


Εισαγωγικό Σημείωμα

Το κύτταρο -λένε- είναι το μικροσκοπικό Σύμπαν. Η δομή, η φυσιολογία, οι
μηχανισμοί δράσης, οι αντιδράσεις σε ερεθίσματα του άμεσου και ευρύτερου
περιβάλλοντος είναι λειτουργίες πολύπλοκες και εν μέρει έχουν περιγραφεί.
Από την άλλη μεριά, η παθολογία του κυττάρου και ιδίως του καρκινικού
κυττάρου κρύβει επιπλέον μυστικά, η αποκάλυψη των οποίων είναι ευρύτατο
πεδίο έρευνας στην εποχή μας. Οι ανακαλύψεις του καθημερινού ερευνητικού
μόχθου είναι ποικίλες, ραγδαίες και θαυμάσιες. Αποκαλύπτεται ένας νέος
κόσμος μέσα στον κόσμο. Βήμα-βήμα ερμηνεύονται οι παθογενετικοί
μηχανισμοί, η επίδραση του περιβάλλοντος, η δυναμική του
μικροπεριβάλλοντος, οι καταρράκτες ενδοκυτταρικών σηματοδοτήσεων, οι
μεταλλαξιογόνες διαδικασίες, οι επιπτώσεις της κληρονομικότητας, η
αγγειογένεση, οι μηχανισμοί μετάστασης, κ.ά..

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην παθοφυσιολογία του καρκίνου αποτελεί το
δαιδαλώδες σύστημα που επιστρατεύει το νεοπλασματικό κύτταρο για να
διαλάθει της ανοσοεπαγρύπνησης. Ξέρουμε πια ότι το καρκινικό κύτταρο
διαθέτει ένα σύνθετο πλέγμα που το προστατεύει από την αναγνώρισή του
από τον ξενιστή οργανισμό. Η σύγχρονη έρευνα έχει εισχωρήσει στην ανάλυση
αυτού του φαινομένου και έχει δώσει πολλές ερμηνείες στο περίεργο γεγονός
της ανεπάρκειας της ανοσιακής απάντησης του οργανισμού προς το καρκινικό
κύτταρο-εισβολέα. Παράλληλα, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας και της
μοντέρνας τεχνολογίας αναπτύχθηκαν ανοσοθεραπευτικά μονοκλωνικά
αντισώματα που αποκαθιστούν την ανοσοεπαγρύπνηση και τον όλο μηχανισμό
ανοσοδιέγερσης σε πολλά επίπεδα. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα αυτών των
ξεχωριστών μορίων είναι εντυπωσιακά και όσοι έχουμε εμπλακεί στις νεότερες
ανοσοθεραπείες μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη σημαντική πρόοδο που
διενεργείται στην αντιμετώπιση πολλών δυσίατων νεοπλασμάτων. Οι μελέτες
που δημοσιεύονται για την ανοσοθεραπεία είτε σαν μονοθεραπεία, είτε σε
συνδυασμό, είτε μαζί με χημειοθεραπεία ή με την ακτινοθεραπεία έχουν
κατακλύσει τη βιβλιογραφία. Οι ενδείξεις της ανοσοθεραπείας διευρύνονται
συνεχώς και οι υπό εξέλιξη ερευνητικές μελέτες κρατούν έντονο το ενδιαφέρον
των θεραπευτών του καρκίνου.

Όμως, κάθε μελέτη που δημοσιοποιείται και συζητιέται δημιουργεί
αναταραχές, ανατροπές των κατευθυντηρίων οδηγιών και γεννάει πλήθος
ερωτημάτων. Δεν είναι λίγες οι φορές που για την απάντηση των νέων



ερωτημάτων αναγκαζόμαστε να επιστρέψουμε στην αρχή της φυσιολογίας της
ανοσολογίας, στη βασική μελέτη του ανοσοποιητικού συστήματος και στη
βασική έρευνα. Αυτό προσπαθεί να επιτύχει στη νέα μετεκπαιδευτική ημερίδα
της η Web Academy της ΕΟΠΕ. Τώρα που η ανοσοθεραπεία καλπάζει και
διαρκώς μας καταπλήσσει ξαναγυρνάμε στις θεωρητικές γνώσεις που
ερμηνεύουν την ιδιαίτερη δράση και αποτελεσματικότητα αυτής της
θεραπευτικής μεθόδου, αλλά και που εξηγούν τις αποτυχίες της και αναζητάμε
τρόπους βελτίωσης, έτσι ώστε η όλη θεώρηση να είναι εμπλουτισμένη με τις
απαραίτητες επιστημονικές, θεωρητικές, βασικές γνώσεις που θα αιτιολογούν
την κάθε επιλογή του Παθολόγου Ογκολόγου διευρύνοντας και καλλιεργώντας
την επιστημονική σκέψη και αποφεύγοντας την εμπειρική, τεχνοκρατική και
επιφανειακή προσέγγιση. Συγχρόνως, μας απασχολούν αμφιλεγόμενα θέματα,
όπως οι βιοδείκτες, θέματα καθημερινής κλινικής πρακτικής σημασίας, όπως οι
τοξικότητες που σχετίζονται με την ανοσοθεραπεία και η διαχείρισή τους, και
άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Η διαχείριση του μετεκπαιδευτικού εγχειρήματος έχει ανατεθεί -όπως πάντα-
σε έμπειρους και βαθείς γνώστες του αντικειμένου και το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί στις ανάγκες κυρίως των Παθολόγων Ογκολόγων,
αλλά και άλλων επιστημόνων, φροντίζοντας κατά το δυνατόν για την πληρότητα
και το υψηλό ποιοτικό επίπεδο της εκδήλωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΟΠΕ

Ι. Μπουκοβίνας

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΠΕ WEB ACADEMY

Χ. Ανδρεάδης, Α. Αρδαβάνης



Διευθυντές Σπουδών: Χαράλαμπος Ανδρεάδης, Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Συντονιστής Θεματικής Ενότητας: Μαρίνος Τσιατάς

09:00-09:30      Προσέλευση-Χαιρετισμός 

09:30-10:30      Ανοσολογία για παθολόγους ογκολόγους                                 O. Τσιτσιλώνη
                            Immunology for oncologists

10:30-11:30      Το ανοσοποιητικό σύστημα στον καρκίνο - Ανοσοεπιτήρηση Κ. Μπαξεβάνης
                            Immune system in cancer - Immunosurveillance

11:30-11:45      Συζήτηση

11:45-12:00      Διάλειμμα καφέ

12:00-13:00      Αναστολή σημείων ελέγχου - Μελλοντικές προοπτικές                  Μ. Τσιατάς
                            Checkpoint inhibition and beyond                                                                         

13:00-14:00      Ελαφρύ γεύμα

14:00-15:00      Μικροπεριβάλλον του όγκου και βιοδείκτες                                   Π. Φούκας
                            Tumor microenviroment and potential biomarkers

15:00-15:15      Διάλειμμα καφέ

15:15-16:00      Τοξικότητες σχετιζόμενες με την ανοσοθεραπεία 
                            και διαχείριση αυτών                                                                        Ι. Μούντζιος
                            Immune-related toxicities and management

16:00-16:15      Συμπεράσματα

Πρόγραμμα



Διευθυντές Σπουδών
Ανδρεάδης Χαράλαμπος
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ’ Τμήματος Κλινικής 
Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Αρδαβάνης Αλέξανδρος
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός
Υπεύθυνος Α΄ Παθολογικού - Ογκολογικού Τμήματος, 
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ομιλητές
Μούντζιος Ιωάννης
MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογικό Τμήμα και 
Μονάδα Κλινικών Μελετών, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Μπαξεβάνης Κωνσταντίνος
Διευθυντής Τμήματος Ανοσολογίας, Κέντρο Ανοσολογίας και
Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τσιατάς Μαρίνος
MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
Συντονιστής Ομάδας Ανοσο-Ογκολογίας HeCOG

Τσιτσιλώνη Ουρανία
Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου,
Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Φούκας Περικλής
Αναπληρωτής Καθηγητής, Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ημερίδας & 
Τόπος διεξαγωγής
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Ιωνικό Κέντρο
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