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Το 29ο Nikolas Symposiumθα πραγματοποιηθεί στις 16-19 Μαΐου του 2019στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso Αγ. Νικολάου 10, Βουλιαγμένη.

Ετήσια Συγκέντρωση Γονέων - Ιατρών,

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

στις 20 Ιανουαρίου 2019 

στη Ναυτιλιακή Εταιρία

Prime Marine, 

Λ. Ποσειδώνος 4, Καλλιθέα.

Το 35ο Ετήσιο Επιστημονικό 
Συνέδριο της Αμερικανικής 
Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης

θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Νοεμβρίου 
του 2019 στο Μέμφις των Η.Π.Α.  
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η χρονιά που πέρασε

Απόστολος Κοντογιάννης

Αγαπητά μας μέλη,

Φεύγοντας το 2018, μας άφησε με ανάμικτα συναισθήματα. Σημαντικές στιγμές όπως η δη-
μοσίευση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος, του Prof. Frederic Geissmann,
αλλά και μια απώλεια για την οικογένεια του Nikolas Symposium, αυτή του Dr. Giulio J. D’Angio,
συντέλεσαν στην αίσθηση αυτή. 

Τον Αύγουστο του 2017 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature η πολλά υποσχόμενη έρευνα του
Prof. Frederic Geissmann, που είχαμε συγχρηματοδοτήσει με το Ίδρυμα Λεβέντη και το HistioUK,
σχετικά με τους αυτόνομους κυτταρικούς μηχανισμούς στην παθογένεση της Ιστιοκυττάρωσης των
κυττάρων Langerhans (LCH). Πάνω σε αυτή την έρευνα θα βασιστεί το νέο ερευνητικό πρόγραμμα
του Prof. Geissmann, με τίτλο «Μηχανισμός και θεραπευτική αγωγή για τον νευρο-εκφυλισμό στην
Ιστιοκυττάρωση των κυττάρων του Langerhans (LCH) », το οποίο φαίνεται να αγγίζει τις προσδο-
κίες μας, και στο οποίο πάλι θα είμαστε ένας από τους βασικούς χρηματοδότες.

Το Σεπτέμβρη του 2018, απεβίωσε πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών ο Dr. Giulio J. D’Angio.
Ο Dan ήταν ιδρυτική φυσιογνωμία και εμπνευστής της μοναδικής οργάνωσης και υποδομής που
υπάρχει σήμερα για την Ιστιοκυττάρωση των κυττάρων του Langerhans. Δουλεύοντας στον παι-
διατρικό κλάδο σε μια εποχή χωρίς τη δυνατότητα της μαζικής επικοινωνίας ή πολλών βιώσιμων
ιατρικών λύσεων, μπόρεσε να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της σχέσης όχι μόνο μεταξύ γιατρού
και παιδιού, αλλά και μεταξύ γιατρού και οικογένειας. Η αφοσίωσή του αποδεικνυόταν από την
ηθική που υπηρετούσε, βασισμένη στην οικοδόμηση σχέσεων, μια έννοια που υπερέβαινε τα πρό-
τυπα ιατρικής φροντίδας. (σελ. 4).

Το 28ο Nikolas Symposium που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10-13 Μαΐου του 2018,
μας κατέδειξε ότι η κατανόηση για τη μετάλλαξη του μορίου B-RAF δεν εξηγεί από μόνη της την
κλινική ποικιλομορφία της νόσου LCH και ότι τα φάρμακα που αναστέλλουν την μετάλλαξη προ-
καλούν μεν ύφεση της νόσου, αλλά δεν εξαλείφουν τα μεταλλαγμένα κύτταρα. Ως αποτέλεσμα έχει
δοθεί ώθηση στη διερεύνηση και άλλων παραγόντων που προκαλούν την ανώμαλη λειτουργία
των κυττάρων της LCH.  (σελ. 12). 

Το 34ο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικάνικης Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης, πραγματοποιήθηκε στη
Λισσαβώνα, στις 20-23 Οκτωβρίου του 2018. Βασικός ομιλητής του φετινού συνεδρίου ήταν ο δια-
κεκριμένος στη βιολογία των μακροφάγων, Prof. Frederic Geissmann, ο οποίος μας ενημέρωσε
για νέα ευρήματα σχετικά με την αποκάλυψη της παθοβιολογίας του Κεντρικού Νευρικού Συ-
στήματος (ΚΝΣ) και της LCH. Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου έγινε η παρουσίαση της σύνοψης
των εργασιών του 28ου Nikolas Symposium από τον Prof. Matthew Collin (σελ. 25 ).

Εύχομαι το 2019 να μας δώσει υγεία και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.
Καλή χρονιά!

Απόστολος Κοντογιάννης

Η Ιστιοκυττάρωση με μια ματιά
Οι ιστιοκυτταρικές διαταραχές αποτελούν μια ομάδα σπάνιων αιματολογικών παθήσεων που προκαλούνται
από πληθώρα λευκοκυττάρων που ονομάζονται ιστιοκύτταρα.
Τα ιστιοκύτταρα συναθροίζονται και προσβάλουν το δέρμα, τα οστά, τους πνεύμονες, το ήπαρ, τον σπλήνα, τα
ούλα, τα αυτιά, τα μάτια ή το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι ασθένειες αυτές μπορεί να είναι χρόνιες και εξαντ-
λητικές και, σε κάποιες περιπτώσεις απειλητικές για τη ζωή.
Μολονότι δε γνωρίζουμε, ούτε έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για κάποια μορφή καρκίνου, οι ιστιοκυτταρι-
κές διαταραχές αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο από ιατρούς ογκολόγους με χρήση χημειοθεραπείας και
στεροειδών. 
Η πλειονότητα των ατόμων που διαγιγνώσκονται με ιστιοκυτταρικές διαταραχές είναι παιδιά κάτω των 10
ετών, αλλά οι παθήσεις αυτές εντοπίζονται επίσης και σε μεγαλύτερα παιδιά και σε ενήλικες κάθε ηλικίας. 

Το Nikolas 
Symposium 

website!

Επισκεφθείτε 
τη σελίδα μας

www.niksym.org 
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Αποτίουμε φόρο τιμής στον Giulio John ‘Dan’
D’Angio, ο οποίος έφυγε από κοντά μας στις 14 Σε-
πτεμβρίου στο σπίτι του στο Rittenhouse Square
στην ηλικία των 96 ετών.

Ο Dr. D’Angio ήταν ένας εξαιρετικός παιδίατρος,
που συνεισέφερε στην πρόοδο της παιδιατρικής
ογκολογίας υπό την ιδιότητά του ως παιδίατρος στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πενσυλβάνια και
στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πενσυλβάνια.

Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στον κλάδο του
ως υπεύθυνος για αμέτρητα επιτεύγματα στην
ιατρική κοινότητα. Αυτά τα επιτεύγματα μιλούν
από μόνα τους, αλλά εμείς θα τον θυμόμαστε
πάντα ως πηγή έμπνευσης για τα θεμέλια του
Συλλόγου Άρτεμις.

Ο Dan ήταν ιδρυτική φιγούρα και εμπνευστής
της μοναδικής οργάνωσης και υποδομής που
υπάρχει σήμερα για την Ιστιοκυττάρωση των κυτ-
τάρων του Langerhans. Δουλεύοντας στον παι-
διατρικό κλάδο σε μια εποχή χωρίς τη
δυνατότητα της μαζικής επικοινωνίας
ή πολλών βιώσιμων ιατρικών λύ-
σεων, μπόρεσε να αντιληφθεί τη
σπουδαιότητα της σχέσης όχι μόνο
μεταξύ γιατρού και παιδιού, αλλά και
μεταξύ γιατρού και οικογένειας. Η
αφοσίωσή του αποδεικνυόταν από
την ηθική που υπηρετούσε βασι-
σμένη στην οικοδόμηση σχέσεων, μια
έννοια που υπερέβαινε τα πρότυπα
ιατρικής   φροντίδας. 

Αυτή η αρχή διαφυλάχθηκε στο
Nikolas Symposium το οποίο εκείνος
εμπνεύστηκε και υπηρέτησε στη συ-
νέχεια ως μέλος της οργανωτικής
επιτροπής επί 7 χρόνια, από τη δημι-
ουργία του το 1989 έως το 1995. Τιμή-
θηκε με το Βραβείο του Ισόβιου

Μέλους το 2006. Όταν ιδρύθηκε ο Σύλλογος Άρτε-
μις, τα παραδείγματά του λειτούργησαν ως «πολι-
κός αστέρας». Η αφοσίωση στους ασθενείς και τις
οικογένειές τους που μας ενέπνευσε, είναι ένα
μόνο από τα επιτεύγματα για τα οποία τον τιμούμε. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Dr. D’Angio ήταν ένα
από εκείνα τα σπάνια ανθρώπινα πλάσματα που
είχαν το κίνητρο και την τόλμη να επιδιώκουν την
ανύψωση των προτύπων. Η ζωή και η σταδιο-
δρομία του ήσαν αφιερωμένες στην εξέλιξη της
φροντίδας των ασθενών. Κατάφερε με αυτόν τον
τρόπο να ανυψώσει τον κλάδο του σε επίπεδα
άγνωστα έως τότε. Ήταν, εξ ορισμού, ένας οραμα-
τιστής.

Dr. Giulio John
D’Angio

Φωτογραφίες από τη συμμετοχή του Dr. D’Angio στο Nikolas Symposium.
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Ποτέ δεν πίστευα πως θα ερχόταν η ώρα που θα έμενα έγκυος . 
Όσες δυσκολίες κι αν αντιμετώπισα όλα αυτά τα χρόνια με τα προβλήματα υγείας μου,

άλλο τόσο εύκολα ήρθαν τα πράγματα για εμένα στη σύλληψη αλλά και στην είδηση πως
θα αποκτήσω μωρό. 

Αυτό το μαγικό ταξίδι ξεκίνησε με πολλά ερωτήματα για την πορεία του, αλλά και με
πολύ άγχος. Θα μπορέσω να ανταπεξέλθω και να φτάσω ως το τέλος; Πόσο θα
επιβαρυνθεί ο οργανισμός μου; Με το Minirin τι θα γίνει; Θα βλάψει το έμβρυο; 
Θα μπορέσω να γεννήσω φυσιολογικά; Θα μπορέσω να θηλάσω το μωρό εξαιτίας 
της μακροχρόνιας και καθημερινής χρήσης του Minirin;

Κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική από γυναίκα σε γυναίκα. Η δική μου, κύλησε
ομαλά σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε τις ψυχολογικές και σωματικές μεταπτώσεις
λόγω των ορμονών. Χρειάστηκε να πάρω σχεδόν την διπλάσια δόση του Minirin λόγω
της διάσπασης του πλακούντα, με αποτέλεσμα την κατακράτηση υγρών. 

Επίσης, προς το τέλος της εγκυμοσύνης, μετά από κάποιες εξετάσεις που έκανα,
παρατηρήθηκε αύξηση στην τιμή του θυροειδή αδένα και κρίθηκε αναγκαίο για ένα
μικρό χρονικό διάστημα να λάβω αγωγή. 

Παρόλα αυτά, είχα μια τελειόμηνη εγκυμοσύνη κι ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ήρθε
στον κόσμο ύστερα από φυσιολογικό τοκετό. Όλα πήγαν απρόσμενα καλά και γέννησα
σχεδόν αμέσως, χωρίς τεχνητούς πόνους και παυσίπονες ενέσεις. Ένιωθα πως είχα μια
τεράστια εσωτερική και εξωτερική δύναμη. Έλεγα πως θα τα καταφέρω και τελικά τα
κατάφερα!

Μακάρι όμως, σ ’αυτό το ταξίδι να είχα και συνοδοιπόρους, σε παρόμοια κατάσταση,
όπου θα μοιραζόμουν τα άγχη και τις αγωνίες μου σχετικά με αυτό το άγνωστο κομμάτι
της ζωής μου…

X

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ & ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

Οι Ιστορίες μας…
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Οι Ιστορίες μας…

Η εγκυμοσύνη μου ξεκίνησε ομαλά και χωρίς πολύ σκέψη,
για το πόσο μπορεί να την επηρεάσει η Ιστιοκυττάρωση.
Στην πορεία όμως σκεφτόμουν τι επιπτώσεις μπορεί να
έχει όχι μόνο σε εμένα, αλλά κυρίως στο έμβρυο. Θα
επηρεαστεί από τη λήψη της αντιδιουρητικής ορμόνης; Θα
μπορέσω να γεννήσω χωρίς πρόβλημα; Θα χειροτερέψει
η νόσος με την εγκυμοσύνη; Θα είναι καλά το έμβρυο;
Κάποιες από τις παραπάνω σκέψεις, είμαι σίγουρη πως θα
τις έχουν όλες οι εγκυμονούσες. 

Οι μόνες πληροφορίες που είχα, ήταν από την
ελάχιστη βιβλιογραφία που υπάρχει στο διαδίκτυο και από
τις ερωτήσεις που έκανα στους γιατρούς μου Δρ. Καλτσά
και Δρ. Μάκρα, οι οποίοι με κατεύθυναν και με στήριξαν
σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου και μου
συνέστησαν να αυξήσω την ποσότητα των φαρμάκων
Minirin και T4. 

Όμως, όσο η πληροφόρηση είναι ανεπαρκής, σχετικά με
ποικίλα περιστατικά και όσο προχωράει η εγκυμοσύνη το άγχος
ανεβαίνει εκθετικά. Η νόσος ευτυχώς κατεστάλη με την
εγκυμοσύνη, διότι το σώμα συνηθίζει να ρίχνει την άμυνα του
οργανισμού προκειμένου να μην απορρίψει το έμβρυο, και έτσι
τα συμπτώματα υποχώρησαν. 

Όσο πλησίαζε ο καιρός της γέννησης του παιδιού
μου πήρα την απόφαση να προχωρήσω σε καισαρική.
Γιατί να ρισκάρω ενδεχόμενη επιπλοκή και να
ταλαιπωρήσω παραπάνω το μωρό μου; Δεν υπάρχει
ήδη αυξημένος κίνδυνος λόγω της νόσου; Οι γιατροί
μου συμφώνησαν να προχωρήσω σε καισαρική. Όμως,
στο μαιευτήριο, οι αναισθησιολόγοι και οι
ενδοκρινολόγοι, αρνούνταν να προχωρήσουν στην
επέμβαση επειδή δεν γνώριζαν πολλά σχετικά με την
νόσο της Ιστιοκυττάρωσης. Μετά από πολύωρη
σύσκεψη και με τη συνεννόηση των γιατρών μας

αποφάσισαν τελικά να μου κάνουν ολική αναισθησία με
την βοήθεια μίας έμπειρης αναισθησιολόγου. 

Με το πέρας της εγχείρησης μεταφέρθηκα στην
εντατική προληπτικά, χωρίς να με αφήσουν να δω το
μωρό μου. Μία ημέρα αναμονής και απελπισίας πέρασε
για να δω και να σφίξω στην αγκαλιά μου για πρώτη
φορά το μωρό μου. Στους μήνες που ακολούθησαν θήλασα
χωρίς επιπλοκές. Μείωσα πάλι τις δόσεις του T4 και του
Minirin, αλλά δυστυχώς εμφανίστηκαν πάλι τα
συμπτώματα της Ιστιοκυττάρωσης.

Παρόλα ταύτα, επειδή ήθελα να κάνω και δεύτερο
παιδί, αποφάσισα να μη κάνω ακόμα θεραπεία και
επιβαρύνω το σώμα μου με χημικά φάρμακα που σίγουρα
μπορούν να βλάψουν το μωρό μου. Η δεύτερη
εγκυμοσύνη ήρθε πολύ πιο εύκολα, συγκριτικά με την
πρώτη, όσον αφορά το θέμα του άγχους για την
ασθένειά μου. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω και τι να
προσέξω, οπότε ο καιρός κύλησε πιο ομαλά. Έφερα το
δεύτερο παιδί μου στην ζωή, πάλι με καισαρική, αλλά
αυτή τη φορά με επισκληρίδιο, καθώς η
αναισθησιολόγος που με βοήθησε στην πρώτη μου γέννα
μου είπε πως δεν θα αντιμετωπίσω κανένα πρόβλημα.
Όλα πήγαν μία χαρά και αυτή τη φορά έσφιξα αμέσως
το μωρό μου στην αγκαλιά μου. 

Δέκα μήνες μετά υφίσταμαι τοπικές θεραπείες για να
καταστείλω τα συμπτώματα της νόσου, μέχρι να μεγαλώσει
λίγο το μωρό και να αρχίσω πάλι την θεραπεία μου.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι, η εγκυμοσύνη για μια
γυναίκα που νοσεί από Ιστιοκυττάρωση δεν απέχει πολύ
από μια τυπική εγκυμοσύνη. Οι φόβοι, η κούραση, η
προσμονή, το άγχος είναι κοινά ́ όπως και το συναίσθημα
του να σφίγγεις το μωρό σου στην αγκαλιά σου.

X
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια
συγκέντρωση Ιατρών-Γονέων του Συλλόγου μας 
με θέμα: «Εξελίξεις στην αιτιοπαθογένεια και θεραπεία».
Παράλληλα, κόψαμε και την Πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. 
Η εξαιρετική από κάθε άποψη διοργάνωσή της συγκέν-
τρωσης ήταν ευγενική χορηγία της οικογένειας Prime
Marine που κάθε χρόνο μας στηρίζει ώστε να μπορέ-
σουμε να την πραγματοποιήσουμε.   

Παρευρέθηκαν αξιότιμοι ιατροί που μας μίλησαν για τις
νέες εξελίξεις στην θεραπεία της Ιστιοκυττάρωσης αλλά
και για τα ευρήματα σχετικά με την παθογένεση της νόσου. 

Για πρώτη φορά μαζί μας είχαμε την Δρ. Ευγενία Πα-
πακωνσταντίνου, Διευθύντρια του Παιδοογκολογικού
Τμήματος και Πρόεδρο της Ογκολογικής Επιτροπής του
Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», που μας παρουσίασε περι-
στατικά μονοσυστηματικών μονοοστικών βλαβών Ιστιο-
κυττάρωσης. 

Συζητήθηκε επίσης η παρουσία του Συλλόγου μας στη
Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουμε στην οργάνωση ημερί-
δας με θέμα την ενημέρωση των ασθενών για τη νόσο
αλλά και για την κλινική ενηλίκων που λειτουργεί στην
Αθήνα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

Ενημερωθήκαμε από την Δρ. Μαρίνα Τσώλη, του Τμή-
ματος Ενδοκρινολογίας του «Λαϊκού» για την πορεία της
Κλινικής ενηλίκων που λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια
όπως επίσης και για το Ερευνητικό Πρωτόκολλο που

αφορά ενήλικες και λαμβάνει χώρα υπό την επίβλεψη του
Δρ. Πολυζώη Μάκρα και του Δρ. Γρηγόρη Καλτσά. 

Μήνυμα ελπίδας έδωσε ο Δρ. Λοΐζος Πετρίκκος, όταν
παρουσίασε ένα περιστατικό επιτυχούς αντιμετώπισης
βρέφους με ανθεκτικής μορφής Ιστιοκυττάρωσης από το
επιτελείο του Τμήματος Αιματολογίας και Ογκολογίας
(Τ.Α.Ο.) του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». 

Αντίστοιχα, και η Δρ. Ναταλία Τουρκαντώνη από την
Πανεπιστημιακή Ογκολογική-Αιματολογική Μονάδα
(Κ.Ε.Θ.) της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, μας μίλησε για την Ιστιοκυττάρωση στα παιδιά
και την εμπειρία της Μονάδας της. Πόσο γρήγορα γίνεται η
γνωμάτευση και με πόση φροντίδα αγκαλιάζουν τους
ασθενείς από την πρώτη στιγμή.

Ο Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης, μας ταξίδεψε στην Σιγ-
καπούρη και μας μίλησε για τις εξελίξεις του 33ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης που πραγματο-
ποιήθηκε εκεί τον Οκτώβρη του 2017. Ακόμη, μας ενημέ-
ρωσε για πρωτοπόρες θεραπείες που αφορούν στον
εκφυλισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.).

Τέλος, η Δρ. Μοσχόβη μας μίλησε για την πορεία της
Ιστιοκυττάρωσης χθες, σήμερα και αύριο.

Ετήσια Συγκέντρωση Γονέων - Ιατρών
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

«Eξελίξεις στην αιτιοπαθογένεια και θεραπεία»
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Από αριστερά: η Δρ. Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου, η Καθηγήτρια Ναταλία Τουρκαντώνη, η Καθηγήτρια
Μαρία Μοσχόβη, η Δρ. Χαρούλα Τσίπου και η Δρ. Ευγενία Παπακωνσταντίνου με τον σύζυγό της. 

Από αριστερά: ο Δρ. Πολυζώης Μάκρας, ο Δρ. Γρηγόρης Καλτσάς, η Δρ. Ευθυμία Ρηγάτου, 
η Δρ. Χαρίκλεια Κελαϊδή και η Δρ. Ράνια Κολτσίδα. 

Η Αντιπρόεδρός μας, κυρία Ευτυχία 
Μπαξεβανίδου.

Ο Δρ. Πολυζώης Μάκρας με την ασθενή του 
κα. Όλγα Λαγούδη.

Η κα. Σταυρούλα Αναγνωστοπούλου με τον σύζυγό της. Ο κ. Ηλίας Μπαξεβανίδης, ταμίας του Συλλόγου μας, κατά την 
διάρκεια της ομιλίας των ιατρών.

Artemis_inside_18-19b.qxd:Layout 1  12/21/18  6:32 PM  Page 8



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

9

Η κα. Ελένη Κρέμου, μέλος του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Άρτεμις.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Δρ. Βασιλείου Παπαδάκη.

Η Δρ. Μαρίνα Τσώλη μας μίλησε για την Κλινική ενηλίκων. Η Δρ. Ευγενία Παπακωνσταντίνου μας παρουσίασε
περιστατικά μονοσυστηματικών μονοοστικών βλαβών
Ιστιοκυττάρωσης. 

Ο Πρόεδρός μας κ. Απόστολος Κοντογιάννης. Η Γραμματέας του Συλλόγου μας, κα. Δώρα Μουστάκα, 
μας έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. 
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Ο Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης μας μίλησε για τις εξελίξεις του 33ου Ετήσιου Συνεδρίου της Εταιρείας 
Ιστιοκυττάρωσης, και μας ενημέρωσε για πρωτοπόρες θεραπείες, που αφορούν στον εκφυλισμό 
του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.). 

Η Καθηγήτρια Μαρία Μοσχόβη, μας μίλησε
για την πορεία της Ιστιοκυττάρωσης μέχρι
σήμερα. 

Γιορτάσαμε και τα γενέθλια του τυπογράφου μας, Ηλία Τάγκα!

Οι τυπογράφοι μας, Σουζάνα και Ηλίας Τάγκα, έχουν ανάγει την τυπογραφία σε τέχνη!!
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Ο Καθηγητής Αντώνης Καττάμης.

Φέτος είχαμε δύο φλουριά. Το πρώτο το κέρδισε η κυρία Γεωργία Τριβιζά, που αντιστοιχούσε σ’ ένα 
ακτοπλοικό εισιτήριο της ΑΝΕΚ, δύο ατόμων με προορισμό τα Χανιά σε καμπίνα. Το δεύτερο φλουρί 
το κέρδισε ο κύριος Ευάγγελος Μουρίκης , που αντιστοιχούσε σ’ ένα αεροπορικό εισιτήριο εσωτερικού.

Η εθελόντρια, Τίνα Ταυρίδου, που είναι δίπλα μας
σε κάθε μας βήμα.  

Ο κ. Σίμος Παληός (επίτιμο μέλος του 
Συλλόγου Άρτεμις) μας τίμησε με την 
παρουσία του. 

Από αριστερά: Ο κ. Σίμος Παληός, σταθερός αρωγός στην προσπάθεια του Συλλόγου μας, με τον 
κ. Απόστολο Κοντογιάννη.
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Τα κύτταρα της μυελικής σειράς ανήκουν στο ανοσοποιητικό
σύστημα, το οποίο είναι η άμυνά μας έναντι των λοιμώξεων.
Αυτά τα μυελικά κύτταρα υπάρχουν σε όλους τους ιστούς του
σώματος και είναι η πρώτη γραμμή άμυνας μας κατά των βα-
κτηρίων και των ιών που εισβάλλουν στον οργανισμό. 

Όταν αναγνωρίσουν έναν εισβολέα, αυτά τα μυελικά κύτ-
ταρα των ιστών προσελκύουν περισσότερα μυελικά κύτταρα
από το αίμα για να ξεκινήσουν μια προστατευτική ανοσολογική
απάντηση, στην οποία συμμετέχουν πολλά άλλα είδη ανοσο-
λογικά λειτουργικών κυττάρων. Στην Ιστιοκυττάρωση Lange-
rhans (LCH), ένα είδος από αυτά τα μυελικά κύτταρα δεν
λειτουργεί φυσιολογικά, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να συσ-
σωρεύονται στους ιστούς και να τους προκαλούν βλάβη, πα-
ραδείγματος χάριν καταστρέφοντας οστά ή προκαλώντας
εξανθήματα στο δέρμα. Βλάβες σε ζω-
τικά όργανα, όπως το ήπαρ ή ο εγκέφα-
λος μπορεί να αποβούν απειλητικές για
τη ζωή.

Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες από
τις μισές περιπτώσεις LCH παρουσιάζουν
μια μετάλλαξη (που ονομάζεται V600E) σε
ένα μόριο με το όνομα B-RAF, το οποίο
είναι σημαντικό για τη μετάδοση σημάτων
από τo εξωτερικό των κυττάρων στον
πυρήνα τους. Ωστόσο, είναι σαφές ότι
αυτή η αλλαγή στο DNA δεν είναι επαρ-
κής για να εξηγήσει γιατί τα κύτταρα LCH
έχουν παθολογική, ανώμαλη συμπερι-
φορά. Ούτε εξηγεί γιατί η νόσος ποικίλλει
από περιπτώσεις με συσσωρεύσεις μη
φυσιολογικών κυττάρων σε μία ή δύο

ανατομικές περιοχές οι οποίες μπορεί να εξαφανιστούν μετά
από σύντομη θεραπεία, μέχρι περιπτώσεις νόσου απειλητικής
για τη ζωή με συγκεντρώσεις παθολογικών κυττάρων σε
πολλά όργανα του ανθρώπου. 

Το 28ο Συμπόσιο προσπάθησε να κατανοήσει κατά πόσον
αυτές οι διαφορές της νόσου οφείλονται στο ότι η μετάλλαξη
συμβαίνει σε διαφορετικά μυελικά πρόδρομα κύτταρα (κύτ-
ταρα στον μυελό των οστών και στο αίμα που παράγουν τα
μυελοειδή κύτταρα που διεισδύουν στους ιστούς και καταπο-
λεμούν τις λοιμώξεις). Έγινε σαφές ότι διαφορετικά πρόδρομα
κύτταρα παράγουν μυελικά κύτταρα με διαφορετικές λειτουρ-
γίες. Το ποιες λειτουργίες αποκτώνται εξαρτάται επίσης από τα
σήματα που μεταφέρονται στα κύτταρα καθώς αυτά ωριμά-
ζουν. Αρκετές ομάδες ερευνητών έχουν αρχίσει να εξετάζουν

28 xρόνια Nikolas Symposium
Προγραμματισμός και Διαφοροποίηση 

Μυελικών Κυττάρων

Prof. Peter Beverley
Oxford, United Kingdom 
13 Μαΐου 2018
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28ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
10-13 ΜΑΪΟΥ 2018

κατά πόσον τα πρόδρομα κύτταρα που
διαθέτουν τη μετάλλαξη V600E μπορούν
να παράγουν ώριμα κύτταρα της μυελι-
κής σειράς με διαφορετικές λειτουργίες. 

Ένα δεύτερο μέρος του Συμποσίου
αφιερώθηκε στην ανάλυση των μορια-
κών μηχανισμών που ελέγχουν πώς τα
πρόδρομα κύτταρα γίνονται ώριμα μυε-
λικά κύτταρα. Έχουν αναπτυχθεί πανί-

σχυρες νέες μέθοδοι για τη μελέτη του
πώς τα γονίδια ενεργοποιούνται ή απε-
νεργοποιούνται καθώς τα κύτταρα ωρι-
μάζουν και στο μέλλον οι μέθοδοι αυτoί
θα εφαρμοστούν και στα κύτταρα της
LCH για να κατανοήσουμε καλύτερα
πώς η μετάλλαξη V660E του μορίου B-
RAF αλλάζει τη λειτουργία των κυττά-
ρων. 

Επειδή οι βλαπτικές δράσεις των
κυττάρων της LCH συμβαίνουν όταν
αυτά διεισδύουν στους ιστούς, είναι
σαφές ότι σήματα από το περιβάλλον
των ιστών μεταβάλλουν τη συμπερι-
φορά των κυττάρων της LCH και 
συνεπώς χρειάζεται βαθύτερη κατα-
νόηση για το τι συμβαίνει στις βλάβες
της LCH. Έχουν αναπτυχθεί νέες 
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μέθοδοι που επιτρέπουν την ταυτό-
χρονη ανίχνευση πολλών μορίων
σε δείγματα ιστών, ώστε να δομη-
θεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο των
κυττάρων και των μορίων που αυτά
εκφράζουν. Οι νέες μέθοδοι δεν
έχουν ακόμη εφαρμοστεί σε δείγ-

ματα ιστών με LCH αλλά θα προ-
σφέρουν πληροφορίες ζωτικής ση-
μασίας για το ποια σήματα στέλνει
το περιβάλλον στα κύτταρα της LCH
και τα κάνει να επιβιώνουν και να
συμπεριφέρονται με επιβλαβείς και
καταστροφικούς τρόπους. 

Ο Prof. Maarten Egeler, κατά την διάρκεια της ομιλίας του την πρώτη ημέρα του Συμποσίου. 

Ο Dr. Carl Allen, κατά την διάρκεια της παρουσία-
σης των πρακτικών του 27ου Νίκολας Συμπόσιουμ.

Συμπεράσματα: Η κατανόηση ότι η
μετάλλαξη του μορίου B-RAF δεν εξη-
γεί από μόνη της την κλινική ποικιλο-
μορφία της νόσου LCH και ότι τα
φάρμακα που αναστέλλουν την μετάλ-
λαξη προκαλούν μεν ύφεση της νόσου
αλλά δεν εξαλείφουν τα μεταλλαγμένα
κύτταρα, έχει δώσει ώθηση στη διε-
ρεύνηση και άλλων παραγόντων που
συνεισφέρουν στην ανώμαλη λει-
τουργία των κυττάρων της LCH. To 28ο
Συμπόσιο κατέδειξε ότι υπάρχουν
τώρα πολλές νέες τεχνολογίες για να
μελετήσουμε πώς η μετάλλαξη επη-
ρεάζει την έκφραση των γονιδίων στα
πρόδρομα κύτταρα της LCH και στα
κύτταρα της LCH στους ιστούς, και να
εξετάσουμε πώς τα κύτταρα της LCH
αλληλεπιδρούν με άλλα κύτταρα για
να προκαλέσουν βλάβη στους ιστούς.
Όταν αυτές οι νέες μέθοδοι εφαρμο-
σθούν σε δείγματα της νόσου LCH,
είναι σίγουρο ότι θα αποκαλύψουν
νέους στόχους για τη θεραπεία. 

14
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Ο Prof. Christopher Glass.

Ο Prof. Milen Minkov. 

Ο Dr. Eli Diamond.

Από αριστερά: Prof. Αντώνης Καττάμης, κος. Peter Bienenstock και Prof. Milen Minkov.

Λίγο πριν την έναρξη του Συμποσίου.

O Prof. Andy Clark.

28ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
10-13 ΜΑΪΟΥ 2018

15
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Ο Στέφανος Κοντογιάννης, κατά την διάρκεια της ομιλίας
του στo Welcome Dinner. 

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντέλης, με τον κ. Σίμο Παληό, λίγο
πριν το Welcome Dinner. 

Ο Νικόλας Κοντογιάννης με την μητέρα του κα. Ελίζαμπεθ Κοντογιάννη.

Ο Πρόεδρός μας, κ. Απόστολος Κοντογιάννης, κατά την
διάρκεια της ομιλίας του στο Welcome Dinner. 

Οι όμορφες παρουσίες του Welcome Dinner, που έλαβε χώρα την πρώτη ημέρα του Συμποσίου.
Από αριστερά η Dr. Lynn White, η κα. Σεμίραμις Παληού και η κα. Sonia Egeler.

O Prof. Ευάγγελος Ανδρεάκος. Η Dr. Caroline Hutter.

16
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Ο Prof. Barrett Rollins με την σύζυγό του Dr. Lynn White.

O Prof. Barrett Rollins, βραβεύτηκε για την πολυετή συμμετοχή και συμβολή του στο Νίκολας Συμπόσιουμ. 

Η Γραμματέας του Συλλόγου μας, κα. Δώρα
Μουστάκα. 

28ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
10-13 ΜΑΪΟΥ 2018

17
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Dr. Carl Allen
Associate Professor
Texas Children’s Cancer
Center                                  
Feigin Center, Suite
730.06
1102 Bates Street
Houston TX 77030, USA

Prof. Peter Beverley
Emeritus Professor
University of Oxford
50, Park Road
Abingdon, Oxon
OX14 1DW, UK

Dr. Venetia Bigley
Human Dendritic Cell Lab
Room M3.119, 3rd Floor
Leech Building
Newcastle University 
Medical School
Framlington Place
Newcastle upon Tyne
NE2 4HH, UK

Dr. Christoph Bock
CeMM Research Centre
for Molecular Medicine 
of the Austrian Academy
of Sciences 
Lazarettgasse 14, 
AKH BT 25.3
1090 Vienna, AUSTRIA

Dr. Catherine 
Bollard 
Chief, Division of Allergy
and Immunology,              
Professor of Pediatrics
and Microbiology                   
Immunology and Tropical
Medicine – The George
Washington University
School of Medicine and
Health Sciences
111 Michigan Avenue, NW
5th Floor Main, Suite
5200, Room 5225
Washington, DC 20010,
USA

Prof. Jannie Borst
Division of Tumor Biology
& Immunology (B3)  
The Netherlands Cancer
Institute
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam 
THE NETHERLANDS

Dr. Catherine 
Borysiewicz
Hammersmith Hospital
Faculty of Medicine 
Imperial College of
Science 
Dermatology Department 
Du Cane Road 
London, GB W12 0NN, UK

Prof. Andy Clark
Institute of Inflammation
& Ageing College of 
Medical & Dental 
Sciences  University 
of Birmingham
Edgbaston
Birmingham, B15 2TT,
UK

Prof. Matthew Collin
Institute of Cellular 
Medicine
Newcastle University
Framlington Place
Newcastle upon Tyne
NE2 HH, UK

Dr. Eli L. Diamond,
MD
Neuro-Oncologyand
HistiocytosisMemorial
SloanKetteringCancer
Center
DepartmentofNeurology
MemorialSloanKettering
CancerCenter
160East53rdSt,Second
FloorNeurology
NewYork,NY10022,USA

Prof. Maarten
Egeler
Retired University 
of Leiden,                                      
Leiden, the Netherlands 
University of Toronto 
Toronto, CANADA

Dr. Jean-François
Emile
Directeur de l’Unité de
Recherche EA4340
Université de Versailles
Chef de Service de
Pathologie
9, Avenue de Charles
De Gaulle
92104 Boulogne, FRANCE        
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Dr. Florent Ginhoux
Principal Investigator
Singapore Immunology
Network (SIgN)
Agency for Science 
Technology & Research 
(A*STAR) 
8A Biomedical Grove
IMMUNOS bldg., Level 3
SINGAPORE 138648

Prof. Christopher 
K. Glass
University of California,
San Diego
9500 Gilman Dr. Mail 
code 0651
GPL Bldg., Room 210
La Jolla, CA92093-0651,
USA  

Dr. Caroline Hutter
Attending Physician in
Pediatric Hematology/
Oncology     
St. Anna Kinderspital 
Kinderspitalgasse 6
1090 Vienna, AUSTRIA

Prof. Steffen Jung
Department of 
Immunology 
Weizmann Institute 
of Science 
Rehovot 76100 
ISRAEL

Prof. Milen Minkov
M.D. Ph.D
Professor of Pediatrics                   
Head, Department 
of Pediatrics 
Neonatology and 
Adolescent Medicine 
Rudolfstiftung Hospital 
of the City of Vienna 
Juchgasse 25
A-1030 Vienna, AUSTRIA

Dr. Jennifer Picarsic
Children’s Hospital 
of Pittsburgh of UPMC                    
4401 Penn Avenue
Department of Pathology
Main Hospital 
Room B260
Pittsburgh PA 15244,
USA

Prof. Barrett Rollins 
Linde Family Professor
of Medicine
Harvard Medical School 
Chief Scientific Officer
Dana-Faber Cancer 
Institute
450 Brookline Avenue
Boston, MA 02215, USA

Dr. Elena Sieni
Dipartimento di 
Oncoematologia 
Pediatrica                      
Azienda Ospedaliero-
Universitaria A. Meyer                    
Viale Pieraccini 24, 
50139 Firenze, ITALY

Dr. Astrid van 
Halteren
Immunology Laboratory /
WAKZ, P3-P                
Leiden University 
Medical Center 
Albinusdreef 2 
2333 ZA Leiden, 
THE NETHERLANDS

Dr. Karen Phaik Har
Lim
PhD Candidate
Translational Biology and 
Molecular Medicine (TBMM)
Graduate Program 
Baylor College of 
Medicine/Texas Children’s 
Cancer Center
Feigin Center, Suite 1025.24
1102 Bates Street
Houston TX 77030, USA
(Jon Pritchard Fellow)

28ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
10-13 ΜΑΪΟΥ 2018

Dr. Ronald N. Germain
NIH Distinguished Investigator                                            
Chief, Laboratory of Immune System Biology (LISB)        
Chief, Lymphocyte Biology Section
Director, Center for Advanced Tissue Imaging (CAT-I)
National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases National Institutes of Health
9000 Rockville Pike
Bldg. 4 Rm. 126A MSC 0421
Bethesda, MD 20892, USA
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28ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
10-13 ΜΑΪΟΥ 2018

Εκδρομή στην Ακρόπολη των Αθηνών
Για κάποιους ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκαν τον
λόφο της Ακρόπολης και είδαν από κοντά τον Παρθενώνα.

Για κάποιους άλλους, ήταν απλά μια επιστροφή στον
θαυμαστό κόσμο της αρχαίας Αθήνας. 
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Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκο-
λογίας, πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Παιδια-
τρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας(ΕΕΠΑΟ), στις 4-6 Μαΐου 2018
στο ξενοδοχείο Divani Caravel Athens. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν θέματα αιχ-
μής, εξελίξεις και νέες τεχνολογίες του χώρου μας καθώς και
οι ευοίωνες μελλοντικές προοπτικές από διακεκριμένους Έλ-
ληνες και Διεθνείς ομιλητές. 

Το Συνέδριο της ΕΕΠΑΟ διεξάγεται ανά διετία και φέτος διήρ-
κησε λίγο παραπάνω, καθώς την Κυριακή 6 Μαΐου παρου-
σιάστηκε το έργο των συνεργατικών ομάδων, η συμμετοχή της
Εταιρείας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για μικρούς ασθενείς

αλλά και η γέφυρα ζωής που έχει δημιουργηθεί μεταξύ απο-
θεραπευόμενων και συλλόγων γονέων και ασθενών. 

Ο Σύλλογος μας παρευρέθηκε και ενίσχυσε οικονομικά την
διοργάνωση του Συνεδρίου προκειμένου να λάβει χώρα με
επιτυχία. Αντάξια εκπρόσωπος του Συλλόγου Άρτεμις, όπως
πάντα η Γραμματέας μας, Δωροθέα Μουστάκα, που μίλησε για
τον Σύλλογό μας, τις δράσεις μας και τους στόχους μας. 

Ακόμη, ο Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης μας παρουσίασε τις πι-
θανότητες της εξέλιξης του Νευροβλαστώματος, σε εξαιρετικά
ευάλωτους ασθενείς και η Δρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου την ελ-
ληνική εμπειρία της ανοσοθεραπείας στην Οξεία Λεμφοβλα-
στική Λευχαιμία (Ο.Λ.Λ.). 
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4ο ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚHΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓIΑΣ – ΟΓΚΟΛΟΓIΑΣ

Η Δρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου και ο Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους.

Αποθεραπευμένος ασθενής που μας χάρισε με το ταλέντο του όμορφες στιγμές 
κατά την διάρκεια της τελετής έναρξης του Συνεδρίου. Ήταν η ευχάριστη νότα 
της βραδιάς! 

Η Γραμματέας του Συλλόγου Άρτεμις για την Ιστιοκύττωση, Δωροθέα
Μουστάκα, κατά την διάρκεια της ομιλίας της σχετικά με το έργο του
Συλλόγου μας. 

Άποψη της αίθουσας από την πρώτη ημέρα των ακροάσεων του Συνεδρίου 
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Η LCH και ο Σύλλογος Άρτεμις 
στο 56ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Η Ιστιοκυττάρωση Langerhans (Langerh-
ans Cell Histiocytosis, LCH) είναι ένα σχε-
τικά σπάνιο νόσημα. Η διάγνωση μπορεί
να καθυστερήσει, δεν είναι το πρώτο νό-
σημα που θα σκεφτεί ένας γιατρός / παι-
δίατρος στην προσπάθεια αντιμετώπισης
και διερεύνησης του ασθενούς. Συνολικά,
κάθε νεοπλασία στα παιδιά - βάσει συχνο-
τήτων εμφάνισης - είναι ένα σπάνιο νό-
σημα. Όμως, η LCH δεν είναι λιγότερο συ-
χνή από το Λέμφωμα Hodgkin, για
παράδειγμα. Η γνώση για την LCH βοηθά
τους ασθενείς με πλέον έγκαιρη διάγνωση
και ορθή θεραπεία. 

Για να υπάρχει επαγρύπνηση στα θέ-
ματα έγκαιρης διάγνωσης της LCH πρέπει
να υπενθυμίζουμε στους γενικούς παιδιά-
τρους και τους άλλους γιατρούς την ύπαρξή
της, τα συμπτώματα που αυτή προβάλλει
και το γεγονός ότι η LCH μπορεί να μιμηθεί
συχνά προβλήματα, όπως άτυπα δερμα-
τικά εξανθήματα, πόνους στα οστά, άποιο
διαβήτη. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές πρόσφατες επι-
στημονικές εξελίξεις στο πεδίο των Ιστιοκυτταρώσεων,
όπως η ενεργοποίηση της οδού RAS- RAF- MER- ERK
που συμμετέχει στη παθογένεια της νόσου, αλλά μας έχει
προσφέρει και πρόσθετα θεραπευτικά εργαλεία στη φα-
ρέτρα μας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, πρότεινα τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο στον Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής
και Πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας να πε-
ριληφθεί στο επιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
φετινού Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου ομιλία με
θέμα την Ιστιοκυττάρωση Langerhans. Ο κ. Κωνσταντό-
πουλος ανταποκρίθηκε θετικά άμεσα, κατανοώντας την
ανάγκη μίας τέτοιας παρουσίασης. 

Στα πλαίσια στογγύλης τράπεζας με γε-
νικό θέμα: Επίκαιρα θέματα για τον Παιδία-
τρο  μου ανατέθηκε η ομιλία: Ιστιοκυττά-
ρωση Langerhans. Στη διάρκεια της ομιλία
αυτής αναδείχθηκαν οι νεότερες εξελίξεις
στη κατάταξη και διάγνωση της LCH, καθώς
και οι νεότερες θεραπείες που είναι πλέον
διαθέσιμες. Παρουσιάστηκαν οι πιθανές
κλινικές προβολές, τα άτυπα συμπτώματα
που μπορεί να υπάρχουν και να υποδύον-
ται άλλα νοσήματα, καθώς και ο τρόπος
σωστής διάγνωσης. Έγινε επίσης ανάπτυξη
των νεότερων θεραπευτικών πρωτοκόλ-
λων. Τέλος, αναδείχθηκε ο κύριος και καί-
ριος ρόλος που έχει αναλάβει ο Σύλλογος
Άρτεμις στην προώθηση και ενίσχυση της
παγκόσμιας προσπάθειας ανεύρεσης της
βέλτιστης θεραπείας κάθε μορφής LCH. Η
παρουσίαση κατά γενική ομολογία ήταν
χρήσιμη, κατανοητή και ιδιαίτερα επιτυχής. 

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια που τε-
λεσφόρησε και μέσα στο έντυπο υλικό που παρέλαβε κάθε
σύνεδρος περιλαμβάνονταν και δύο ενημερωτικά έντυπα
έκδοσης του Συλλόγου Άρτεμις, ένα για τον άποιο διαβήτη
και ένα για την Ιστιοκυττάρωση γενικότερα.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος και εμείς παραμένουμε διαθέ-
σιμοι για αντίστοιχες ενέργειες διάδοσης της γνώσης για
την LCH και στο μέλλον. Η πολύπλευρη προσπάθεια έγ-
καιρης διάγνωσης και θεραπείας της Ιστιοκυττάρωσης
συνεχίζεται.

Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης
Παιδίατρος  Αιματολόγος- Ογκολόγος

Διευθυντής ΕΣΥ
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
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Από το παιδί στον ενήλικα.
Το φάσμα των νεώτερων εξελίξεων

στην Αιματολογία

Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των Αιματολόγων
και των Παιδιάτρων Αιματολόγων - Ογκολόγων για τις νεό-
τερες εξελίξεις και δεδομένα για τα Ιστιοκυτταρικά Σύν-
δρομα, πραγματοποιήθηκε Στρογγυλή Τράπεζα στα πλαίσια
της Επιστημονικής Εκδήλωσης των Τμημάτων Εργα-
στηριακής Διάγνωσης & Ελέγχου Ποιότητας, Ερυθρο-
κυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών και της Παιδιατρικής 
Αιματολογίας, της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. 

Προέδρευσαν και συντόνισαν την Τράπεζα η Δρ. Μαργα-
ρίτα Μπάκα και ο Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης. 

Δύο ομιλίες για τα Αιμοφαγοκυτταρικά Σύνδρομα απο-
δόθηκαν από τους Δρ. Δημήτρη Δογάνη και Δρ. Ελπιδο-
φόρο Μανταδάκη, ενώ για την Ιστιοκυττάρωση Langerhans
μίλησαν ο Δρ. Λοΐζος Πετρίκκος και η Δρ. Ευγενία Παπα-
κωνσταντίνου. 

Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν το υψηλό επιστημονικό επί-
πεδο των εισηγήσεων, ενώ ακολούθησε και εκτεταμένη
συζήτηση με τους υπολοίπους συνέδρους που ήταν ιδιαί-
τερα παραγωγική. 

Η κατά γενική ομολογία επιτυχημένη αυτή εκδήλωση
έφερε πιο κοντά τους θεράποντες ιατρούς με τα τελευταία
δεδομένα και εξελίξεις στα θέματα των Ιστιοκυτταρικών
Συνδρόμων.    

Από αριστερά: Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης, Δρ. Λοΐζος Πετρίκκος, Δρ. Μαργαρίτα Μπάκα, Δρ. Ευγενία Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δημήτρης Δογάνης 
και Δρ. Ελπιδοφόρος Μανταδάκης.

ΔΙΗΜΕΡIΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚHΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ
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34ο Επιστημονικό Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας
Ιστιοκυττάρωσης 22-23 Οκτωβρίου 2018, Λισσαβώνα

Το ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης φέτος
πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβώνα από 22-23 Οκτωβρίου
2018. Βέβαια όπως πάντα υπήρξαν και προσυνεδριακές
συναντήσεις (20-22 Οκτωβρίου) για επιμέρους πρωτό-
κολλα και δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα συζήτηση
για την πορεία του πρωτοκόλλου θεραπείας των παιδιών
με Ιστιοκυττάρωση LCH-IV, τη θεραπεία των ενηλίκων και
θέματα των σπάνιων ιστιοκυτταρικών συνδρόμων και συ-
ναντήσεις ομάδων εργασίας για τα σπάνια ιστιοκυτταρικά
σύνδρομα και το αιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο. 

Επιστροφή του Συνεδρίου στην Ευρώπη φέτος λοιπόν,
και ιδιαίτερη στόχευση πάλι στην νευρο-εκφυλιστική νόσο
που συνδυάζεται με τη διάγνωση της Ιστιοκυττάρωσης
(Langerhans Cell Histiocytosis, LCH). Πρώτος και βασικός
ομιλητής ο Frederic Geissmann  από το Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, New York, NY USA, παρουσίασε
δεδομένα που αποδεικνύουν ότι BRAF-V600E θετικά κύτ-
ταρα μακροφάγων, που στο ΚΝΣ είναι η μικρογλοία που
περιβάλλει τα νευρικά κύτταρα και που αυτά τα κύτταρα
δεν έχουν σχέση με κύτταρα της αιμοποίησης μπορούν να
προκαλούν νευροεκφύλιση σε βάθος χρόνου. Τα δεδο-
μένα αυτά αφορούν πειραματόζωα, αλλά η αναλογία με
τους ανθρώπους είναι προφανής. Παράλληλα, έδειξαν ότι
έγκαιρη θεραπεία των πειραματόζωων με αναστολείς της
BRAF-V600E μετάλλαξης μειώνουν την πιθανότητα εμ-

φάνισης και βελτιώνουν τη διαδρομή της νευροεκφύλισης.
Αυτά είναι σημαντικά δεδομένα που διευρύνουν την κα-
τανόηση μας για το σημαντικό θέμα της νευροεκφύλιση
στην LCH και κατευθύνουν σε καλύτερες και έγκαιρες θε-
ραπείες για τους ασθενείς μας.

Στη συνέχεια, οι επόμενες ομιλίες, με θέμα τους μηχα-
νισμούς και τις στοχευμένες θεραπείες για την νευροεκ-
φυλιστική νόσο του ΚΝΣ συμπλήρωσαν με δεδομένα από
ασθενείς τα παραπάνω αποτελέσματα. Συνεπώς, με τα
δεδομένα και τα συμπεράσματα αυτά εδραιώνονται νέες
και στοχευμένες θεραπευτικές κατευθύνσεις για τη νευ-
ροεκφύλιση στην LCH και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι
αυτές οι θεραπείες θα αποδειχθούν αποτελεσματικές για
την θεραπεία και την προφύλαξη της νευροεκφυλιστικής
νόσου.

Νέα ενδιαφέροντα  αποτελέσματα, αλλά και δεδομένα
που εδραιώνουν τις θεωρίες του μηχανισμού ανάπτυξης
της Ιστιοκυττάρωσης και των πιθανών θεραπειών που
πλέον έχουμε για την LCH αναπτύχθηκαν από πολλούς
ερευνητές που εργάζονται σε Ευρώπη και Αμερική. Οι
θεραπευτικές δυνατότητες που διαφαίνονται και ήδη δο-
κιμάζονται είναι σημαντικές.    Η Dr. Vasanta Nanduri με τον Δρ. Βασίλειο Παπαδάκη και την

Δρ. Μαγδαληνή Λούρδα.
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34o ΕΠIΣΤHΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤAΡΩΣΗΣ,
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

Ο Prof. Milen Minkov, Πρόεδρος του Histiocyte Society και μέλος της 
οργανωτικής επιτροπής του Nikolas Symposium, απένειμε το βραβείο
(από αριστερά) Nesbit για την κλινική έρευνα στην Jennifer Picarsic, 
το βραβείο Nezelof στην Lauren Meyer για την ανθεκτικότητα ασθενών 
με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο. Τέλος, απένειμε το βραβείο Arceci στην
Amel Sangal και τους συνεργάτες της για την αναρτημένη παρουσίασή τους.

Η Prof. Sheila Weitzman με τον Prof. Milen Minkov.

Συνολικά, το πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν ιδιαίτερα
σύνθετο, με πολλές ομιλίες και καλές εκδηλώσεις. Σί-
γουρα το περιβάλλον ενίσχυε και την ανταλλαγή απόψεων
και προέτρεπε σε συνεργασίες. 

Πολύ σημαντική και εξαιρετική ήταν η ομιλία του Mat-
thew Collin από το Newcastle στα πλαίσια του Jon Prit-
chard Lecture on the Nikolas Symposium με θέμα MYE-
LOID CELL PROGRAMMING AND DIFFERENTIATION
(Προγραμματισμός και Διαφοροποίηση των Μυελικών
Κυττάρων), αναλύοντας νεότερα δεδομένα για την προ-
έλευση και τα χαρακτηριστικά των κυττάρων που δημι-
ουργούν την Ιστιοκυττάρωση Langerhans. Αυτά τα πολύ
πρόσφατα δεδομένα, πολλά από τα οποία δεν έχουν δη-
μοσιευτεί ακόμη, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στα
πλαίσια των Nikolas Symposia, στην Ελλάδα το Μάιο
2018. Η σύνοψη αυτή των εργασιών του Nikolas Sym-
posium εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.

Το Συνέδριο είχε προγραμματιστεί και έγινε ακριβώς
πριν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις ανοσοανεπάρκειες
(18th Biennial Meeting of the European Society for Im-
munodeficiencies -ESID). Με την ευκαιρία αυτή, υπήρχε
στο Πρόγραμμα μία ομιλία, συνδυάζοντας το αντικείμενο
και των δύο συνεδρίων: Ο  Stephan Ehl από το Freiburg
της Γερμανίας, παρουσίασε την εμφάνιση του Αιμοφαγο-
κυτταρικού Συνδρόμου σε παιδιά με ανοσοανεπάρκειες,
αναδεικνύοντας τη σημασία της αναγνώρισης ανοσοανε-
παρκειών σε ασθενείς με  Αιμοφαγοκυτταρικού Συνδρό-
μου και vice versa. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της Ιστιοκυττάρωσης έχει
επίσης ωφεληθεί ιδιαίτερα από τις πρόσφατες ανακαλύ-
ψεις των μοριακών μονοπατιών και των συχνών μεταλ-
λάξεων που ανευρίσκονται στα κύτταρα της Ιστιοκυττά-
ρωσης. Πέραν από την ευρύτερη χρήση των αναστολέων
του BRAF, χρησιμοποιούνται πλέον και αναστολείς του
ΜΕΚ, ενός επόμενου βήματος στην οδό BRAF/ MEK/ ERK.
Η αποτελεσματικότητα των ΜΕΚ αναστολέων δεν φαίνεται
να εξαρτάται από μεταλλάξεις στο γονίδιο BRAF. Αυτή η
γνώση αυξάνει τις θεραπευτικές μας επιλογές για τους
ασθενείς. Πρόσθετα, έχει δοθεί και με πολύ καλά πρό-
δρομα αποτελέσματα και ο συνδυασμός αναστολέων
BRAF και MEK ταυτόχρονα για την θεραπεία της Ιστιοκυτ-
τάρωσης. Επίσης δοκιμάζονται και φάρμακα με άλλο μη-
χανισμό δράσης, όπως η λανιδομίδη (LENALIDOMIDE) με
ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Δηλαδή, με τη βελτίωση των
συμβατικών και νεότερων στοχευμένων θεραπειών ανα-
βαθμίζεται σημαντικά η φαρέτρα μας για τη θεραπεία της
Ιστιοκυττάρωσης. 

Σημαντικό μέρος του Συνεδρίου αποτελούν και οι εξελί-
ξεις στο  αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο (HLH). Το HLH
αφορά είτε γενετική νόσο που συνήθως εκδηλώνεται σε μι-
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Η υπεύθυνη της διοργάνωσης Kathy Wisniewski του Histiocytosis Association.

Ο Prof. Matthew Collin με την Dr. Catherine Borysiewicz.

κρή ηλικία και μπορεί να έχει υψηλή θνητότητα αν δεν αν-
τιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα. Επίσης, η HLH μπορεί να
εμφανιστεί σε συνδυασμό με λοιμώξεις, κακοήθειες και
αυτοάνοσα νοσήματα, έχοντας γενετική βάση επίσης, ή  σπο-
ραδική- τυχαία εμφάνιση. Νεότερες αναλύσεις  δεδομέ-
νων από μελέτες των τελευταίων 25 χρόνων, έχουν βελ-
τιώσει την κατανόησή μας για το νόσημα αυτό και πως
μπορούμε καλύτερα να το θεραπεύσουμε. Αναγνώριση της
αξίας των παλαιότερων, εδραιωμένων Πρωτοκόλλων Θε-
ραπείας και τα ενθαρρυντικά δεδομένα από νέες θερα-
πευτικές προσεγγίσεις από ομάδες που ασχολούνται εντα-
τικά με το θέμα του αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου (HLH)
είναι αισιόδοξα νέα. Καινούργια φάρμακα, όπως το αντί-
σωμα εναντίον της ιντερφερόνης-γάμμα (IFN-γ) καθώς και
οι συνεργασίες και κατευθύνσεις που δίνονται για αυτούς
τους σπάνιους ασθενείς είναι σημαντικές νέες εξελίξεις. Ας
μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν ιδιαίτερα υψηλή
θνητότητα αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά.      

Η Ελληνική παρουσία περιλάμβανε και τη σημαντική
θέση του χορηγού του συνεδρίου για το Σύλλογο Άρτεμις
(Artemis Association), που εκπροσωπήθηκε άξια από
την κα.  Δώρα Μουστάκα και στη συμμετοχή του Παιδιά-
τρου Αιματολόγου-Ογκολόγου Βασίλη Παπαδάκη. Επί-
σης, η κα. Τίνα Ταυρίδου ως εθελόντρια (προσκεκλημένη
από το Histiocytosis Association), δημιούργησε εκπαι-
δευτικά βίντεο από διάφορους σημαντικούς ερευνητές,
που θα χρησιμοποιήσει το Histiocyte Society για τους σκο-
πούς της. 

Κάθε χρόνο απονέμονται και βραβεία για σημαντικές
πρωτοπόρες εργασίες. Για αναρτημένες παρουσιάσεις
(posters) το βραβείο Arceci δόθηκε στην ομάδα από την
Αμερική  Amel Sangal και συνεργάτες που ερεύνησαν την
έκφραση των microRNAs σε ασθενείς με Ιστιοκυττάρωση.
Για την βασική έρευνα δόθηκε το βραβείο Nezelof στην La-
uren Meyer για την ανακάλυψη μηχανισμών με τους οποί-
ους το φάρμακο Ruxolitinib μπορεί να υπερνικήσει την
ανθεκτικότητα ασθενών με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο.
Το βραβείο Nesbit για την κλινική έρευνα δόθηκε στην
Jennifer Picarsic. Η ομάδα της Jennifer Picarsic ανάλυσε
βλάβες νεανικού ξανθοκοκκιώματος και βρήκε νέες γε-
νετικές βλάβες σε μία προσπάθεια ανεύρεσης νέων στό-
χων θεραπείας. 

Αυτά τα ενδιαφέρονται και συγκλονιστικά από τη Λισ-
σαβώνα για το 2018. Επόμενο ραντεβού στην Αμερική και
το Memphis Tennessee για το 2019, με νέες ενδιαφέρου-
σες εξελίξεις ελπίζω στον αγώνα για την κατανόηση και
καλύτερη θεραπεία των ιστιοκυτταρικών συνδρόμων, συ-
νολικά.

Βασίλειος Παπαδάκης  MD, PhD
Παιδίατρος Αιματολόγος - Ογκολόγος
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34o ΕΠIΣΤHΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤAΡΩΣΗΣ,
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

Από αριστερά: ο Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης, ο Νικόλας Κοντογιάννης και ο Grant Cooper, κατά την
διάρκεια της δεξίωσης που έλαβε χώρα την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου.

Η δική μας, Τίνα Ταυρίδου, ως εθελόντρια,
δημιούργησε εκπαιδευτικά βίντεο στα οποία
συμμετέχουν σημαντικοί ερευνητές, για
χάρη του Histiocyte Society.

Από αριστερά: H Τίνα Ταυρίδου, με την ομάδα του
Histiocytosis Association, Kathy Wisniewski,
Kristen Nesensohn και η Heather Fullerton.

O Δρ. Βασίλειος Παπαδάκης από το Τμήμα Αιματολογίας και Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων 
«Η Αγία Σοφία».

Ο Prof. Frederic Geissmann παρουσίασε σημαντικά δεδομένα
που μας κατευθύνουν σε καλύτερες και έγκαιρες θεραπείες για
τους ασθενείς μας.

Η Δρ. Μαγδαληνή Λούρδα με την αναρτημένη παρουσίασή της κατά την διάρκεια του
Συνεδρίου.
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Άποψη της αίθουσας του δείπνου που πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου.

Από αριστερά: Τίνα Ταυρίδου, Prof. Milen Minkov, Δώρα Μουστάκα, Νικό-
λας Κοντογιάννης και Dr. Stephan Ladish.

Ο Σύλλογός μας ήταν ανάμεσα στους χορηγούς του Συνεδρίου.

30
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ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
Πρόγραμμα Ολυμπιακών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη από το 1999 έως
και σήμερα αποτελεί σημαντικό αρωγό
όσων προσπαθούν σκληρά, μέσω των
Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας.
Έως σήμερα, περισσότερες από 450 ετή-
σιες υποτροφίες έχουν εστιάσει σε αθλη-
τές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων
από την Ελλάδα και την Κύπρο, προκει-
μένου να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στην
προετοιμασία των επερχόμενων Ολυμ-
πιακών Αγώνων. 

Σε αυτήν την προσπάθεια, συμβά-
λουν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ελ-
ληνική Πρωτοβουλία – The Hellenic
Initiative και το Κοινωφελές Ίδρυμα
Ιωάννη Σ. Λάτση, που ενώνουν τις δυνά-
μεις τους με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και
στηρίζουν το πνεύμα του ολυμπισμού, το
ευ αγωνίζεσθε, τις ελπίδες των αθλητών
και την επίπονη προετοιμασία τους για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο το
2020. 

Με την συνεργασία και των τριών
Ιδρυμάτων, χορηγούνται για το έτος
2017-2018 σαράντα μία (41) αθλητικές
υποτροφίες, σε αθλητές και αθλήτριες
ατομικών ολυμπιακών αθλημάτων,
καθώς και δύο (2) στον πρώτο Έλληνα
και την πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισαν
στον 35ο Κλασσικό Μαραθώνιο. 

Κοινός στόχος των Ιδρυμάτων είναι η
συμμετοχή στην μεγάλη γιορτή του αθλη-
τισμού, αλλά και η προαγωγή της αγάπης
για τον αθλητισμό. Η στήριξη του ολυμ-
πιακού ονείρου…

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, 
Πρόγραμμα Ολυμπιακών Υποτροφιών

Τελετή Απονομής Βραβείων Ολυμπιακής Προετοιμασίας

Ο Ολυμπιονίκης στην Κολύμβηση Ανοικτής Θαλάσσης, κ.  Σπύρος Γιαννιώτης κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του.
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Γενική Άποψη της κατάμεστης αίθουσας συνεδρίων της Ε.Ο.Ε., κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε.,  κ.  Σπύρος Καπράλος και η Ολυμπιονίκης στην Σκοποβολή και Υπότροφος
του Προγράμματος Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Άννα Κορακάκη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, 
κ. Χάρης Δαυίδ, και ο Ολυμπιονίκης στην Κολύμβηση Ανοικτής Θαλάσσης, κ. Σπύρος Γιαννιώτης.

Ο Πρόεδρός μας, κ. Απόστολος Κοντογιάννης, κατά
την διάρκεια του cocktail party, που έλαβε χώρα
μετά την Τελετή Απονομής των Βραβείων. 
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Επισκεφθείτε την ανανεωμένη σελίδα του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου «The Nikolas Symposium»
(www.niksym.org) που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Γνωρίστε τους ιατρούς που συμμετέχουν 

και ενημερωθείτε για τις εξελίξεις των ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την Ιστιοκυττάρωση. 

Σας ευχαριστούμε 

Το Nikolas Symposium είναι ένα διεθνές επιστημονικό think tank που εστιάζει στην ασθένεια της Ιστιοκυτ-
τάρωσης. Το συμπόσιο αυτό ξεκίνησε το 1989 με πρωτοβουλία του γιατρού Jon Pritchard και της οικογένειας
Κοντογιάννη και πλέον κάθε χρόνο προσκαλεί επιστήμονες, γιατρούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο
προκειμένου να συζητήσουν και να διερευνήσουν εις βάθος την παθογένεια και τη μορφή της νόσου.

Η Ιστιοκυττάρωση είναι μία ασθένεια που δεν έχει συζητηθεί αρκετά στην παγκόσμια επιστημονική κοινό-
τητα. Γιατροί μπορεί να συναντήσουν ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο και να μην την εντοπίσουν επειδή
πολύ απλά δεν έχουν πρόσβαση στη σχετική ενημέρωση. Ο στόχος του Nikolas Symposium είναι να το
αλλάξει αυτό – δηλαδή να γνωστοποιήσει την πάθηση, να φέρει σε επαφή γιατρούς με ασθενείς και τις οι-
κογένειές τους και κυρίως να προωθήσει τη μελέτη γύρω από αυτή στοχεύοντας σε μία ρεαλιστική 
θεραπεία.

Κάθε χρόνο μια Οργανωτική Επιτροπή, που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, ορίζει το θέμα 
που θα συζητηθεί στο επόμενο συμπόσιο. Η επιτροπή προσκαλεί ειδικούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο
να έρθουν στην Αθήνα και να μοιραστούν τα πορίσματά τους. Το ανεπίσημο κλίμα του συμποσίου και 
η ελληνική φιλοξενία σε συνδυασμό με το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο είναι στοιχεία που κάνουν 
το συγκεκριμένο think tank μοναδικό παγκοσμίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρείτε επιστημονικές μελέτες, τα αποτελέσματα κάθε συμπόσιου, σημαντικές 
πρωτοβουλίες από ιατρούς και ιδιώτες και χρήσιμους συνδέσμους για αυτή τη σπάνια μορφή ασθένειας.

Σύντομα θα είναι κοντά σας και το νέο ανανεωμένο site του Συλλόγου Άρτεμις παρέχοντας υποστήριξη αλλά
και ενημέρωση για την Ιστιοκυττάρωση.

• Και τα δύο site υποστηρίζουν την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Γνωρίστε το νέο site του Nikolas Symposium
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Φόρμα Αίτησης Εγγραφής Μέλους

Επίθετο: ........................................................................... Όνομα:........................................................................................

Διεύθυνση: ...........................................................................................................................................................................

Πόλη:................................................................................ Τ.Κ.: .................................... Χώρα: ...........................................

Τηλέφωνο:....................................................................... Φαξ:............................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................................................................

�

Το ποσό της ετήσιας εγγραφής μέλους για το έτος 2019 καθορίζεται στα 30 Ευρώ.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τη συντήρηση του Συλλόγου 
& τις εκτυπώσεις όλων των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Μέθοδοι Πληρωμής

• Μετρητά (ταχυδρομικώς)
• Κατάθεση στον λογαριασμό ταμιευτηρίου (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 702/74402356)

IBAN: G R 5 2 0 1 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 7 0 2 7 4 4 0 2 3 5 6
BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: «Η Άρτεμις» 

Σύλλογος Άρτεμις: Σκουζέ 10, 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 4520 453 Φαξ: 210 4516 990

E-mail: info@histioartemis.gr
Website: www.histioartemis.gr

Facebook: Σύλλογος Άρτεμις για την Ιστιοκύττωση
YouTube: HistioArtemis

Instagram: artemisasso
Twitter: Artemis_Asso

Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση ταχυδρομικώς ή με φάξ.
Παρακαλούμε κάντε μία φωτοτυπία για το αρχείο σας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Μη διστάσετε να μας ζητήσετε 
έντυπα υλικά που θα βοηθήσουν

στο έργο σας

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως
τους χορηγούς μας, τα μέλη μας και τους φίλους
του Συλλόγου Άρτεμις για τη συνεχή οικονομική 
και ηθική υποστήριξή τους στο πρόγραμμά μας.

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ΟΛΩΝ ΣΑΣ
για να κάνουμε γνωστή σε όλους
τη νόσο της Ιστιοκυττάρωσης.
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Σκουζέ 10, 185 36 Πειραιάς, Τηλ: 210 4520 453, Fax: 210 4516 990
E-mail: info@histioartemis.gr, Website: www.histioartemis.gr
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