέτει εξειδικευμένα και πολυδύνα-


