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O
ι σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις στη 
θεραπεία του καρκίνου ανακοινώθη-
καν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικα-

νικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (American 
Society of Clinical Oncology - ASCO), που πα-
ραδοσιακά συγκεντρώνει στο Σικάγο των ΗΠΑ 
κορυφαίους ερευνητές στο επιστημονικό πεδίο 
της Ογκολογίας από όλο τον κόσμο. 

Για τις σημαντικές αυτές ανακοινώσεις, που 
ανοίγουν νέους ορίζοντες στη θεραπεία της 
νόσου, μιλά ο Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος, 
Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Ιατρι-
κής Σχολής ΕΚΠΑ.

«Καθώς η πανδημία του ιού SARS-CoV-2 
ανάγκασε την Αμερικανική Εταιρεία να δι-
οργανώσει ολόκληρο το φετινό συνέδριο εξ 
αποστάσεως, 42.000 επιστήμονες από 130 
χώρες “συναντήθηκαν” διαδικτυακά, για να 
συζητήσουν τις σημαντικότερες εξελίξεις στη 
θεραπεία του καρκίνου. Η πανδημία τροπο-
ποίησε και το πρόγραμμα του συνεδρίου, κα-
θώς ένα μεγάλο μέρος του αφιερώθηκε στην 
επίδραση που έχει ο νέος ιός στους ασθενείς 
με νεοπλάσματα. Οσοι έχουν πρόσφατα δια-
γνωστεί με καρκίνο ή βρίσκονται σε κάποιας 
μορφής αντινεοπλασματική θεραπεία αποτε-
λούν ομάδα υψηλού κινδύνου για να νοσή-
σουν από COVID-19. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν αναλυτικά 
τα αναγκαία μέτρα προστασίας, οι προσαρ-
μογές που πρέπει να γίνουν στη θεραπεία και 
η επίδραση που έχει η πανδημία στις παρε-
χόμενες προς τους καρκινοπαθείς υπηρεσί-
ες. Πέρα όμως από τον ιό SARS-CoV-2, η μά-
χη κατά του καρκίνου και η έρευνα για απο-
τελεσματικές θεραπείες συνεχίζονται με αμεί-
ωτη ένταση.

H ανοσοθεραπεία 
Η ανοσοθεραπεία παραμένει στο επίκεντρο 
των εξελίξεων και αλλάζει την καθημερινή κλι-
νική πρακτική σε πολλές μορφές καρκίνου. Νέ-
ες, έξυπνα σχεδιασμένες, κλινικές μελέτες έδει-
ξαν ότι η ανοσοθεραπεία μπορεί να συνδυα-
στεί επιτυχημένα με άλλες αντινεοπλασματικές 
στρατηγικές, για τη μεγιστοποίηση του θερα-
πευτικού οφέλους. Ετσι, ασθενείς με ανεγχεί-
ρητο καρκίνο της ουροδόχου κύστης επωφε-
λούνται ιδιαίτερα από τη μακροχρόνια χορή-
γηση ανοσοθεραπείας, μετά την κλασική χη-
μειοθεραπεία. Επίσης, η συγχορήγηση ανοσο-
θεραπείας με στοχεύουσες θεραπείες αποτε-
λεί μια ασφαλή και αποτελεσματική προσέγ-
γιση για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του 
προστάτη, που έχουν καταστεί ανθεκτικοί στον 
ορμονικό αποκλεισμό. 

Οσον αφορά τους ασθενείς με μεταστατικό 
καρκίνο του νεφρού, φαίνεται ότι έχουν ση-
μαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης με την ταυ-
τόχρονη χορήγηση ανοσοθεραπείας και ενός 
αναστολέα του υποδοχέα της τυροσινικής κι-

Νέοι ορίζοντες 
στη θεραπεία 
του καρκίνου
Η εξατομίκευση και οι συνδυαστικές θεραπείες 
αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών της νόσου

O Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος, 
Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας 

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

νάσης ή με τον συνδυασμό δύο ανοσοθερα-
πευτικών σκευασμάτων που αναστέλλουν δι-
αφορετικά σημεία ελέγχου του ανοσοποιητι-
κού συστήματος (PD-1 και CTLA-4).

Η στρατηγική 
Για τους ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρ-
κίνο του πνεύμονα, η στρατηγική της χορήγη-
σης των δύο ανωτέρω περιγραφέντων, διαφο-
ρετικών, ανοσοθεραπευτικών σκευασμάτων 
και δύο μόνο κύκλων χημειοθεραπείας προ-
σφέρει μια εναλλακτική θεραπευτική επιλογή. 
Επίσης, η ανοσοθεραπεία σε συνδυασμό με 
χημειοθεραπεία φαίνεται να είναι η θεραπεία 
εκλογής για τους ασθενείς με μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για τις ασθε-
νείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού που 
είναι αρνητικοί σε ορμονικούς υποδοχείς. 

Ο συνδυασμός δύο ανοσοθεραπευτικών 
σκευασμάτων με στόχευση σε διαφορετικά 
σημεία ελέγχου του ανοσοποιητικού συστή-
ματος φαίνεται να είναι αποτελεσματικός και 
σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 

Αντίθετα, η ανοσοθεραπεία δεν έχει βρει 
ακόμη τη θέση της στα νεοπλάσματα του πε-
πτικού συστήματος (οισοφάγος, στόμαχος, 
παχύ έντερο και πάγκρεας), καθώς μια μικρή 
μόνο ομάδα ασθενών φαίνεται να ωφελείται, 
ανάλογα με τον μοριακό έλεγχο, που πρέπει 
πάντα να γίνεται.

Στο φετινό συνέδριο ASCO παρουσιάστη-
καν αποτελέσματα μελετών, σύμφωνα με τις 
οποίες καθιερωμένες θεραπείες που στοχεύ-
ουν γονιδιακές μεταλλάξεις καρκινογένεσης 
επεκτείνουν την κλινική χρησιμότητά τους: σε 
ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα η 
επιτυχής στόχευση της μετάλλαξης EGFR με-
τά από ριζικό χειρουργείο προσφέρει σημα-
ντικό κλινικό πλεονέκτημα. Επίσης, ασθενείς 
με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα ωφε-
λούνται ιδιαίτερα από αναστολείς των μονο-
πατιών EGFR exon 20, HER2, RET και ΜΕΤ, 
όταν παρουσιάζουν τις αντίστοιχες μεταλλά-
ξεις. Οσον αφορά τον καρκίνο των ωοθηκών, 
ασθενείς με τη μετάλλαξη BRCA φαίνεται να 
ωφελούνται ιδιαίτερα με την πρώιμη χορή-
γηση αναστολέων PRAP. Από την άλλη, η συ-
νεχής έρευνα αναδεικνύει και νέους μορια-
κούς στόχους για την επιτυχημένη στόχευση 
του καρκινικού κυττάρου και τη συνακόλουθη 
βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος: φαρ-
μακευτικά σκευάσματα που αναστέλλουν το 
μονοπάτι KRAS δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε 
υποομάδες ασθενών με μεταστατικό καρκίνο 
του πνεύμονα. Επιπλέον, ο εκτενής μοριακός 
έλεγχος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος 
σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, ώστε να 
αποφασιστεί κατά πόσο είναι αναγκαία η χη-
μειοθεραπεία μετά από ριζικό χειρουργείο.

Συμπερασματικά, το ετήσιο Αμερικανικό 
Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, που έλαβε χώ-

ρα μέσα σε συνθήκες πανδημίας και χωρίς τη 
φυσική παρουσία των ερευνητών, μας αφήνει 
πλούσια παρακαταθήκη. Παλαιότερα σκευά-
σματα ανοσοθεραπείας και μικρά μόρια που 
στοχεύουν μονοπάτια καρκινογένεσης αποδεί-
χθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν χρη-
σιμοποιήθηκαν σε διαφορετικούς συνδυα-
σμούς ή σε σωστά επιλεγμένους ασθενείς. Η 
έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη θεραπεία πα-
ραμένουν ο χρυσός κανόνας αντιμετώπισης 
των νεοπλασιών.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται 
ο αναγκαίος μοριακός έλεγχος, ώστε να εξα-
τομικεύεται η θεραπεία και να επιτυγχάνεται 
το μέγιστο όφελος για τον ασθενή. Κάθε άτο-
μο που διαγιγνώσκεται με καρκίνο πρέπει να 
συζητά με τον ογκολόγο του όλες τις πιθανές 
διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές και 
να συναποφασίζουν τη βέλτιστη προσέγγιση 
που θα βασίζεται στην αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων στρατηγικών σε συνδυασμό, κα-
θώς και στην εξατομίκευση της θεραπείας».


