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m Ως πρόεδρος της επιστημο-
νικής επιτροπής της Μετεκπαι-
δευτικής Συνάντησης για τον 
Καρκίνο, πείτε μας ποιος ήταν 
ο στόχος αυτού του σημαντικού 
συνεδρίου;
Ηταν να αναδειχθεί α) η πολυπλοκό-
τητα της θεραπείας του ασθενούς με 
καρκίνο, ο οποίος χρειάζεται τη συ-
νεργασία όλων των υποειδικοτήτων 
της Ογκολογίας, έτσι ώστε ο ασθενής 
με καρκίνο να τύχει ιδανικής αντι-
μετώπισης με τα καλύτερα αποτε-
λέσματα, και εδώ εμμέσως αναδει-
κνύεται η σημασία του ογκολογικού 
συμβουλίου που πρέπει να λειτουρ-
γεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, 
β) η αναγνώριση εκείνων των ασθε-
νών που έχουν μορφές και στάδια 
της νόσου που μπορούν να ιαθούν 
με διαδραστική προσέγγιση: συνδυα-
σμός θεραπειών σε συγκεκριμένους 
ασθενείς, με στόχο την ίαση.

m Πόσο συχνή είναι η νόσος;
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παρου-
σιάζονται σε όλο τον κόσμο 10 εκα-
τομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου 
με πρόβλεψη ότι το 2020 θα έχει ση-
μειωθεί αύξηση κατά 50%.

m Πού οφείλεται αυτό;
Στο ότι ο καρκίνος είναι νόσος της 
τρίτης ηλικίας και είναι δεδομένο ότι 
υπάρχει αύξηση του πληθυσμού των 
ηλικιωμένων. Μην ξεχνάτε βέβαια 
ότι λόγω της μεγάλης προόδου στην 
Ογκολογία, οι καρκινοπαθείς ζουν 
περισσότερο με την πενταετή επι-
βίωση του καρκίνου να προσεγγίζει 
60-65% και να φτάνουμε σήμερα να 
μιλάμε για τους «μακράν επιβιώσα-
ντες» καρκινοπαθείς που φτάνουν τα 
12 εκατομμύρια στην Ευρώπη έναντι 
των 3 εκατομμυρίων που ήταν τη δε-
καετία του 1970.

m Εχει γίνει κάποια πρόοδος στο 
να νικήσουμε τον καρκίνο ή εί-
ναι ακόμα μακρύς ο δρόμος;
Εχει γίνει σημαντική πρόοδος στη 
μάχη κατά του καρκίνου, με την 

έννοια ότι σε πολλά νεοπλάσματα, 
όπως μαστού, πνεύμονα, παχέος 
εντέρου, μελανώματος κ.ά., κατα-
φέραμε να προσαρμόσουμε τη θε-
ραπεία στη νόσο, με άλλα λόγια να 
δώσουμε αντινεοπλασματική θερα-
πεία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 
της νόσου, δηλαδή πετύχαμε την 
εξατομίκευση. Εχουμε πιο εκλεκτικά 
φάρμακα, τις βιολογικές θεραπείες 
που αναδείχθηκαν χάρη στις προό-
δους της Μοριακής Βιολογίας. 

m Τι ακριβώς είναι οι βιολογικές 
θεραπείες;
Είναι στοχεύoυσες θεραπείες, στο-
χεύουν δηλαδή σε συγκεκριμένους 
στόχους και αναστέλλουν την εξέλι-
ξη του καρκινικού κυττάρου. Είναι, 
με άλλα λόγια, κομμένες και ραμμέ-
νες για συγκεκριμένο ασθενή. 

Κατορθώσαμε, παίρνοντας πλη-
ροφορίες από την ταυτοποίηση του 
καρκινικού κυττάρου, μέσω της 
ιστολογικής εξέτασης, βασισμένοι 
στις γνώσεις της Μοριακής Βιολο-
γίας, να προσαρμόσουμε ανάλογα 
τη θεραπεία μας και ο ασθενής να 
αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα.

m Εν μέσω σοβαρής οικονομικής 
κρίσης, πόσο ακριβές είναι αυτές 
οι θεραπείες; Ποιος και πώς πλη-
ρώνει αυτές τις θεραπείες;
Τα συστήματα Υγείας για να εξοι-
κονομήσουν πόρους πρέπει να 
πάρουν αποφάσεις για το τι θα 
πληρώνουν και τι θα αρνούνται 
να καλύψουν. Και εδώ τίθεται το 
ερώτημα: Πώς θα λάβουν τις απο-
φάσεις αυτές, συγκριτικά με άλλες 
νόσους; Με άλλες θεραπείες για την 
ίδια νόσο; Με άλλα κόστη του συ-
στήματος Υγείας; H φαρμακευτική 
δαπάνη αυξάνεται όλο και περισσό-
τερο και το κόστος αναδεικνύεται σ’ 
έναν ασταθή εχθρό και ασταθέστερο 
σύμμαχο. Μην ξεχνάτε ότι ο καρ-
κίνος αντιστοιχεί σε 16,7% χαμέ-
νων ετών ζωής λόγω αναπηρίας, 
άρα μεγάλο βάρος ασθένειας για το 
οποίο η συνολική δαπάνη Υγείας 

φτάνει μόνο το 6,5% και η δαπάνη 
για τα ογκολογικά προϊόντα το 8%, 
σύμφωνα με τα δεδομένα από το Ιν-
στιτούτο Κarolinska το 2007. Λόγω 
των περιορισμένων πόρων και των 
απεριόριστων «θέλω», εφαρμόζεται 
η οικονομική αξιολόγηση του συ-
νολικού κόστους και του οφέλους 
που προκύπτει από τις νέες ακριβές 
θεραπείες με βασική επιδίωξη τη 
βελτίωση της υγείας των πολιτών 
σε όρους ισότητας, αποτελεσματικό-
τητας και αποδοτικότητας. Μάλιστα, 
στο ΦΕΚ στις 30/10/2012 για την 
ένταξη των φαρμακευτικών προϊό-
ντων στη θετική λίστα λαμβάνονται 
υπόψη δεδομένα που αφορούν στην 
αποτελεσματικότητα, στην ασφά-
λεια, στην ποιότητα και τη σχέση 
κόστους - αποτελέσματος, αυτό 
που ονομάζουμε σήμερα οικονομι-
κή αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας. 
Ετσι χτίζονται φαρμακοοικονομικά 
μοντέλα, που ως στόχο έχουν να 
αναδείξουν αν το επιπλέον κόστος 
που προκύπτει από τις νέες ακριβές 
θεραπείες μπορεί να δικαιολογήσει 
το επιπλέον όφελος συγκριτικά με 

τις παλιότερες, πιο φθηνές θεραπεί-
ες και αν αυτό το επιπλέον κόστος 
μπορεί να το αντέξει το εκάστοτε 
σύστημα Υγείας. Ο στόχος στη θε-
ραπευτική του καρκίνου είναι να 
οδηγηθούμε στην ίαση ή να παρα-
τείνουμε την επιβίωση καθιστώντας 
τη νόσο μία χρόνια πάθηση. Ετσι 
περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για 
διαθέσιμους πόρους για την ορθο-
λογική και ολιστική αντιμετώπιση 
της νόσου καθίσταται επιτακτική.

m  Είπατε νωρίτερα για το επι-
πλέον κόστος που μπορεί να 
αντέξει το κάθε σύστημα Υγείας. 
Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει 
ανισότητα στην επιβίωση των 
καρκινοπαθών της κάθε χώρας, 
η οποία εξαρτάται από το πόσο 
εύκολη ή δύσκολη είναι η πρό-
σβαση των ασθενών στις νέες 
θεραπείες σε συνάρτηση με τα 
οικονομικά της κάθε χώρας;
Δυστυχώς η επιβίωση των ασθενών 
με καρκίνο συνδέεται με την οικο-
νομική κατάσταση της χώρας όπου 
ζουν. Υπάρχουν δεδομένα του 2009 

που δείχνουν ότι όσο χαμηλότερο το 
κατά κεφαλήν εισόδημα ή η συνο-
λική δαπάνη για την Υγεία τόσο και 
μικρότερο το προσδόκιμο επιβίωσης. 
Καθένα έτος αύξησης του προσδό-
κιμου επιβίωσης σχετίζεται με 4% 
επιπλέον αύξησης του ΑΕΠ. Η μελέ-
τη EUROCARE 3 έδειξε σημαντικές 
διαφορές στην επιβίωση ασθενών 
με καρκίνο στις διάφορες χώρες της 
Ευρώπης, όπου όσο μεγαλύτερο το 
ΑΕΠ της χώρας τόσο και μεγαλύ-
τερη η επιβίωση των ασθενών με 
καρκίνο. Για παράδειγμα, στοιχεία 
από το Ινστιτούτο Karolinska το 
2007 έδειξαν ότι το άμεσο κόστος 
καρκίνου κατά κεφαλήν είναι κάτω 
των 50 ευρώ σε Βουλγαρία, Ρουμα-
νία, Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβακία, 
Πολωνία και πάνω από 200 ευρώ σε 
Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, 
Ελβετία.

m Αρα η μείωση της φαρμακευ-
τικής δαπάνης οδηγεί σε μικρό-
τερη επιβίωση των ασθενών;
Είναι γεγονός ότι ο καρκίνος κοστί-
ζει σε πόρους για βασική έρευνα, για 

φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη 
για το σύστημα Υγείας ή κοινωνικής 
ασφάλισης που καλύπτει τη θερα-
πευτική του αντιμετώπιση.

Επίσης, η πρόσβαση των ασθε-
νών στις νέες θεραπείες θα είναι 
πιο εύκολη αν χρησιμοποιήσουμε 
τα δεδομένα της κλινικής αριστείας 
και θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη 
όσο μπαίνουν οικονομικά κριτή-
ρια, όπως οικονομική αξιολόγηση, 
κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομι-
κή κρίση. Ομως η ανθρώπινη ζωή 
είναι ανεκτίμητη. Η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες Υγείας αποτελεί ανθρώ-
πινο δικαίωμα. 

Χρειάζεται ευαισθητοποίηση, οι 
πολιτικές και τα προγράμματα για 
την Υγεία πρέπει να αποβλέπουν 
στην ελάττωση των ανισοτήτων. 
Η εξοικονόμηση πόρων πρέπει 
να γίνεται μέσα από τον εξορθο-
λογισμό: κατανομή πόρων ώστε 
να επιτυγχάνεται το μέγιστο μέσο 
όφελος. Οχι ανεξέλεγκτες δαπάνες 
σε ογκολογικές θεραπείες ορια-
κού οφέλους που θα οδηγήσουν 
σε λιγότερο ποιοτική ασφάλιση 
με επαχθείς όρους. Χρειάζεται 
αυστηρή εφαρμογή κατευθυντή-
ριων οδηγιών και θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων που θα καθορί-
ζουν το αυστηρό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο θα κινείται ο θεράπων 
γιατρός. Δεν πρέπει οι ασθενείς να 
στερούνται τις νέες θεραπείες οι 
οποίες πρέπει να χορηγούνται από 
γιατρούς εξειδικευμένους στο συ-
γκεκριμένο αντικείμενο. Οι ασθε-
νείς μας είναι αυτοί που πρέπει 
να μπαίνουν πάντα μπροστά και 
να ακολουθούν οι επαγγελματίες 
Υγείας, που με σεβασμό σε αυτούς 
θα εφαρμόζουν την εξειδικευμένη 
γνώση τους. 

m Ενα τελευταίο μήνυμα;
Ο καρκίνος παραμένει προνομιακό 
πεδίο έρευνας και εφαρμογής και-
νοτομιών. Το σημαντικότερο πρώτο 
βήμα στη μάχη κατά της νόσου είναι 
η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνω-
ση. Χρειαζόμαστε μια φαρμακευτική 
πολιτική που, ταυτόχρονα με τη συ-
γκράτηση της δαπάνης, να καλύψει 
τις ανάγκες των ασθενών μας και 
να προστατέψει τη δημόσια Υγεία με 
καινοτόμους και ποιοτικές θεραπεί-
ες. Οι στόχοι πρέπει να είναι κοινοί 
και να υπάρχει καλή συνεργασία. 
Μόνο τότε οι δυνατότητες επιτυχίας 
πολλαπλασιάζονται.

Συνδυαστικές θεραπείες στον καρκίνο με στόχο την ίαση
Συνέντευξη της κ.  

Αθηνάς Χριστοπούλου 
Παθολόγου-Ογκολόγου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών,  

διδάκτορος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
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Κατάψυξη ωαρίων 

Ε να από τα πιο πολυ-
συζητημένα θέματα 
στην υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή είναι η 

κατάψυξη των ωαρίων μιας γυναί-
κας για τη διατήρηση της γονιμό-
τητάς της. 

Είναι η πλέον κατάλληλη για πε-
ριπτώσεις γυναικών που θέλουν 
να διατηρήσουν τη γονιμότητά 
τους και να έχουν πιθανότητες 
μελλοντικά να βιώσουν το ρόλο 
της μητέρας. Οι πιο συχνοί αιτι-
ολογικοί παράγοντες που οδη-
γούν σε αυτήν την επιλογή κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 
τους ηλικίας είναι σοβαρές παθή-
σεις (ενδομητρίωση στάδιο 3-4 - 
Ca μαστού - όγκοι ωοθηκών), με 
αποτέλεσμα να οδηγούνται σε χει-
ρουργικές επεμβάσεις με ή χωρίς 
χημειοθεραπεία-ακτινοβολία κατά 
τις οποίες ελαττώνεται ο όγκος των 
ωοθηκών και συνεπώς των εναπο-
μενόντων ωοθυλακίων - ωαρίων, 
κατάσταση πολλές φορές μη ανα-
στρέψιμη. 

Η σύγχρονη κοινωνική τάση 
θέλει τις γυναίκες να δίνουν έμ-
φαση και προτεραιότητα στις 
σπουδές και την επαγγελματική 
τους καταξίωση δημιουργώντας 
μια γενιά γυναικών που αποφα-
σίζουν να κάνουν παιδιά σε μεγα-
λύτερη ηλικία (πάνω από 35 ετών). 
Πολλές φορές υπάρχουν και λό-
γοι ηθικής του ζευγαριού που δεν 
επιθυμεί κατάψυξη εμβρύων, αλλά 
και η καθυστέρηση τεκνοποίησης 
της γυναίκας αφού δεν βρίσκει τον 
κατάλληλο σύντροφο. 

Ομως, παρότι οι κοινωνικές συν-
θήκες έχουν αλλάξει, η φυσιολογία 
του σώματος της γυναίκας παρα-
μένει σταθερή, με τη γονιμότητα να 

αρχίζει να εξασθενεί μετά τα 35. 
Οι γυναίκες γεννιούνται με συ-

γκεκριμένο αριθμό ωοθυλακίων 
(σε κάθε κύκλο περίπου 900 ωά-
ρια χάνονται) στις ωοθήκες τους. 
Eνα ωάριο ωριμάζει κάθε μήνα 
και μπορεί να γονιμοποιηθεί. Oσο 
περνάνε τα χρόνια, τα διαθέσιμα 
ωάρια σιγά σιγά λιγοστεύουν σε 
αριθμό γιατί οι ωοθήκες δεν έχουν 
τη δυνατότητα να παραγάγουν νέα 
ωάρια (μετά τα 35 απομένει 10% 
του αποθεματικού). Επίσης μειώ-
νεται και η ποιότητά τους, γιατί 
δημιουργούνται αλλοιώσεις στο 
γενετικό τους υλικό με το πέρασμα 
του χρόνου. Οι πιθανότητες χρω-
μοσωμιακής ανωμαλίας (σύνδρο-
μο Down) σε γυναίκες ηλικίας 35 
ετών είναι 1:338, ενώ αντίστοιχα 
σε ηλικίες 40 ετών είναι 1:88 και 
45 ετών 1:18. 

Η ιδέα της διατήρησης της γο-
νιμότητας μέσω της κρυοσυντήρη-
σης κυττάρων δεν είναι καινούρ-
για, εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες 
για τα σπερματοζωάρια αλλά και 
τα έμβρυα. Η δυσκολία ήταν ότι τα 
ωάρια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα 
κύτταρα και δεν είχε αναπτυχθεί η 
κατάλληλη τεχνική που να εξασφα-
λίζει ότι τα ωάρια θα καταψυχθούν 
σωστά και θα επιβιώσουν κατά την 
απόψυξη. Πλέον αυτό το εμπόδιο 
έχει ξεπεραστεί με τη μέθοδο της 
υαλοποίησης (vitrification). 

Η κατάψυξη ωαρίων προτείνεται 
να γίνεται σε ηλικία έως 38 ετών, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε 
γυναίκας [παθολογικό ορμονικό 
έλεγχο, χαμηλή αντιμυλλεριανή 
ορμόνη (ΑΜΗ), χαμηλό απόθεμα 
ωοθυλακίων έπειτα από υπερηχο-
γραφικό έλεγχο κ.λπ.]. Σίγουρα όσο 
νωρίτερα τόσο το καλύτερο. 

Ουσιαστικά αποτελείται από 3 
στάδια: 
1. Διέγερση των ωοθηκών με ενέ-
σιμη φαρμακευτική αγωγή για την 
παραγωγή αρκετών ωαρίων καλής 
ποιότητας. 
2. Ωοληψία. 
3. Προετοιμασία των ωαρίων και 
κρυοσυντήρησή τους με τη μέθοδο 
της υαλοποίησης (vitrification). 

Τα ωάρια που καταψύχονται 
«περιμένουν» πότε η γυναίκα θα 
είναι έτοιμη, χωρίς το χρόνο πια 
να επηρεάζει την ποιότητά τους, να 
γίνει μητέρα. Στην ουσία με αυτόν 
τον τρόπο «παγώνουμε το χρόνο» 
όσον αφορά στη γονιμότητα. 

Οταν μια γυναίκα αποφασίσει να 
μείνει έγκυος, τα ωάρια αποψύχο-
νται και γονιμοποιούνται (με μικρο-
γονιμοποίηση) από το σπέρμα του 
συζύγου/συντρόφου. Τα έμβρυα 
καλλιεργούνται στο εργαστήριο και 
μεταφέρονται πίσω στο σώμα της 
ακριβώς όπως συμβαίνει σε έναν 
κύκλο θεραπείας με εξωσωματική 
γονιμοποίηση. Εχουν πλέον γεννη-
θεί πολλά παιδιά από κατεψυγμένα 
ωάρια και όλες οι επιστημονικές 
μελέτες συμφωνούν ότι δεν παρα-
τηρούνται ιδιαίτερες διαφορές ως 
προς την υγεία τους σε σχέση με 
τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 
εξωσωματική με «φρέσκα» ωάρια.

Μιχάλης Κλ. 
Φραγκουλίδης  

MSc. DFFP. BSCCP, μαιευτήρ, 
χειρούργος-γυναικολόγος 
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