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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Η χρονιά που πέρασε

Απόστολος Κοντογιάννης

Μια ακόµη χρονιά πέρασε, µε το 26ο Νίκολας Συµπόσιουµ και το διεθνές συνέδριο
της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο.

Το 2016 ήταν µια χρονιά διαφορετική. Ήταν η χρονιά που επικράτησε η αίσθηση, ότι
πλησιάζουµε την αποκωδικοποίηση της Ιστιοκυττάρωσης και την πλήρη κατανόηση της.

Το 26ο Νίκολας Συµπόσιουµ, µας έφερε µόλις ένα βήµα µακριά από την πλήρη κα-
τανόηση της νόσου. Οι ερευνητές και ιατροί που προσκαλούµε κάθε χρόνο στο συµπό-
σιο, µας διαβεβαιώνουν πως είναι πλέον πολύ κοντά. Οι µεταλλάξεις που προκαλούν την
Ιστιοκυττάρωση, έχουν κατά το µεγαλύτερο µέρος ταυτοποιηθεί.

Με τη λήξη του Συµποσίου, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, διοργανώσαµε µια εκδροµή
για τους συµµετέχοντες. Η φετινή εκδροµή µάς βρήκε στην Ελευσίνα και στον αρχαιολο-
γικό της χώρο. Το συναίσθηµα του να βλέπεις, µερικούς από τους πιο επιφανείς ερευνη-
τές και ιατρούς από όλες τις γωνίες και τα σηµαντικότερα ερευνητικά κέντρα του κόσµου,
να περπατούν πάνω στις ίδιες πέτρες που κάποτε περπάτησαν οι αρχαίοι θεραπευτές
και µύστες της πιο διάσηµης γιορτής και τελετής της αρχαιότητας, των «Ελευσίνιων
Μυστήριων», ήταν καθηλωτικό.

Μια ακόµη σηµαντική στιγµή για το 2016 ήταν το 32ο διεθνές συνέδριο της Εταιρείας
Ιστιοκυττάρωσης που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο. Κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου, ο Prof. Barrett Rollins, Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Nikolas Sym-
posium, παρουσίασε την οµιλία του µε τίτλο «Πέρα από το γονίδιο BRAF: Μηχανισµοί
αντίστασης και θεραπευτικές εξελίξεις στην LCH». Επίσης η ∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπού-
λου και ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, παρουσίασαν 3 εργασίες του Τµήµατος Παιδιατρι-
κής Αιµατολογίας - Ογκολογίας (ΤΑΟ Αθήνα).

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το ενηµερωτικό έντυπο του Συλλόγου µας εµπεριέ-
χει γεγονότα και στιγµές από τη χρονιά που πέρασε. Επίσης στις σελίδες του θα διαβάσετε
τις προσωπικές σας ιστορίες που µοιραστήκατε µαζί µας.

Κλείνοντας, ας ευχηθούµε ότι το 2017 θα µείνει στη µνήµη µας ως η χρονιά που
κατανοήσαµε την παθογένεση της νόσου. Καλή χρονιά!

Απόστολος Κοντογιάννης

Πρόεδρος

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 εξαντλητικές και, σε κάποιες περιπτώσεις απειλητικές

για τη ζωή.
Μολονότι δε γνωρίζουµε, ούτε έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για κάποια µορφή καρκί-

νου, οι ιστιοκυτταρικές διαταραχές αντιµετωπίζονται κατά κύριο λόγο από ιατρούς ογκολό-

γους 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 µεγαλύ-

τερα παιδιά και σε ενήλικες κάθε ηλικίας.
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Όλα ξεκίνησαν από έναν επίμονο και ξηρό βήχα. Μια ακτινογραφία θώρακος και
στη συνέχεια μια αξονική τομογραφία, ήταν αρκετές, για να ανακαλύψω πως υπήρχαν
ιστιοκύτταρα Langerhans στους πνεύμονές μου.

Ο πνευμονολόγος μου ωστόσο, δεν ήταν ενημερωμένος για τη νόσο και το μόνο που
ήξερε ήταν η ύπαρξή της.

Ευτυχώς, με απηύθυνε στο νοσοκομείο Σωτηρία και συγκεκριμένα στο διευθυντή
της 6ης Κλινικής, Δρ. Τουμπή, εξαίρετος γιατρός και κυρίως άνθρωπος, στον οποίο
οφείλω πολλά.

Μετά από μια σειρά εξετάσεων, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για εμένα. Η
διάγνωση ήταν ηωσινόφιλο κοκκίωμα. Για ένα χρόνο, έκανα θεραπεία με κορτιζόνη
και η κατάστασή μου ήταν στάσιμη. Ήμουν φοβισμένη και μπερδεμένη, καθώς δεν ήξερα
απολύτως τίποτα για την πάθηση μου.

Εκείνο το χρονικό διάστημα είχα σταματήσει ήδη να εργάζομαι. Η ψυχολογική μου
κατάσταση, ήταν πολύ άσχημη.

Ένιωθα πως όλα είχαν τελειώσει για μένα. Σύμφωνα με τον θεράπων ιατρό μου,
λόγω του ότι ήμουν σε μεγάλη ηλικία, η εξέλιξη της νόσου μπορεί να ήταν αργή, ή ακόμη
και να σταματούσε. Αυτό μου έδωσε μια δόση ελπίδας.

Η οικογένειά μου, αντέδρασε φυσιολογικά, χωρίς να δείχνει την ανησυχία της και
με προέτρεπε να έχω εμπιστοσύνη στο γιατρό μου. Όμως, τους γνωστούς μου δεν τους
ενημέρωσα για την κατάστασή μου, καθώς μου ήταν πολύ δύσκολο να μιλώ γι’ αυτό.

Μία φίλη μου, μου μίλησε για το Σύλλογο Άρτεμις και έτσι επικοινώνησα αμέσως.
Ενημερώθηκα πλήρως για την πάθηση της Ιστιοκυττάρωσης από τους γιατρούς του
Συλλόγου και μίλησα και με άλλους ασθενείς που έχουν την ίδια πάθηση. Η υποστήριξη
που έλαβα από το Σύλλογο ήταν μεγάλη και έπαψα πλέον να φοβάμαι το άγνωστο και να
νιώθω μόνη.

Πλέον, έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια, παρακολουθώ την κατάσταση της υγείας
μου κάθε δύο χρόνια με κάποιες εξετάσεις και αισθάνομαι καλά.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Άρτεμις για την
προσφορά του και εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο την πορεία του παρά τις
αντίξοες συνθήκες που επικρατούν. Η Ιστιοκυττάρωση πρέπει να πάψει να είναι μία
ορφανή νόσος!

Βαρβάρα Τσιρμούλα
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Όταν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος-Στυλιανός μας και τον κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά
μου ένιωσα σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά με την υγεία του. Πείτε το ένστικτο που δυστυχώς
επιβεβαιώθηκε.

Ήταν ένα μωρό λιποβαρές και μετά τις πρώτες αιματολογικές του εξετάσεις, διαπιστώσαμε πως
έχει χαμηλά αιμοπετάλια και πως χρειάζεται μετάγγιση αίματος.

Την όγδοη ημέρα της ζωής του, τον μεταφέραμε στη Β’ ΜΕΝΝ του Παίδων Αγία Σοφία. Μετά
από πολλές εξετάσεις, των οποίων τα αποτελέσματα συμφωνούσαν με αυτά του Kings College της
Αγγλίας, αλλά και μετά από συσκέψεις Ελλήνων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, διαπιστώσαμε πως
το παιδί μας νοσούσε από νεανικό ξανθοκοκκίωμα. Αμέσως, άρχισαν οι χημειοθεραπείες, οι οποίες
διήρκησαν έξι εβδομάδες. Από τις δύο πρώτες, μόλις, εβδομάδες βελτιώθηκε το ηπατοσπληνικό
σύνδρομο, υποχώρησε ο ασκιτής και μειώθηκε η χολερυθρίνη.

Την πρώτη ημέρα της θεραπείας ήρθε στο νοσοκομείο η κα. Φωφώ Μπέλλου, μαμά της
Ειρηνούλας, η οποία μου έφερε ενημερωτικά έντυπα του Συλλόγου Άρτεμις κι έτσι ήρθα αμέσως σε
επαφή με τη Γραμματέα του Συλλόγου, κυρία Δώρα Μουστάκα.

Με τη λήξη της θεραπείας, πήραμε το μωρό μας στο σπίτι. Ήταν πια τρεισήμισι μηνών. Λίγο
καιρό αργότερα, ξεκίνησε το δεύτερο σχήμα χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με χορήγηση κορτιζόνης.

Όταν έγινε ενός έτους, έγινε το τελευταίο μυελόγραμμα, όπου το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης ίαση.
Από την πρώτη στιγμή ήμασταν αισιόδοξοι και ψύχραιμοι. Αδυνατούσαμε να πιστέψουμε τα

αποθαρρυντικά σχόλια των γιατρών και αρνούμασταν να δεχτούμε ότι δε θα τα καταφέρει.
Προσευχόμασταν με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Όταν μας ανακοίνωσε ο Δρ. Παπαδάκης ότι το
παιδί μας ήταν πλέον καλά, η χαρά μας και η ευγνωμοσύνη μας ήταν απερίγραπτη.

Σήμερα ο Αλέξανδρος μας είναι 10 χρόνων, υγιέστατος, χαρούμενος και με πολλά ενδιαφέροντα.
Είναι επιμελής μαθητής, του αρέσει ο αθλητισμός, η ζωγραφική και η μουσική. Αυτό που μας συγκινεί
είναι το πόσο στοργικός είναι με τα παιδιά που έχουν κάποιο θέμα υγείας ή έχουν χτυπήσει ή απλά
κλαίνε.

Θα ήθελα να δώσω τις θερμές μας ευχαριστίες, την εκτίμηση και την αγάπη μας στην οικογένεια
του κύριου Κοντογιάννη και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου για τη δύναμη και το θάρρος τους που μας
ενέπνευσε. Εύχομαι να εκπληρωθούν όλες τους οι προσδοκίες.

Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό και την αγάπη μας στους γιατρούς που
μας βοήθησαν με την γνώση και το πραγματικό ενδιαφέρον τους. Στον Δρ. Καναβάκη, Δρ. Παπαδάκη,
Δρ. Στεφανάκη, Δρ. Κουμενίδου, Δρ. Σιώκου, Δρ. Παπαγαρουφάλη, Δρ. Φωτόπουλο, Δρ. Κανακά, Δρ.
Δημητριάδη, σε όλους τους νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται στο Παίδων Αγία Σοφία καθώς και
την κα. Ζέλλου και τον κ. Λιάτσο.

Η ευχή μας είναι να επεκτείνονται οι γνώσεις πάνω στην ασθένεια, έτσι ώστε να είναι εφικτή η
πλήρης ίαση και το θαύμα που συνέβη στην οικογένειά μας να επαναλαμβάνεται σε όλες τις
περιπτώσεις ασθενών.

Κουμουλίδου Θεοδώρα

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Ιστορίες μας…
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Ήταν αρχή της Άνοιξης του 1994, όταν άρχισα να έχω για πρώτη φορά πόνους
στο θώρακα. Οι πόνοι έρχονταν τα χαράματα, σαν μεταμεσονύκτιοι επισκέπτες, και με
άφηναν αργά το πρωί. Καθημερινά οι πόνοι γίνονταν ολοένα και πιο δυνατοί, ώσπου
κάποια στιγμή έγιναν αφόρητοι. Έτσι, κάποια στιγμή αναγκάστηκα να πάω στο
νοσοκομείο στα έκτακτα, για να κάνω μια ακτινογραφία θώρακος. Όμως, ο γιατρός,
ο οποίος προφανώς δεν ήταν ενημερωμένος για την πάθηση της Ιστιοκυττάρωσης,
αλλά ούτε ενδιαφέρθηκε να ψάξει εις βάθος την κλινική μου κατάσταση, με ενημέρωσε
πως οι πόνοι μου είναι αντανακλαστικοί και οφείλονταν στην ωορρηξία. Την επόμενη
ημέρα, επισκέπτομαι τον γυναικολόγο μου, ο οποίος με βρίσκει σε πολύ καλή κατάσταση.

Περνώντας ο καιρός και μην έχοντας σταματήσει να πονώ, αναγκάστηκα για
δεύτερη φορά να μεταφερθώ στο νοσοκομείο, στα επείγοντα, όπου μου
συνταγογράφησαν ισχυρά αναλγητικά χάπια (voltaren) και με έστειλαν σπίτι μου.
Εφόσον, δεν είχα κάποια βελτίωση στην υγεία μου, άρχισα να σκέφτομαι πως οι πόνοι
μου είναι ψυχοσωματικοί και απευθύνθηκα σε ψυχολόγους, βελονιστές και άλλους
εναλλακτικούς θεραπευτές, χωρίς κανένα όμως αποτέλεσμα. Αντιθέτως, πέρα από το
πόνο στο θώρακα άρχισα να πονώ και στο δεξί μου πόδι.

Ιούλιος πλέον και παρά την κατάσταση της υγείας μου, χρειάζεται να εργαστώ. Έτσι
βρίσκω δουλειά ως σερβιτόρα και είναι απαραίτητο να εκδώσω βιβλιάριο υγείας για να
μπορέσω να προσληφθώ. Πηγαίνω, λοιπόν, στο νοσοκομείο με την ακτινογραφία που είχα
βγάλει την Άνοιξη του ’94, και ο γιατρός με ενημερώνει πως πρέπει να εισαχθώ στο
νοσοκομείο. Ωστόσο, επειδή έπρεπε να εργαστώ, δεν έκανα εισαγωγή, αλλά πήγαινα
καθημερινά στο νοσοκομείο και έκανα εξετάσεις, τακτικά. Μετά από δύο αποτυχημένες
βρογχοσκοπήσεις, κάνω ανοιχτή βιοψία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχω ηωσινόφυλλο
κοκκίωμα στον πνεύμονα. Επιπλέον στο σπινθηρογράφημα των οστών παρουσιάζονταν
προβλήματα σε κάποια οστά του θώρακα και στον δεξί μηρό, δηλαδή όπου ακριβώς
πονούσα τόσο καιρό. Έτσι, ξεκινώ θεραπεία με κορτιζόνη, με αποτέλεσμα να πάρω πολλά
κιλά, το σώμα μου να έχει γεμίσει ραγάδες και να μην θυμίζει καθόλου τον παλιό μου εαυτό.
Η ψυχολογική μου κατάσταση λόγω της εμφάνισης μου ήταν πολύ άσχημη και έτσι
κλείστηκα στον εαυτό μου και στο σπίτι μου καθώς δεν ήθελα να με δει κανείς.

Την Άνοιξη του 1995, τελειώνω την θεραπεία μου και οι πόνοι σταμάτησαν, το ίδιο
και η Ιστιοκυττάρωση. Σχετικά γρήγορα χάνω τα κιλά που είχα πάρει κατά τη διάρκεια
της θεραπείας και επανέρχομαι στην εργασία μου και την καθημερινότητα μου.

Όμως, το 1998 οι πόνοι επανέρχονται. Μαζί με αυτούς, έχω βήχα και αναγκάζομαι
για μια ακόμη φορά να κάνω θεραπεία με κορτιζόνη. To 2000 έχω έναν έντονο πόνο
κατά διαστήματα στο κεφάλι. Τον πόνο διαδέχεται το αίσθημα της έντονης δίψας,
εμφάνισα αμηνόρροια, και το στήθος μου μεγαλώνει και εκκρίνει γάλα! Επισκέπτομαι
έναν ενδοκρινολόγο, κάνω εξετάσεις δίχως κανένα αποτέλεσμα, καθώς ούτε αυτός ο
γιατρός ήταν ενημερωμένος για την πάθηση της Ιστιοκυττάρωσης.
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Περνάνε έξι μήνες, και το μόνο που έχει αλλάξει είναι ένα ακόμη βάσανο που
μου έχει προστεθεί. Πηγαίνω κάθε είκοσι λεπτά στην τουαλέτα και πίνω μεγάλες
ποσότητες νερού χωρίς να μπορώ να ξεδιψάσω. Έτσι ο γιατρός μου, κύριος Δωρής,
μου συστήνει τον ενδοκρινολόγο κύριο Πολυζώη Μάκρα, που βρισκόταν στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο, και εκείνος με τη σειρά του τον κύριο Γρηγόρη Καλτσά. Και
οι δύο γιατροί, είναι πλήρως ενημερωμένοι για την πάθηση, ως εκ θαύματος, και
μου δίνουν μια αντιδιουρητική ορμόνη. Η ορμόνη αυτή με βοηθά να κοιμηθώ
επιτέλους για δώδεκα συνεχόμενες ώρες, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνω στην
τουαλέτα κάθε είκοσι λεπτά, όπως έκανα τους τελευταίους έξι μήνες. Στη συνέχεια
κάνω μαγνητική στο κεφάλι και γίνεται διάγνωση Ιστιοκυττάρωσης στην υπόφυση,
με αποτέλεσμα την υποφυσιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο παίρνω τις απαραίτητες
ορμόνες και είμαι καλά.

Παράλληλα, ενημερώθηκα για το Σύλλογο Άρτεμις, τον οποίο και επισκέπτομαι
άμεσα από τον κύριο Μάκρα. Εκεί γνωρίζω τη Δώρα, τη γραμματέα του Συλλόγου και
μαθαίνω από εκείνη ότι υπάρχουν κι άλλοι που νοσούν. Μαθαίνω για τον κύριο
Κοντογιάννη, τον ιδρυτή του συλλόγου, γνωρίζω την κυρία Ευτυχία, τον Ηλία, το
Νικόλα, την Ελένη, τη Σοφία και άλλους ανθρώπους με ιστιοκυττάρωση και νιώθω
πως δεν είμαι πλέον μόνη μου. Υπάρχουν άνθρωποι να με καταλάβουν και να με
στηρίξουν. Ο Σύλλογος Άρτεμις ήταν εκεί για να με προστατέψει. Πέρασαν 6 χρόνια
για να καταλάβω πως δεν είμαι μόνη μου. Πως δεν είμαι η μόνη που νοσεί στη χώρα
αυτή, αλλά υπάρχουν κι άλλοι ασθενείς. Επιπλέον, γνωρίζω ότι ο Σύλλογος Άρτεμις,
συνεργάζεται με αντίστοιχους συλλόγους ανά τον κόσμο, οι οποίοι χρηματοδοτούν
έρευνες για τη θεραπεία της νόσου. Διοργανώνει κάθε χρονιά το «Nikolas
Symposium», στο οποίο συμμετέχουν όχι μόνο γιατροί από όλο τον κόσμο αλλά και
ειδήμονες της νόσου, που ανταλλάσσουν τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς και τις
τελευταίες επιστημονικές τους ανακαλύψεις, με αποτέλεσμα κάθε χρονιά να γίνεται
και ένα ακόμη βήμα στην ίαση της Ιστιοκυττάρωσης.

Το 2003 άρχισα να κάνω έξι σχήματα χημειοθεραπείας και ακόμη συνεχίζω με
αζαθιοπρίνη και μεθοτρεξάτη. Τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις μου είναι σταθερές.
Παίρνω μόνο ορμονική υποκατάσταση και συνεχίζω δυναμικά. Ελπίζω η ιστιο-
κυττάρωση, να μην εμφανιστεί και σε άλλα όργανα στο σώμα μου, αλλά ακόμα και αν
εμφανιστεί κάτι, τώρα πια ξέρω, ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί, άρτια
ενημερωμένοι, για να με βοηθήσουν.

Ζώντας είκοσι δύο ολόκληρα χρόνια, με αυτή τη νόσο, έμαθα να αγαπώ τον εαυτό
μου, να απολαμβάνω την κάθε στιγμή που ζώ, είτε αυτή είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή
και να κρατάω τα όμορφα της κάθε ημέρας αλλά και των ανθρώπων που υπάρχουν
στη καθημερινότητά μου.

Χριστίνα Μακρυγιάννη

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Ιστορίες μας…
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Πρέπει να ήταν Μάιος του 2011, όταν πλένοντας το πρόσωπο μου ένιωσα έναν
πόνο στο μέτωπο. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία γιατί ο πόνος έμοιαζε σαν να ήταν
τσίμπημα κάποιου εντόμου, σαν κάτι άνευ σημασίας. Στα μέσα του καλοκαιριού, είχα
έντονο πονοκέφαλο σαν βαριά ημικρανία, κυρίως κατά το απόγευμα και στο τέλος κάθε
ημέρας, ενώ στο σημείο του «τσιμπήματος» είχε ένα μικρό ερεθισμό με λίγο πρήξιμο.

Αρχές Αυγούστου πλέον και εν καιρώ διακοπών, οι πονοκέφαλοι ήταν πλέον
συνεχείς και οξείς, σχεδόν από το πρωί με επιδεινούμενη τάση μέχρι το βράδυ, ενώ ο
ερεθισμός ήταν πλέον πολύ ορατός, είχε γίνει πια ένα εξόγκωμα. Αποφάσισα λοιπόν,
να πάω στο τοπικό κέντρο υγείας. Βγάλαμε μια ακτινογραφία και θυμάμαι ότι μου
είπαν να πάω στην Αθήνα γιατί έβλεπαν κάτι σαν «αέρα» στο μέτωπο.

Όταν έβγαλα μια αξονική διαπιστώθηκε ότι υπήρχε λύση του προμετωπιαίου οστού.
Κοινώς, τρύπα στο κρανίο και ένας όγκος μέσα από αυτήν προσκολλημένος στον
εγκέφαλο. Έψαξα λοιπόν, να δω τι μπορώ να κάνω, ρωτώντας για καλούς νευρο-
χειρουργούς, μιας και ήταν σαφές ότι έχριζα επέμβασης πλέον. Επισκέφτηκα πολλούς
γιατρούς και όλοι μου έλεγαν ότι δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι μέχρι να το αφαιρέσω
και να γίνει βιοψία. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω, ότι αν και η σοβαρότητα της
κατάστασης ήταν ξεκάθαρη για κάποιο λόγο η αντιμετώπισή της από εμένα ήταν μάλλον
με ήπιο έως αδιάφορο τρόπο. Θα μπορούσα δηλαδή να σας παραθέσω παρά πολλές
αστείες στιγμές με την όλη κατάσταση αλλά μάλλον δεν συνάδουν με την νόσο εν γένει
ή και με καμία, μάλλον, νόσο. Παρόλα αυτά ήταν μια παράξενη και αστεία περίοδος.
Φυσικά ήξερα και τι επέμβαση έπρεπε να κάνω καθώς και λεπτομέρειες τεχνικής
φύσεως. Επέλεξα το γιατρό που έκρινα ότι μου ταίριαζε περισσότερο (από την
επικοινωνία που είχαμε) και τελικά, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, δεν έκανα κακή
επιλογή.

Αν και ήξερα από τις 20 Αυγούστου τι έπρεπε να κάνω, εγχειρίστηκα στις 22
Σεπτεμβρίου με πολύ αστείο τρόπο. Το χειρουργείο ήταν πεντέμισι ώρες και πολύ
σοβαρό γιατί ο όγκος που διηθούσε την σκληρά μήνιγγα δεν έβγαινε. Μου έκαναν δυο
προσθετικές, μια στη μήνιγγα και μια στο τρύπιο πια κρανίο. Στιγμή δεν είχα την
παραμικρή ανησυχία, ότι κάτι δε θα πάει καλά στην εγχείρηση. Όταν ξύπνησα, είχα
απίστευτη ενέργεια και μιλούσα ακατάπαυστα σαν να είχα να δω άνθρωπο για χρόνια.
Την επόμενη μέρα σηκώθηκα κι έως το μεσημέρι πίστευα πως δεν υπάρχει λόγος να
παραμένω στο νοσοκομείο. Αναγκαστικά με κράτησαν και το Σαββατοκύριακο, αλλά
τη Δευτέρα το πρωί είχα φύγει.
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Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της βιοψίας και έγινε ταυτοποίηση της νόσου,
ξεκίνησα να αναζητώ πληροφορίες για τη νόσο. Τότε έγινε και η πρώτη μου επαφή
με το Σύλλογο Άρτεμις. Θέλω να πω ότι η νόσος δεν είναι καθόλου γνωστή, ιδιαίτερα
αν σκεφτείτε ότι την περίοδο των αποτελεσμάτων έκανα παράλληλα εξετάσεις με έναν
αιματολόγο ο οποίος αγνοούσε την ύπαρξη της. Αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι μου
φαίνεται λογικό. Βρήκα, λοιπόν, το Σύλλογο μέσω του διαδικτύου, αναζητώντας
πληροφορίες για τη νόσο και θυμάμαι όταν μίλησα πρώτη φορά με τη Δώρα, η οποία
έσπευσε να με πληροφορήσει για ό,τι γνώριζε. Άρχισα να παρακολουθούμαι από τους
γιατρούς που προΐστανται της εδώ έρευνας. Προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι
ο Σύλλογος Άρτεμις είναι η αιχμή του δόρατος, όσον αφορά στην έρευνα, στα ιατρικά
πρωτόκολλα και σε πολλά αλλά και αποτελεί τον παγκόσμιο επικοινωνιακό κόμβο για
οτιδήποτε αφορά την ιστιοκυττάρωση. Δεν είναι και λίγο αν σκεφτείτε πως ό,τι γίνεται
είναι με ιδιωτική πρωτοβουλία και με παντελή έλλειψη βοήθειας του κράτους. Όλοι οι
γιατροί που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια είναι εξαιρετικοί, με ειλικρινές
ενδιαφέρον και προσπαθούν και έχουν επιτύχει πολλά μέχρι σήμερα για όλους μας.

Σε κάθε ιατρείο πραγματοποιείται μια σειρά εξετάσεων ανάλογα με την περίπτωση
του κάθε ασθενή και με ανάλογη συχνότητα. Ως ασθενής προτείνω να ακούτε τους
γιατρούς που σας παρακολουθούνε καθώς ξέρουν πιο πολλά από εμάς. Εγώ πάλι είμαι
κακός ασθενής μιας και δεν κάνω αυτά που μου λένε. Θεωρώ ότι η νόσος μπορεί να
είναι ελεγχόμενη ειδικά αν κάνεις αυτά που πρέπει εκτός και αν είσαι πραγματικά
άτυχος. Πιστεύω ότι παίζει σπουδαίο ρόλο το πως αντιμετωπίζει κάποιος ψυχολογικά
την ασθένεια. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να μάθεις να ζεις και όχι να προσποιείσαι
ότι δεν υπάρχει. Η στάση που τηρώ απέναντι στη νόσο δεν είναι και η προτεινόμενη,
αλλά δεν είμαι και το κατάλληλο δείγμα ασθενή. Αν και μέχρι τώρα μάλλον την έχω
γλιτώσει, δε θα γίνεται αυτό για πάντα. Είμαι βέβαιος.

Ως σήμερα, σε ό,τι με αφορά δεν είχα καμία εμφάνιση της νόσου αν και εμφανίζεται
ποικιλοτρόπως.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κοντογιάννη και
την οικογένειά του, που χάρις σε αυτούς γίνονται πολλά από αυτά που θα μάθετε στην
πορεία και που ελπίζω να σας βοηθήσουν όπως μας έχουν βοηθήσει όλους. Επιπλέον
θα ήθελα να πω πως αν και η συλλογιστική μου πορεία ήταν ανιδιοτελής το κείμενο
είναι πολύ εγωκεντρικό αλλά το ίδιο δεν είναι και η νόσος;

Α. Κ.

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Ιστορίες μας…
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Η δική μας ιστορία ξεκίνησε, όταν ο πρώτος μας γιός ήταν 7 ετών. Ένας ξαφνικός πόνος στον αυχένα του και
μια δυσκολία στην κίνηση του, ήταν τα πρώτα σημάδια. Επισκεφτήκαμε τον παιδίατρο μας και μας ενημέρωσε
πως ήταν κάποιο ρεβόκρανο που θα περάσει με τον καιρό. Σε λιγότερο από ένα μήνα, συνέβη ξανά το ίδιο. Πάλι
το παιδί είχε πόνο στον αυχένα και δυσκολία στην κίνηση του κεφαλιού. Ο παιδίατρος αυτή τη φορά μας είπε πως
έπρεπε να επισκεφτούμε το νοσοκομείο και να το ψάξουμε περισσότερο.

Με τη δική του βοήθεια την επομένη ημέρα, πήγαμε στο Παίδων και το παιδί εξετάστηκε από ορθοπεδικούς.
Οι γιατροί μας έκαναν διάφορες εξετάσεις, όπως ακτινογραφία και μαγνητική. Η εκτίμηση των γιατρών ήταν
πως το παιδί έχει Ιωσυνόφυλο Κοκκίωμα στον Α4 σπόνδυλο. Έπρεπε όμως να γίνει βιοψία για να μπορεί να
γίνει διάγνωση και να προχωρήσουμε σε θεραπεία. Από την επόμενη μέρα, αρχίζει ένας αγώνας, προσπαθούμε να
πάρουμε και άλλες ιατρικές απόψεις, να μάθουμε πως και που μπορούμε να κάνουμε την βιοψία, πόσο επικίνδυνη
είναι για το παιδί και τι κινδύνους εγκυμονεί.

Τη βιοψία έκαναν ακτινολόγοι με ολική νάρκωση του παιδιού. Οι σκέψεις μας ήταν πολλές και η δυσκολία να βρούμε
κάποιον, που να πραγματοποιήσει τη βιοψία, ακόμα μεγαλύτερη. Τελικά, βρέθηκε μία ομάδα γιατρών σε κάποια κλινική
που θα μπορούσε να κάνει τη βιοψία. Στην αρχή δε δέχτηκαν ούτε αυτοί, μετά όμως την επιμονή μας και βλέποντας τη
ραγδαία εξέλιξη της νόσου, μας είπαν πως θα κάνουν την επέμβαση, εξηγώντας μας βέβαια πως υπάρχει πολύ μεγάλη
πιθανότητα να μη δείξει κάτι, λόγω της πολύ μικρής ποσότητας του δείγματος που παίρνουν και των μαλακών μορίων
που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Αποφασίσαμε να γίνει και αν δεν έδειχνε κάτι να προχωρούσαμε στην τελευταία
μας επιλογή να φύγουμε εκτός Ελλάδος και να γίνει βιοψία με χειρουργική επέμβαση.

Το διάστημα αυτό το παιδί παρακολουθείτο από την Δρ. Κοσμίδη Διευθύντρια του Ογκολογικού Τμήματος
και τον Δρ. Πιστεύος Διευθυντή της Ορθοπεδικής Μονάδας του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐα
Κυριακού.

Το αποτέλεσμα της βιοψίας επιβεβαιώνουν την νόσο και έτσι ξεκινάμε τη θεραπεία με χημειοθεραπείες και
χορήγηση κορτιζόνης για ένα εξάμηνο.

Ήταν δύσκολα, αλλά όχι όπως το φανταζόμουν. Ίσως ήταν η άσχημη ψυχολογία μου. Ευτυχώς τα μαλλιά του
παιδιού δεν έπεσαν, πάχυνε όμως αρκετά από την κορτιζόνη και για αρκετό χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να
παίξει ούτε με τα παιχνίδια του. Το χειρότερο ήταν πως έπρεπε να φοράει τον πρώτο καιρό έναν κηδεμόνα από
πλαστικό και σίδερο για να του κρατάει ακίνητο το κεφάλι και να τον προστατεύει από κινήσεις που θα ήταν
επικίνδυνες για τη στήριξη του αυχένα του.

Κάποια στιγμή η Δρ. Κοσμίδη μας μίλησε για το Σύλλογο Άρτεμις. Αποφάσισα όμως, να επικοινωνήσω
αργότερα μαζί τους, καθώς δεν είχα το κουράγιο ούτε για αυτό.

Όταν η θεραπεία τελείωσε και περνούσε ο καιρός, έπρεπε να συνεχίσουμε να ζούμε σαν οικογένεια, για μας και για
τα παιδιά μας. Ειδικά για το παιδί που είχε περάσει όλη αυτή τη διαδικασία, σε μια τόσο ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία.

Τώρα, μετά 15 χρόνια, σκέφτομαι πως δεν ήμουν αρκετά δυνατή, για να βοηθήσω το γιό, τον άντρα μου, αλλά
και το άλλο μου παιδί που ήταν τότε 5 χρόνων. Βέβαια όταν βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι εύκολο, να
ενεργήσεις πάντα όπως πρέπει. Η επαφή με το Σύλλογο θα μας είχε βοηθήσει πολύ στη διάρκεια της θεραπείας,
γιατί ήταν μια πηγή ενημέρωσης και συμπαράστασης, παράλληλα με τους γιατρούς που μας παρακολουθούσαν.

Όσο για το γιό μας, σήμερα είναι 22 χρονών και υγιής. Δεν του παρουσιάστηκε ξανά η νόσος. Η εστία ήταν μία
και αυτό είναι θετικό, όπως λένε και οι γιατροί. Τώρα πλέον παρακολουθείται από τους γιατρούς του Συλλόγου μας
τον Δρ. Καλτσά και τον Δρ. Μάκρα και τους ευχαριστούμε πολύ.

Δήμητρα Κυριακίδη

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Ιστορίες μας…
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Από αριστερά: Ο ∆ρ. Λοϊζος Πετρίκκος, ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, η ∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου, η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη και ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας.

Από αριστερά: Η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη, ο Πρόεδρός µας και η ∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπού-
λου.

Ο χορηγός της εκδήλωσης κ. Στάθης Τοπούζογλου µε την κα. Kathryn
Androus, Personal Assistant του και ψυχή της εταιρείας Prime
Marine, µαζί µε τον Πρόεδρό µας.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου του 2016, πραγµατοποιήθηκε η ετή-
σια συνάντηση και κοπή της πίτας των µελών και των φίλων του
«Συλλόγου Άρτεµις για την Ιστιοκυττάρωση».

Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση ήταν µια ευγενική προσφορά της
Ναυτιλιακής Εταιρίας Prime Marine και πραγµατοποιήθηκε στα γρα-
φεία της, στην Καλλιθέα, σε ένα πολύ ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.

Η Γ. Γραµµατέας του Συλλόγου, ∆ώρα Μουστάκα, έκανε µια πα-
ρουσίαση φωτογραφιών µε τις πιο όµορφες στιγµές και τις εµπειρίες
που βιώσαµε τη χρονιά που πέρασε, για όσους δεν κατάφεραν να
παρευρεθούν στις εκδηλώσεις µας. Ήταν µια χρονιά γεµάτη συναυ-
λίες, χαµόγελα και σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα της έρευνας.

Στη συνάντηση, οι γιατροί Πολυζώης Μάκρας, Μαρία Μοσχόβη
και Βασίλειος Παπαδάκης παρουσίασαν τις νεότερες και διαρκείς
εξελίξεις.

Ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας, µας παρουσίασε τη µελέτη του µε τίτλο:

«Έναρξη νέου θεραπευτικού πρωτοκόλλου στην κλινική ενηλίκων:
ενηµέρωση ασθενών». Η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη µας παρουσίασε
µια περίληψη από τα νεότερα που ακούστηκαν στο ετήσιο συνέ-
δριο της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης. Ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης
µε τη σειρά του, παρουσίασε τα δεδοµένα από τη νόσο του Κεντρι-
κού Νευρικού Συστήµατος και τη Νευροεκφύλιση από την Ιστιο-
κυττάρωση, που ήταν ένα από τα κεντρικά θέµατα του 31ου
συνεδρίου της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης.

Στην ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας, οι τυχεροί ήταν δύο. Η πρώτη
τυχερή, η κυρία Χριστίνα Μακρυγιάννη, κέρδισε ένα ταξίδι για δύο
άτοµα σε καµπίνα 1ης θέσης για τα Χανιά, ευγενική προσφορά της
ΑΝΕΚ Lines. Η δεύτερη τυχερή, η γραφίστριά µας, Νατάσσα Χαρα-
λαµπίδη, κέρδισε ένα αεροπορικό εισιτήριο εσωτερικού για ένα
άτοµο µε την Aegean Airlines, ευγενική προσφορά του πρακτορείου
Altair Travel.

Ετήσια Συγκέντρωση Γονέων - Ιατρών
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας



Η ∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου. Ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, κατά την
οµιλία του µε τίτλο: «∆εδοµένα από τη
νόσο του ΚΝΣ και την νευροεκφύλιση
από Ιστιοκυττάρωση».

Ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας, κατά την οµιλία
του µε τίτλο: «Έναρξη νέου θεραπευτικού
πρωτοκόλλου στην κλινική ενηλίκων:
ενηµέρωση ασθενών».

Ο ∆ρ. Λοϊζος Πετρίκκος, κατά τη
διάρκεια της παρουσίασής του µε τίτλο:
«Νεότερα δεδοµένα στην Ιστιοκυττά-
ρωση Langerhans στα παιδιά».
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Το ∆. Σ. του Συλλόγου Άρτεµις επί τω έργω. Από αριστερά: κα. ∆ώρα Μουστάκα, κα. Ελένη Κρέµου, κα. Χριστίνα Μακρυγιάννη, κ. Ηλίας Μπαξεβανίδης,
κα. Τίνα Ταυρίδου, κ. Απόστολος Κοντογιάννης, κα. Ευτυχία Μπαξεβανίδου.



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Οικογένεια Τσαλκιτζή.Η πνευµονολόγος ∆ρ. Ειρήνη Κολτσίδα, µε τον σύζυγό της
∆ρ. Ευάγγελο Ανδρεάκο.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Prime Marine του κύριου Τοπούζογλου. Ο πνευµονολόγος ∆ρ. Γρηγόρης Στρατάκος µε την σύζυγό του,
µεσόφωνο, Έλλη Αρβανίτη-Στρατάκου.

Από αριστερά: Ο κ. Βασίλης Κοντογιάννης, η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη και η οικογένεια
Ν. Νικολάου.

Η Γ.Γ. του Συλλόγου Άρτεµις, ∆ώρα Μουστάκα, παρουσίασε
στα µέλη µας τον απολογισµό της χρονιάς που πέρασε.
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Μια δηµιουργική παρέα: Από αριστερά η Νεφέλη Καραφυλλάκη, η ∆ώρα Μουστάκα, η videographer Έλλη Ντούτση, η µεσόφωνος Έλλη Αρβανίτη, η γραφίστρια
Νατάσσα Χαραλαµπίδη, η εθελόντρια Τίνα Ταυρίδου και τα δύο αδέρφια Σουζάνα και Ηλίας Τάγκας, οι τυπογράφοι µας.

Ευχαριστούµε θερµά τους ανθρώπους της Prime Marine για την άψογη –από κάθε πλευρά–
διοργάνωση της εκδήλωσης!

Μοιράσαµε σε όλους το ενηµερωτικό περιοδικό
του Συλλόγου µας για το 2015-2016.

Η Χριστίνα Μακρυγιάννη, µια από τις δύο
τυχερές της χρονιάς µε το φλουρί, που
συνοδευόταν από ακτοπλοϊκά εισιτήρια για
2 άτοµα µε προορισµό την Κρήτη, ευγενική
προσφορά της εταιρείας ΑΝΕΚ.

Και του χρόνου!
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Η Νατάσσα Χαραλαµπίδη, η δεύτερη τυχερή
µε το φλουρί, που κέρδισε 1 αεροπορικό
εισιτήριο εσωτερικού για ένα άτοµο µε
την Aegean, ευγενική προσφορά του
πρακτορείου Altair Travel.
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Η µερική αφαίρεση µονοκυττάρων από το αίµα
µειώνει τα επίπεδα της κυκλοφορούσας ιντερλευκίνης

17Α στην Ιστιοκυττάρωση του Langerhans

Πρόσθετα στοιχεία. Υλικά και µέθοδοι.

Σύντοµη περιγραφή του περιστατικού
Σε ηλικία πέντε µηνών η ασθενής διαγνώστηκε µε πολυσυ-
στηµατική ιστιοκυττάρωση των κυττάρων του Langherhans
(LCH) µε προσβολή σε όργανα. Σε ηλικία τεσσάρων ετών,
σηµειώθηκαν κλινικές ενδείξεις νευροεκφυλισµού (ND)
(παραπατήµατα, αδεξιότητα) και ένα χρόνο αργότερα η
µαγνητική τοµογραφία (MRI) εγκεφάλου αποκάλυψε εκτε-
ταµένο ND-LCH που πρόσβαλε τα βασικά γάγγλια, το µεσο-
λόβιο, την παρεγκεφαλίδα και τον προµήκη µυελό. Σε ηλικία
8 ετών η µαγνητική τοµογραφία έδειξε µειωµένη υπόφυση
και απουσία φωτεινού σήµατος οπισθίου λοβού υπόφυσης.
Η ασθενής παρακολουθήθηκε κλινικά (για περισσότερα από
15 χρόνια) καθώς και µε µέτρηση της NF-L στο εγκεφαλο-
νωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και αργότερα και µε µέτρηση της ιντερ-
λευκίνης IL-17A στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και στο
πλάσµα. Αξιολογήθηκε επίσης µε µαγνητική τοµογραφία, και
µε νευροψυχολογικές και νευρολογικές/φυσικοθεραπευτι-
κές εξετάσεις όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Νευροψυχολογικές αξιολογήσεις
Η ασθενής υποβλήθηκε σε νευροψυχολογικά τέστ στην
ηλικία των 5,5 ετών, των 6,5 ετών, των 9,5 ετών, των 10,5
ετών και των 13 ετών µε τις κλίµακες WPPSI III και WISC

IV.1,2. Με την πάροδο των ετών το γενικό γνωσιακό της
επίπεδο µειώθηκε σε κάτω του χαµηλότερου φυσιολογι-
κού εύρους. Εν τούτοις, η λεκτική της κατανόηση παρέ-
µεινε σταθερή εντός του µέσου εύρους για την ηλικία της σε
σύγκριση µε τις αντιληπτικές της επιδόσεις οι οποίες µε την
πάροδο των ετών κυµαίνονταν από κάτω του µέσου όρου
έως εντός του µέσου όρου για την ηλικία της. Η πλέον εµ-
φανής µείωση ήταν η ελαττωµένη λεκτική ενεργός µνήµη
και η ταχύτητα επεξεργασίας που µε τον χρόνο µειώθηκαν
περαιτέρω. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής λάµβανε
βοήθεια και τώρα παρακολουθεί το γυµνάσιο σε σχολείο
ειδικής αγωγής.

Νευρολογικές/φυσικοθεραπευτικές αξιολογήσεις
Η ασθενής υποβλήθηκε σε επαναλαµβανόµενες νευρολο-
γικές/φυσικοθεραπευτικές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου µελέτης. Έκανε αρκετές φορές τεστ µε την
κλίµακα ICARS (International Cooperative Ataxia Rating
Scale) µε στόχο την αξιολόγηση της παρεγκεφαλιδικής ατα-
ξίας και των δυσκολιών συντονισµού. Κατά τη διάρκεια
των τελευταίων χρόνων της µελέτης, η ασθενής δεν µπο-
ρούσε να εκτελέσει κάποιες ασκήσεις λόγω µυϊκής αδυ-
ναµίας και σπαστικότητας, οι οποίες επηρέαζαν αρνητικά
τα αποτελέσµατα. Ιδιαιτέρως, υπήρξε δραµατική επιδεί-
νωση στην κλίµακα ICARS, παράλληλα µε την αυξηµένη

Magdalini Lourda, PhD, Assistant Professor
Childhood Cancer Research Unit
Department of Women’s and Children’s health
Astrid Lindgren Children’s Hospital
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ανάγκη για αµαξίδιο, µεταξύ 12 και 13 ετών (ICARS 22-50).
Συνολικά, η βαθµολογία ICARS στην κλίµακα αυξή-

θηκε µε την πάροδο των ετών από 12 σε 62.
Αποτελέσµατα στην κλίµακα ICARS 7–16 ετών: 12 (7,5

ετών), 11 (8,5 ετών), 24 (10,5 ετών), 24 (11 ετών), 22 (12
ετών); 50 (13 ετών), 52 (14 ετών), 65 (15 ετών), 59 (15,5
ετών), 65 (16 ετών), 62 (16,5 ετών).

Αιµοληψία
Ελήφθησαν δείγµατα αίµατος πριν και αµέσως µετά από
την θεραπεία αφαίρεσης κοκκιοκυττάρων και µονοπύρη-
νων (GMA) µε έγγραφη συγκατάθεση και υποβλήθηκαν
σε επεξεργασία ρουτίνας εντός δύο ωρών από την λήψη.

Ο έλεγχος του πλάσµατος και τα επίπεδα της ενδοκυτ-
ταρικής IL-17A προσδιορίστηκαν βάσει αδηµοσίευτων και
δηµοσιευµένων δεδοµένων αντιστοίχως.

Η µελέτη διεξήχθη σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του Ελ-
σίνκι και εγκρίθηκε από την Επιτροπή ∆εοντολογίας του
Ινστιτούτου Καρολίνσκα.

∆είγµατα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ)
Εγκεφαλονωτιαίο υγρό συνελέγη µε οσφυϊκή παρακέν-
τηση, κλασµατοποιήθηκε και αποθηκεύτηκε στους -80°C
όπως περιγράφεται αλλού. Ως τιµές αναφοράς χρησιµο-
ποιήθηκαν τα επίπεδα της ιντερλευκίνης IL-17A δέκα ενη-
λίκων, των οποίων δείγµατα είχαν ληφθεί λόγω του ότι
παρουσίαζαν πονοκεφάλους αλλά χωρίς νευρολογική
νόσο (οµάδα ελέγχου ΕΝΥ, 27-54 ετών).

Θεραπεία GMA (αφαίρεση κοκκιοκυττάρων
και µονοπύρηνων)

Χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα Adacolumn® (Otsuka Ph-
arma Scandinavia AB, Στοκχόλµη, Σουηδία) όπως πε-
ριγράφηκε ανωτέρω. Εν συντοµία, ελήφθησαν 1800 ml
ολικού αίµατος της ασθενούς, από φλέβα στον ένα βρα-
χίονα, µέσω της στήλης που περιείχε µικροσφαιρίδια
οξικής κυτταρίνης (G-1). Μετά από την προσροφητική
αφαίρεση των κοκκιοκυττάρων και των µονοπύρηνων,
το αίµα επεστράφη στην ασθενή µέσω φλέβας στον αν-
τίπλευρο βραχίονα.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας GMA ήταν συνήθως 60

λεπτά µε ρυθµό ροής 30 ml/min. Σε κάποιες συνεδρίες, ο
ρυθµός ροής µειωνόταν στα 20 ml/min λόγω προβληµά-
των πρόσβασης στη φλέβα. Ωστόσο, όταν ήταν δυνατόν, η
διάρκεια της αφαίρεσης αυξανόταν ώστε να ληφθεί ο ίδιος
όγκος αίµατος µέσω της στήλης.

Αγωγή µε Νατουλιζουµάµπη (Natalizumab)
Χορηγήθηκαν στην ασθενή 150 mg (150 mg/45 kg = 3.33
mg/kg) νατουλιζουµάµπης (natalizumab), το ήµισυ της
συνηθισµένης δόσης για ενήλικες, ως ενδοφλέβια έγχυση
για µία ώρα κάθε τέσσερις εβδοµάδες, µεταξύ της 170ής
και 215ης εβδοµάδας της µελέτης.

Ελέγχονταν οι τιµές του ολικού αίµατος, η ταχύτητα κα-
θίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), η λευκωµατίνη, η ασπαρτική αµι-
νοτρανσφεράση (ASAT), η αµινοτρανσφεράση της αλανίνης
(ALAT) και η κρεατινίνη, η γλουταµινική τρανσφεράση (GT),
η γαλακτική αφυδρογονάση (LD), το σύµπλεγµα προθροµ-
βίνης (PK), το νάτριο, το κάλιο, το ασβέστιο, ο φώσφορος
και το µαγνήσιο, καθώς και τα αντισώµατα κατά του ιού JC.
Η ασθενής δεν βρέθηκε ποτέ θετική στον ιό JC. Κατά τη
διάρκεια της χορήγησης της νατουλιζουµάµπης, η ασθε-
νής παρέµενε στην πτέρυγα για µία ώρα µετά από το τέλος
κάθε έγχυσης για παρατήρηση και παρακολούθηση για
τυχόν αναφυλαξία. Όλες οι άλλες θεραπείες για την LCH
σταµάτησαν όταν ξεκίνησε η αγωγή µε νατουλιζουµάµπη,
εκτός από την αγωγή GMA που συνεχιζόταν µία φορά κάθε
τέσσερις εβδοµάδες. Λόγω της επιδείνωσης των κλινικών
συµπτωµάτων µετά από ένα χρόνο θεραπείας, η χορήγηση
της νατουλιζουµάµπης διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Αποµόνωση των κυττάρων από την στήλη GMA
Η στήλη GMA παρελήφθη αµέσως µετά από την θερα-
πεία της ασθενούς και αφέθηκε να αναµειχθεί (25-30
rpm) σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες για να απο-
κολληθούν τα κύτταρα από τα µικροσφαιρίδια G-1. Κα-
τόπιν, το περιεχόµενο της στήλης (διάλυµα και κύτταρα,
όχι τα µικροσφαιρίδια) µεταφέρθηκε σε σωληνάρια fal-
con. Ακολούθως, η στήλη εκπλύθηκε τρεις φορές µε
αλατούχο φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα (PBS), το
οποίο εφαρµόστηκε µε υψηλή πίεση, και το διαχωρι-
σµένο περιεχόµενο (PBS και κύτταρα) προστέθηκε στα
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σωληνάρια falcon. Κατόπιν τα κύτταρα που είχαν υπο-
στεί εκ νέου εναιώρηση σε φωσφορικό ρυθµιστικό διά-
λυµα είτε τοποθετήθηκαν σε διάλυµα Lymphoprep
όπως περιγράφεται κατωτέρω είτε φυγοκεντρίστηκαν για
5 λεπτά µε ταχύτητα 1200 rpm και τα κύτταρα σε σβώ-
λους πλύθηκαν 3 φορές µε PBS και υποβλήθηκαν σε εκ
νέου εναιώρηση µε διάλυµα έκπλυσης FACS [Fluore-
scence-Activated Cell Sorting αποµόνωση κυττάρων µε
κυτταροµετρία ροής ενεργοποιούµενης µε φθορισµό]

(2% FCS και 0.5% EDTA σε PBS). Τα κοκκιοκύτταρα δεν
επέζησαν της όλης διαδικασίας δεδοµένου ότι καταπονούν-
ται εύκολα και επιζούν λίγο διάστηµα εκτός του οργανισµού,
συνεπώς ο µόνος πληθυσµός που επέζησε από εκείνον που
συνελέγη από την στήλη GMA ήταν τα µονοπύρηνα.

Αποµόνωση των µονοπύρηνων κυττάρων
του περιφερικού αίµατος (PBMCs)

Τα PBMCs ανακτήθηκαν µετά από τον διαχωρισµό των
συστατικών του αίµατος µε διάλυµα Lymphoprep (Axis-
Shield PoC AS, Oslo, Norway) σύµφωνα µε το πρωτό-
κολλο του κατασκευαστή.

Κυτταροµετρία ροής
Για την κυτταροµετρία ροής, 100.000 κύτταρα που εναι-
ωρήθηκαν σε διάλυµα έκπλυσης FACS, χρώσθηκαν
όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Το αντίσωµα anti-IL-
17A που χρησιµοποιήθηκε ήταν από την eBioscience (µο-
νοκλωνικό, Alexa 647, Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ), το ισοτυπικό
δείγµα ελέγχου (Alexa 647, IgG1κ ποντικού) από την BD
Biosciences (Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ) και το αντίσωµα CD14
(ECD) από την Beckman Coulter (Brea, ΗΠΑ). Τα δείγµατα
ποσοτικοποιήθηκαν µε CyAn ADP (Dako Cytomation, Glo-
strup, ∆ανία) και τα δεδοµένα που παρήχθησαν αναλύθη-
καν µε το λογισµικό FlowJo 8.8.6.

Τεχνική ELISA [ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική
µέτρηση]

Τα επίπεδα της ιντερλευκίνης IL-17A στο πλάσµα µετρή-
θηκαν εις τριπλούν χρησιµοποιώντας είτε ένα βιοτινυλιω-
µένο πολυκλωνικό αντίσωµα κατσίκας ενάντια σε
ανθρώπινη IL-17A της PeproTech (Rocky Hill, ΗΠΑ) είτε

ένα βιοτινυλιωµένο αντίσωµα κατσίκας ενάντια σε αν-
θρώπινη IL-17A της BioLegend (Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ). Και
τα δύο αντισώµατα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύουν
την ανθρώπινη πρωτεΐνη IL-17A µε την ELISA και έδωσαν
παρόµοια αποτελέσµατα. Όλοι οι άλλοι αντιδραστικοί πα-
ράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι ίδιοι και για τους
δύο προσδιορισµούς και όλα τα διαλύµατα είχαν προσφά-
τως παρασκευασθεί και υποστεί αποστειρωµένη διήθηση.
Τα τρυβλία διαβάστηκαν µε Microplate Manager 6 της Bio-
Rad (Hercules, ΗΠΑ) στα 415 nm µε διόρθωση µήκους κύ-
µατος στα 655 nm. Τα αποτελέσµατα για το κάθε δείγµα
παρουσιάζονται ως η µέση τιµή των δύο πειραµάτων που
διεξήχθησαν εις τριπλούν µε το αντίσωµα της PeproTech.
Τα επίπεδα της IL-17A στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)
µετρήθηκαν µε το PeproTech ELISA. Τα επίπεδα της IL-23
στο πλάσµα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) µετρή-
θηκαν µε ένα DuoSet sandwich ELISA της R&D Systems
(Μιννεάπολη, ΗΠΑ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή. Τα επίπεδα της NF-L στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό
µετρήθηκαν µε δύο ELISA κιτ. Το πρώτο κιτ που χρησιµο-
ποιήθηκε µέχρι το φθινόπωρο του 2009, ήταν ένα ενδονο-
σοκοµειακό ELISA µε όριο ανίχνευσης τα 125 pg/mL.5. Η
δεύτερη µέθοδος ήταν ένα ELISA που αναπτύχθηκε σε συ-
νεργασία µε την UmanDiagnostics (NF-light ELISA kit;
UmanDiagnostics AB, Ume, Σουηδία) µε όριο ανίχνευσης
τα 50 pg/ml, και χρησιµοποιήθηκε από το φθινόπωρο του
2009 και εντεύθεν. Το τελευταίο είναι πιο ευαίσθητο και έχει
διαφορετικά εύρη αναφοράς σε σύγκριση µε το πρώτο, κα-
θιστώντας δύσκολο να συνταχθούν και να συγκριθούν απ’
ευθείας τα δεδοµένα από τα δύο κιτ ELISA. Παρουσιά-
ζουµε λοιπόν, µόνο τα πιο πρόσφατα δεδοµένα για την
NF-L από την τελευταία περίοδο µε συνεχή θεραπεία GMA.

Στατιστική ανάλυση
Τα δεδοµένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση µε το τεστ Mann-
Whitney και τον συντελεστή συσχέτισης Pearson’s (για
διαφορές και συσχετισµούς αντιστοίχως) µε το λογισµικό
GraphPad Prism v.5 (GraphPad, Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ). Οι
διαφορές µεταξύ των οµάδων θεωρήθηκαν στατιστικώς
σηµαντικές στο p < 0,05.

∆ρ. Μάγδα Λούρδα



Για µία ακόµη χρονιά, πραγµατοποι-
ήθηκε µε επιτυχία, το ετήσιο παγκόσµιο συ-
νέδριο της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης
(Histiocyte Society) στο ∆ουβλίνο της Ιρλαν-
δίας στις 17 µε 19 Οκτωβρίου του 2016. Όλοι
βέβαια αναπολούσαµε τον ωραίο καιρό της
Αθήνας, µε το συνέδριο µας στο κέντρο µιας
ζωντανής και όµορφης πόλης, καθώς στο
συννεφιασµένο Killashee, που ήταν έξω
από το ∆ουβλίνο, ήµασταν αποµονωµένοι.
'Όµως, υπήρξε ρεκόρ συµµετοχών από
όλον το κόσµο, πράγµα που αποδεικνύει και
το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον των
επιστηµόνων για την ιστιοκυττάρωση. Οι
νέες ανακαλύψεις σε µοριακό επίπεδο για
την αιτιολογία της νόσου και οι νέες θερα-
πευτικές επιλογές που πλέον έχουµε, είναι
σηµαντικές πρόοδοι.

Παραµένει βέβαια σωστό ότι µία µεµονωµένη βλάβη ιστιο-
κυττάρωσης που εξαιρείται, συνήθως δε χρειάζεται περαιτέρω
θεραπεία, παρά µόνον παρακολούθηση. Πλέον έχουµε ανα-
γνωρίσει, ότι βλάβες στο γονίδιο BRAF και συνολικά µεταλλά-
ξεις στη οδό MEK/ERK (σχήµα) συµβαίνουν στα δενδριτικά
κύτταρα της βλάβης της ιστιοκυττάρωσης. Αυτά τα δενδριτικά
κύτταρα, έχουν προγόνους κύτταρα στο µυελό των οστών.
Αναγνωρίζεται πλέον, ότι η Ιστιοκυττάρωση είναι µία νεοπλα-

σία της µυελικής σειράς. Έτσι, δικαιολογεί-
ται και γιατί χηµειοθεραπευτικά, όπως η
αρασυτίνη (Ara-C) και το 2CdA, είναι απο-
τελεσµατικά σε δύσκολες και ανθεκτικές
µορφές της νόσου: τα φάρµακα αυτά είναι
πολύ καλές θεραπείες και για άλλες µυελι-
κές νεοπλασίες (όπως οι µυελογενείς λευ-
χαιµίες).

Πλέον όµως, µπορούµε να έχουµε καλά
αποτελέσµατα και µε στοχευµένες θερα-
πείες: Υπάρχουν νέα φάρµακα που έχουν
αναπτυχθεί για νοσήµατα, όπως το µελά-
νωµα (που όµως έχει τις ίδιες γενετικές
βλάβες όπως η ιστιοκυττάρωση, δηλαδή
την µετάλλαξη BRAF V600E) που αρχίζουν
να χορηγούνται σε ιστιοκυτταρικά σύν-
δροµα και µε πολύ καλά αποτελέσµατα.

Συνεχώς και νέοι αντίστοιχοι παράγοντες για φαρµακευτική
αναστολή, σε κάθε σηµείο της οδού RAS, BRAF, MEK, ERK,
πληθαίνουν τις επιλογές της θεραπευτικής µας φαρέτρας. ∆εν
εγκαταλείπουµε τις γνωστές αποτελεσµατικές θεραπείες, αλλά
οι ορθές επιλογές µας εµπλουτίζονται.

Όλες αυτές οι πρόοδοι πραγµατικά ξεκίνησαν από τη δηµι-
ουργική σκέψη που εκφράζεται στα Nikolas Symposia, εδώ
στην Ελλάδα και οδήγησαν τον Barrett Rollins στη Βοστώνη να
ερευνήσει το γενετικό υπόστρωµα των βλαβών της ιστιοκυττά-

32ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης
17-19 Οκτωβρίου 2016

Η οδός RAS, BRAF, MEK, ERK. Σε κάθε ένα
από αυτά τα επίπεδα µπορεί να υπάρξει

θεραπευτική παρέµβαση.
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ρωσης. Η ανακάλυψή του για τη συµµετοχή
της µετάλλαξης BRAF V600E στην ιστιοκυττά-
ρωση έχει αλλάξει το τοπίο και στην έρευνα
και στην θεραπευτική πρακτική της ιστιοκυτ-
τάρωσης.

Επίσης, σηµαντικές πρόοδοι γίνονται και
στον τοµέα της ανακάλυψης δεικτών για την
ενεργότητα της νόσου και την καλύτερη κατα-
νόηση και θεραπεία της σπάνιας νευροεκφυ-
λιστικής νόσου του κεντρικού νευρικού
συστήµατος.

Παρακολουθούµε από κοντά τις νεότερες
εξελίξεις, συµµετέχωντας και µε τις δικές µας
εργασίες για την καλύτερη αντιµετώπιση και
θεραπεία των ασθενών στην Ελλάδα.

Βασίλειος Παπαδάκης MD. PhD.

32o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤAΡΩΣΗΣ, ∆ΟΥΒΛΙΝΟ

Η κ. Σοφία Πολυχρονοπούλου και ο κ. Βασίλης Παπαδάκης µε τις 3 εργασίες του Τµήµατος
Παιδιατρικής Αιµατολογίας - Ογκολογίας (ΤΑΟ Αθήνα).

Άποψη της αίθουσας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Ο Νικόλας Κοντογιάννης, ο Grant Cooper και η
Astrid van Halteren, παρακολουθούν αφοσιωµένοι
την παρουσίαση του γιατρού Barrett Rollins, την
τελευταία ηµέρα του συνεδρίου.

Ο Dr. Barrett Rollins κατά τη διάρκεια του «Jon Pritchard's
lecture on the Nikolas Symposiuµ».

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης γονέων-ασθενών, στο meeting που είχε διοργανώσει το Histio U.K.
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O Dr. Milen Minkov, (επόµενος πρόεδρος του
Histiocyte Society), o Dr. Carlos Rodriguez-Galindo,
(πρόεδρος του Histiocyte Society) και η Kathy
Wisniewski, (υπεύθυνη της διοργάνωσης).

Η ερευνήτρια Μάγδα Λούρδα, από τη Στοκχόλµη. H ∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου

Από αριστερά: Ο Grant Cooper και ο Νικόλας
Κοντογιάννης.

Ο Νικόλας Κοντογιάννης δοκιµάζει την παραδοσιακή
ιρλανδική µπύρα, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης
υποδοχής.

O ∆ρ. Βασίλειος ΠαπαδάκηςΑπό αριστερά: Η Rachel Daley, (µέλος του ∆.Σ. του
Histio U.K.) και η Lynn Jackson, (υπεύθυνη του
Histio U.K.).

Άποψη από τον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου
που φιλοξένησε το συνέδριο.
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32o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤAΡΩΣΗΣ, ∆ΟΥΒΛΙΝΟ

Από την ανακάλυψη των µεταλλάξεων του BRAF V600E
στην ιστιοκυττάρωση των κυττάρων του Langerhans (LCH) και
στη νόσο Erdheim-Chester (ECD), διάφορες αλλοιώσεις των κι-
νασών έχουν αποκαλυφθεί στις ιστιοκυτταρικές νεοπλασίες
τύπου BRAF V600E-wild type. Αυτές οι πρόσφατες µοριακές
εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε σηµαντική πρόοδο της κατανόησης
της παθογένεσης και της αντιµετώπισης αυτών των διαταραχών.

Η ενεργοποίηση των αλλοιώσεων των κινασών που ανακα-
λύφθηκαν στην LCH τύπου BRAF V600E-wild type και στις
ιστιοκυττώσεις που δεν είναι τύπου LCH (µη-LCH) οδηγούν στη
συνεχή ενεργοποίηση της σηµατοδοτικής οδού της MAPK [ενερ-
γοποιούµενη από µιτογόνα πρωτεϊνική κινάση]. Αυτές οι αλλοι-
ώσεις των κινασών περιλαµβάνουν περιοδικές µεταλλάξεις
ενεργοποίησης των κινασών ARAF, MAP2K1, NRAS, KRAS, και
PIK3CA τόσο στην LCH όσο και στη µη-LCH, επίσης συγχωνεύ-
σεις των BRAF, ALK, και NTRK1, καθώς και συγχώνευση των
ETV3-NCOA2 στις περιπτώσεις ιστιοκυττώσεων που δεν είναι
τύπου LCH και µεταλλάξεις των κινασών MAP2K2, MAP3K1,
και HRAS στην ECD, την LCH, και το ιστιοκυτταρικό σάρκωµα
αντιστοίχως. Οι ανακαλύψεις αυτές έχουν διευρύνει την κατα-
νόηση των ιστιοκυττώσεων ως κλωνικών µυελογενών νεο-
πλασιών που καθοδηγούνται από συνεχή ενεργοποίηση της
σηµατοδότησης MAPK, και έχουν εντοπίσει µοριακούς θερα-
πευτικούς στόχους µε πολλά υποσχόµενες κλινικές αποκρίσεις
στην αναστολή της RAF και της MEK που θα οδηγήσουν σε ευ-
ρύτερη χρήση των αναστολέων της RAF για την θεραπεία των
ιστιοκυττώσεων µε µετάλλαξη του BRAF V600E και στην πραγ-

µατοποίηση κλινικών δοκιµών µε αναστολείς της ΜΕΚ, αφιε-
ρωµένων σε ασθενείς µε ιστιοκυτταρικές διαταραχές.

Μελέτες του γονιδιώµατος κατά τα τελευταία 6 χρόνια έχουν
εντοπίσει αλλοιώσεις των κινασών σε ιστιοκυττώσεις τύπου
BRAF V600E-wild type και τονίζουν τη σηµασία των ολοκλη-
ρωµένων µοριακών αναλύσεων για την αξιολόγηση ρουτίνας
των ιστιοκυτταρικών νεοπλασιών. Ο καθορισµός της σηµασίας
αυτών των αλλοιώσεων των κινασών σε λιγότερο συστηµα-
τικά µελετηµένες ιστιοκυτταρικές νεοπλασίες όπως η νόσος
Rosai-Dorfman (RDD) και το ιστιοκυτταρικό σάρκωµα θα είναι
ένα σηµαντικό βήµα. Επίσης, µέσα στα πλαίσια κλινικών δοκι-
µών, η συστηµατική αξιολόγηση της θεραπευτικής σηµασίας
της ενεργοποίησης αλλοιώσεων άλλων κινασών εκτός του
BRAF V600E στις ιστιοκυττώσεις, θα είναι κρίσιµη για τις µελ-
λοντικές κατευθύνσεις στη διαχείριση ασθενών µε ιστιοκυττα-
ρικές νεοπλασίες.

Στην παρουσίαση αυτή θα κάνουµε µια ανασκόπηση των
επικαιροποιηµένων αναλύσεων στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης
προσπάθειας να συντάξουµε έναν κατάλογο των µεταλλάξεων
στην ιστιοκυττάρωση που δεν είναι τύπου LCH, µέσω της ανά-
λυσης όλων των γονιδίων του ανθρώπου. Επιπροσθέτως, θα
παρουσιάσουµε αποτελέσµατα από τις κλινικές δοκιµές φάσης
ΙΙ του αναστολέα cobimetinib της ΜΕΚ σε ιστιοκυτταρικούς
ασθενείς µε ιστιοκυττάρωση τύπου BPAFV600-wildtype, καθώς
και εκτεταµένη παρακολούθηση της κλινικής δοκιµής φάσης Ι
του vemurafenib για ασθενείς µε ιστιοκυτταρικές νεοπλασίες
µε µεταλλάξεις της BRAF V600E.

Ιστιοκυτταρικές νεοπλασίες
και η άφιξη της εποχής
της Ιατρικής Ακρίβειας

Benjamin H Durham
Τµήµα Παθολογίας, Υπηρεσία Λευχαιµίας, Τµήµα Ιατρικής, Πρόγραµµα
Ανθρώπινης Ογκολογίας και Παθογένεσης, Τµήµα Νευρολογίας,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ



22

Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που αποδείχθηκε για πρώτη
φορά η ενεργοποίηση των µεταλλάξεων του γονιδίου BRAF στην
ιστιοκυττάρωση των κυττάρων Langherhans (LCH). Αν και η ανα-
κάλυψη αυτή συνεισέφερε στην καλύτερη κατανόηση της παθο-
γένεσης της LCH, η κατανόηση αυτή µακράν απέχει από το να
θεωρηθεί πλήρης και οι θεραπευτικές επιπτώσεις της ενεργοποί-
ησης της σηµατοδοτικής οδού των ERK [κινάσες ενεργοποιούµε-
νες από εξωτερικά σήµατα] στις νεοπλασίες δεν έχουν ακόµη
ενσωµατωθεί στην θεραπεία των ασθενών µε LCH. Το φετινό Ni-
kolas Symposium επικεντρώθηκε και στα δύο αυτά µειονεκτή-
µατα. Όσον αφορά τη θεραπεία, οι παρουσιάσεις που έγιναν
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της στόχευσης στις RAF και
MEK για την αντιµετώπιση της νόσου Erdheim-Chester κατέδει-
ξαν σηµαντικές έννοιες που είναι πολύ πιθανόν να είναι σχετικές
και για την θεραπεία της LCH.

Η εµπειρία της αντιµετώπισης των GIST [στρωµατικών όγκων
του γαστρεντερικού σωλήνα] και του µελανώµατος µε στοχευµέ-
νες θεραπείες έριξαν επίσης φως σε πιθανές µελλοντικές προ-
κλήσεις που ίσως προκύψουν στην στοχευµένη θεραπεία της LCH,
ιδιαιτέρως σε συγκεκριµένες κλινικές συµπεριφορές που συνδέ-

ονται µε τον γενότυπο. Αρκετές παρουσιάσεις περιέγραψαν κά-
ποιες προσεγγίσεις για την ανάλυση µεµονωµένου κυττάρου που
θα µπορούσαν να αποτελέσουν κρίσιµης σηµασίας εργαλεία για
την αξιολόγηση της αντίστασης σε στοχευµένες θεραπείες στην
LCH, εάν βεβαίως τέτοια αντίσταση εµφανιστεί.

Κάποιες από τις εγγενείς δυσκολίες της θεραπείας των πλη-
θυσµών ασθενών µε LCH τονίστηκαν στην παρουσίαση για την
ανάπτυξη φαρµάκων για τις παιδιατρικές ενδείξεις.

Ο δεύτερος τοµέας στον οποίο επικεντρώθηκε το Symposium
συνδεόταν πιο στενά µε τον ουσιώδη χαρακτήρα της LCH. Εξακο-
λουθούν να συσσωρεύονται στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της
αντιµετώπισης της LCH ως µια νεοπλασίας των µυελοειδών προ-
γονικών κυττάρων. Η παρουσία κλωνικών µεταλλάξεων σε κα-
θορισµένα υποσύνολα µυελοειδών κυττάρων έχει οδηγήσει σε
νέες υποθέσεις σχετικά µε τους υποκείµενους µηχανισµούς που
παρατηρούνται στην αξιοσηµείωτη κλινική ανοµοιογένεια της LCH.
Ορισµένες από αυτές τις υποθέσεις στηρίζονται σε µοντέλα µε ζώα.
Θα καταβληθεί προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν οι νέες πληρο-
φορίες που συζητήθηκαν στο Symposium για να παρουσιαστεί
µια συνοπτική εικόνα τού πώς κατανοούµε την LCH.

Barrett J. Rollins, MD, PhD
Τµήµα Ιατρικής Ογκολογίας, Ινστιτούτο Καρκίνου Dana-Farber
Τµήµα Ιατρικής, Brigham & Women's Hospital
Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, Βοστώνη, Μασαχουσέτη

Πέρα από το γονίδιο BRAF:
Μηχανισµοί αντίστασης

και θεραπευτικές εξελίξεις
στην LCH
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26ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
5-8 ΜΑΪΟΥ 2016

Το 26ο Nikolas symposium επανήλθε στο θέµα των στοχευ-
µένων θεραπειών στην ιστιοκυττάρωση. Η αποστολή του Συµ-
ποσίου για την «αναζήτηση µιας εθνικής θεραπείας» έχει φθάσει
σε κοµβικό σηµείο. Οι µεταλλάξεις που προκαλούν την ιστιοκυτ-
τάρωση έχουν κατά το µεγαλύτερο µέρος ταυτοποιηθεί. Ευτυχώς
για τους ασθενείς µε ιστιοκυττάρωση, οι φαρµακευτικές εταιρείες
έχουν επενδύσει αδρά στην ανάπτυξη φαρµάκων που στοχεύουν
αυτές τις µεταλλάξεις, διότι αυτές παρατηρούνται επίσης και σε
άλλους καρκίνους που είναι πολύ πιο συνήθεις, κυρίως το µε-
λάνωµα. Το Συµπόσιο συζήτησε δύο σηµαντικά θέµατα στην ογ-
κολογία που είναι σχετικά µε την ιστιοκυττάρωση: αφ’ ενός τον
τρόπο διεξαγωγής κλινικών δοκιµών που να επιτρέπουν σε
ασθενείς µε ιστιοκυττάρωση να έχουν πρόσβαση σε φάρµακα
και αφ’ ετέρου πώς να προβλέπουν και να αντιµετωπίζουν το δυ-
νητικό πρόβληµα της αντίστασης στα φάρµακα. Επίσης τιµήθη-
καν οι οικογένειες του Dr. Bob Arceci και του Dr. Maarten
Egeler για τη συνεισφορά τους στο πεδίο της ιστιοκυττάρωσης.

Η συνάντηση άνοιξε από τον Dr. Barrett Rollins (Βοστώνη)
και τον Dr. Maarten Egeler (Τορόντο). Ο Dr. Egeler παρουσίασε
στους συµµετέχοντες τα κλινικά χαρακτηριστικά και την θερα-
πεία της Ιστιοκυττάρωσης των κυττάρων Langherhans (LCH),
περιγράφοντας την τρέχουσα διεθνή κλινική µελέτη LCH IV για
τη θεραπεία της LCH. Μία από τις προκλήσεις που αντιµετωπί-
ζουν οι ιατροί είναι ότι η κλινική δοκιµή LCH IV σχεδιάστηκε πριν
από την ανακάλυψη µεταλλάξεων όπως του γονιδίου BRAF
V600E και την άφιξη των στοχευµένων φαρµάκων. Τώρα απαι-
τείται προσεκτικός σχεδιασµός για να διασφαλιστεί η πληρότητα
της δοκιµής για την πλειονότητα των ασθενών χαµηλού κινδύ-
νου που θα θεραπευθούν µε την standard θεραπεία, ενώ ταυ-
τοχρόνως να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου θα
έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπείες. Ο Dr. William Mifsud (Λον-
δίνο) και η Dr. Jennifer Picarsic (Πίτσµπουργκ) παρουσίασαν
την παθολογία της LCH. Υπογράµµισαν την ανοµοιογένεια των
βλαβών και τη δυσκολία επακριβούς και οριστικής διάγνωσης
σε κάποιους ιστούς. Τα γενετικά τεστ θα βοηθήσουν να επιλυ-

θούν κάποια από αυτά τα προβλήµατα, αλλά τα τεστ αυτά έχουν
και περιορισµούς όταν υπάρχει παρουσία πολύ λίγων κυττάρων
LCH σε ένα µικρό κοµµάτι της βιοψίας ή όταν το DNA έχει κα-
ταστραφεί κατά τη διαδικασία. Μολονότι είναι δυνατόν να λη-
φθούν τοµές από κάθε βιοψία για την εξεύρεση της αλληλουχίας
του DNA για να εντοπιστεί η µετάλλαξη που προκαλεί την LCH,
σε πολλά κέντρα αυτό δεν συµβαίνει διότι απαιτείται ειδική συγ-
κατάθεση για έρευνα για να καταβληθεί το κόστος από τον υγει-
ονοµικό φορέα/ασφαλιστική εταιρεία.

Ο Dr. Carl Allen (Χιούστον) παρουσίασε µια ενηµέρωση για
τη βιολογία της LCH. Αντίθετα µε πολλούς άλλους καρκίνους,
δεν είναι δυνατόν να ταξινοµηθεί η σοβαρότητα της LCH από την
παθολογική εµφάνιση µιας βιοψίας. Η νόσος υψηλού κινδύνου
προσδιορίζεται από την εξέταση του ασθενούς ή την αποτυχία
απόκρισης στη θεραπεία. Καταδείχθηκε ότι ο κίνδυνος της
νόσου ενδέχεται να αξιολογηθεί στο µέλλον ανάλογα µε τον
ακριβή τύπο µετάλλαξης (γονίδιο BRAF ή µη-BRAF) ή µέσω
της ανίχνευσης µεταλλαγµένου DNA στο αίµα. Συµβαδίζοντας
µε την οµοιόµορφη εµφάνιση των βλαβών της LCH στο µικρο-
σκόπιο, σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρούνται υψηλά επίπεδα
της φωσφορυλιωµένης ERK που είναι η τελευταία πρωτεΐνη στη
σηµατοδοτική αντίδραση ‘καταρράκτη’ του γονιδίου BRAF.
Ωστόσο, σε ασθενείς που δεν έχουν τη µετάλλαξη του γονιδίου
BRAF φαίνεται να υπάρχει ένα χαµηλότερο επίπεδο του ενδιά-
µεσου σήµατος, η φωσφορυλιωµένη MEK: αυτό είναι σηµαν-
τικό διότι ίσως παράσχει µια ιδέα για την ταυτότητα νέων
µεταλλάξεων που προκαλούν LCH. Συνεχίζοντας, ο Dr. Allen
περιέγραψε τα τεστ πρωτεΐνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό τα
οποία µπορούν να διαφοροποιήσουν την LCH από άλλες παθή-
σεις που επηρεάζουν το νευρικό σύστηµα και παρουσίασε πρω-
τοποριακά δεδοµένα που δείχνουν ότι ορισµένοι ασθενείς µε
νευροεκφυλιστική LCH αποκρίνονται στο στοχευµένο φάρµακο
Vemurafinib.

Ο Dr. Julien Haroche (Παρίσι) περιέγραψε τη νόσο Erdheim
Chester Disease (ECD), µια ιστιοκυτταρική διαταραχή συγγενή

26 xρόνια Nikolas Symposium
Πέρα από το γονίδιο BRAF: Μηχανισµοί αντίστασης και θεραπευτικές εξελίξεις

Matthew Collin
Institute of Cellular Medicine, Newcastle University
Newcastle upon Tyne, Ηνωµένο Βασίλειο
22 Νοεµβρίου 2016
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µε την LCH. Οι ασθενείς µε ECD συχνά αργούν να διαγνωσθούν
λόγω της σπανιότητας της ασθένειας και των πολλαπλών δια-
φορετικών εκφάνσεών της. Ωστόσο, και εδώ επίσης παρατη-
ρούνται αξιοσηµείωτες αποκρίσεις µε το Vemurafinib και άλλα
νέα φάρµακα όπως το Dabrafenib, το Trametinib και το Cobi-
metinib. Οι περισσότεροι ασθενείς φαίνεται να χρειάζονται θε-
ραπεία εφ’ όρου ζωής, µολονότι δεν έχει ακόµη αναφερθεί
καµµία αντίσταση στο φάρµακο.

Ο Dr. Ben Ebert (Βοστώνη) παρουσίασε την εργασία του σχε-
τικά µε την Clonal Haematopoiesis of Indeterminate Potential,
γνωστή ως «CHIP» (Κλωνική Αιµοποίηση Απροσδιόριστου ∆υ-
ναµικού). Καθώς γηράσκει ο µυελός των οστών, προκύπτουν
µεταλλάξεις στα αρχέγονα κύτταρα που αρχίζουν να κυριαρχούν
στην αιµοποίηση (παραγωγή κυττάρων του αίµατος), παράγον-
τας κλώνους µέχρι και σε ποσοστό 20% του µυελού των οστών.
Οι µεταλλάξεις αυτές µπορεί να εξελιχθούν σε λευχαιµία σε πε-

ρίπου 1% των ασθενών ετησίως και συνδέονται µε αυξηµένο κίν-
δυνο καρδιαγγειακών νοσηµάτων (καρδιακές προσβολές και
εγκεφαλικά επεισόδια). Η εργασία αυτή είναι πρωτοποριακή
όσον αφορά την κατανόηση του πώς η γήρανση οδηγεί σε αυξη-
µένο κίνδυνο λευχαιµίας και άλλων καρκίνων των αίµατος. Είναι
επίσης ιδιαιτέρως σχετική µε την ιστιοκυττάρωση που αποτελεί
προϊόν µεταλλάξεων όπως το γονίδιο BRAF V600E, οδηγώντας
στην παραγωγή µη φυσιολογικών κλώνων λευκοκυττάρων που
εξελίσσονται σε κύτταρα της LCH.

Ο Dr. Joachim Schultze (Βόννη) επανήλθε στο ερώτηµα του
πώς η έκφραση των γονιδίων καθορίζει τη λειτουργία των κυτ-
τάρων, χρησιµοποιώντας την πλέον εξελιγµένη τεχνολογία για
να εξετάσει τη διαδικασία µέσω της οποίας τα µακροφάγα απαν-
τούν σε διαφορετικά σήµατα για να αναλάβουν ειδικούς ρόλους
στους ιστούς. Ένα προηγούµενο µοντέλο είχε εστιάσει σε δύο
τύπους µακροφάγων: το Μ1 και το Μ2. Ο Dr. Schultze έδειξε ότι
µέχρι και 15 διαφορετικά ερεθίσµατα προκαλούν ξεχωριστές
καταστάσεις των µακροφάγων, που ελέγχονται από λειτουργικά
στοιχεία των ρυθµιστικών γονιδίων. Η µοριακή ανάλυση των

ανοσοποιητικών κυττάρων συζητήθηκε από τον Dr. Evan Ne-
well (Σιγκαπούρη), ο οποίος παρουσίασε στοιχεία χρησιµοποι-
ώντας το «CyTOF», ένα εργαλείο ικανό να µετρήσει µέχρι 45
διαφορετικά χαρακτηριστικά στην επιφάνεια ενός και µόνο κυτ-
τάρου. Όταν πολλές χιλιάδες κύτταρα εξετάζονται µε αυτόν τον
τρόπο, είναι δυνατόν να παραχθεί µια υψηλότατης ευκρίνειας ει-
κόνα των ανοσολογικών αντιδράσεων και φλεγµονωδών βλα-
βών όπως η LCH.

Οι δύο υπότροφοι Pritchard, η Dr. Rikhia Chakraborty (Χι-
ούστον) και ο Benjamin Durham (Νέα Υόρκη) περιέγραψαν τις
πρόσφατες µελέτες τους σχετικά µε τις µοριακές ανωµαλίες που
προκαλούν την LCH και άλλες ιστιοκυτταρικές διαταραχές. Η Dr.
Chakraborty περιέγραψε τα διάφορα επίπεδα της σηµατοδοτι-
κής οδού του γονιδίου BRAF που µπορεί να πληγούν από µε-
τάλλαξη και παρουσίασε νέα δεδοµένα σχετικά µε πιθανούς
κληρονοµικούς γενετικούς παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να

επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης LCH. Ο Dr. Durham περιέ-
γραψε νέες µεταλλάξεις που προκαλούν ιστιοκυττώσεις που δεν
είναι LCH και έδειξε ότι τα αρχέγονα αιµατικά κύτταρα από έναν
ασθενή µε νόσο ECD µπορούν να µεταδώσουν τη νόσο σε ένα
µοντέλο µε ποντίκια. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί αποδεικνύει ότι
η ιστιοκυττάρωση συνδέεται µε καρκίνους του αίµατος.

Η εξουδετέρωση των µοριακών ανωµαλιών που προκα-
λούν την LCH µε τη χρήση σύγχρονων στοχευµένων φαρµάκων
συζητήθηκε από τον Dr. George Demetri (Χάρβαρντ) και τον Dr.
Hubert Caron (εταιρεία Roche). Ο Dr. Demetri εξήγησε πώς εν-
τοπίζονται οι στόχοι µε τη χρήση ενός όγκου που ονοµάζεται
«GIST» (στρωµατικός όγκος του γαστρεντερικού σωλήνα) ως
µοντέλου και υπογράµµισε τους µηχανισµούς µέσω των οποίων
ορισµένες φορές οι όγκοι αναπτύσσουν αντίσταση. Ο Dr. Caron
περιέγραψε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι φαρµακευτι-
κές εταιρείες όσον αφορά το ρυθµιστικό πλαίσιο, όταν δοκιµά-
ζουν νέα φάρµακα και εξήγησε ότι η πρόσφατη νοµοθεσία
υποχρεώνει τον κλάδο να προσφέρει αγωγή σε παιδιά σε κλινι-
κές δοκιµές πρώιµης φάσης. Αυτό θεωρείται σηµαντική πρό-

Το Συµπόσιο Νίκολας: Συγκεντρώνουµε αρκετούς από τους σηµαντικότερους ιατρούς και ερευνητές, µε σκοπό να βρουν τις απαντήσεις για την εύρεση της
παθογένεσης της νόσου της Ιστιοκυττάρωσης, ενώ σχεδιάζουµε παράλληλες εκδηλώσεις για να ξεκουράζονται και να γνωρίζονται µεταξύ τους.
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26ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
5-8 ΜΑΪΟΥ 2016

οδος για να καταστούν τα νέα φάρµακα ταχύτερα διαθέσιµα σε
παιδιά µε σπάνιες νόσους, όπως η LCH. Κατά το παρελθόν, οι
παιδίατροι δεν είχαν άλλη εναλλακτική από το να χρησιµοποι-
ήσουν φόρµουλες των νέων φαρµάκων για ενήλικες χωρίς
άδεια. Ο Dr. Levi Garraway (Βοστώνη) είναι πρωτοπόρος στην
ανάλυσή του γιατί ο καρκίνος παρουσιάζει αντίσταση στη φαρ-
µακοθεραπεία σε µοριακό επίπεδο. Τα φάρµακα συνήθως στο-
χεύουν ένα συγκεκριµένο βιοχηµικό µονοπάτι, πάνω στο οποίο
βασίζεται το καρκινικό κύτταρο για το ανώµαλο σχήµα ανάπτυ-
ξής του. Περιέγραψε τρεις υποθετικούς µηχανισµούς αντίστα-
σης που έχουν επιβεβαιωθεί µε πειράµατα: επανενεργοποίηση
του µονοπατιού, παράκαµψη του µονοπατιού και αδιαφορία για
το µονοπάτι. Η σηµασία της κατηγοριοποίησης αυτών των µη-

χανισµών είναι ότι παρέχουν µια ορθολογική προσέγγιση για να
ξεπεραστεί η αντίσταση στο φάρµακο, αναλόγως µε τον µηχανι-
σµό που εµπλέκεται στη διαδικασία.

Συνοψίζοντας, το 26ο Nikolas symposium έβαλε αποφασι-
στικά πάνω στο χάρτη της ιατρικής για τον καρκίνο την LCH και
τις συναφείς διαταραχές. Από τη διάγνωση βάσει του DNA και
την κατανόηση των βιοχηµικών ανωµαλιών, µέχρι τις δοκιµές
κατάλληλων φαρµάκων και την αντιµετώπιση της αντίστασης
στα φάρµακα, όλες οι πτυχές είναι συνδεδεµένες µε παραδο-
σιακές και βασικές ανακαλύψεις στον τοµέα της ογκολογίας. Αν-
τιστοίχως, η µελέτη της ιστιοκυττάρωσης που θεωρείται πλέον
ως µία κατ’ εξοχήν αντιµετωπίσιµη µορφή καρκίνου, οδηγεί σε
ευρέως εφαρµόσιµες ανακαλύψεις.

Ο Dr. Eggeler παρουσιάζει το βιβλίο του Dr. Rollins.

Η ∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου και ο ∆ρ. Βασίλειος
Παπαδάκης.

Ο Dr. Maarten Eggeler, στην εισαγωγική του οµιλία για το 26ο Nikolas Symposium, αναφέρεται στον
Dr. Robert Arceci που η απουσία του ήταν πολύ αισθητή.

Από αριστερά: Ο Dr. Hubert Caron, o Dr. Evan Newell και ο Dr. Levi A. Garraway.
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Ο Dr. Maarten Eggeler, τιµώµενο πρόσωπο του 26ου Nikolas Symposium,
µαζί µε τη σύζυγό του Sonia.

Ο Νικόλας Κοντογιάννης µε τον Dr. Milen Minkov.Ο κ. Γιάννης Κοντογιάννης.

Ο Dr. Maarten Eggeler συνοµιλεί µε τον κ. Σίµο Παληό.

Ο κ. Νίκος Κοντογιάννης µε την σύζυγό του Σύλβια. Η κα. Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη µε τον κ. Απόστολο Κοντογιάννη.
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26ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
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Οι δύο γιοι του Dr. Robert Arceci, Andrew και John, µε τις συζύγούς τους
Asako και Denise και την τιµητική διάκριση για τον πατέρα τους σε αναµνηστική
φωτογραφία µε τον κ. Κοντογιάννη.

Ο γιος του Dr. Robert Arceci, John µε τη σύζυγό του Denise.

Η κα. ∆ώρα Μουστάκα συνοµιλεί µε τη Dr. Jennifer
Picarisc.

Ο γιος του Dr. Robert Arceci, Andrew µε τη σύζυγό του, Asako.

Άποψη από το δείπνο της πρώτης ηµέρας του Συµποσίου.

Η κα. Ευτυχία Μπαξεβανίδου, αντιπρόεδρος
του ∆.Σ., µε την εγγονή της Ευτυχία.

Ο Dr. William Mifsud στο γεύµα µεταξύ των
ακροάσεων.

Στην υποδοχή, η κα. ∆ώρα Μουστάκα και η κα. Τίνα Ταυρίδου.
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Κατά τη διάρκεια του γεύµατος, µεταξύ των ακροάσεων.

Ο κ. Αριστείδης Ευσταθίου µε τη
σύζυγό του, κα. Σεµίραµις Παληού.

Ο ∆ρ. Λοϊζος Πετρίκκος µε την αιµατολόγο του ΤΑΟ, ∆ρ. Χάρις Κελαΐδη.

Ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας µε την κα. ∆ώρα Μουστάκα. O κ. Peter Bienenstock , διοικητικός γραµµατέας των Συµποσίων Νίκολας,
τα τελευταία 16 χρόνια, µε τη σύζυγό του Natalie.

Ο Dr. Julien Haroche και η Tess Van
Meerhaeghe.

Ο κ. Ηλίας Μπαξεβανίδης, µέλος του
∆. Σ. του Συλλόγου µας.

Ο Νικόλας Κοντογιάννης µε τον αδερφό του Γιάννη. Η Kathy Wisniewski, των διοικητικών
υπηρεσιών του Συλλόγου
Ιστιοκυττάρωσης των Η.Π.Α.



29

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Εκδροµή στην Ελευσίνα

Πριν την αναχώρηση από το ξενοδοχείο, η επόµενη γενιά του συµποσίου,
οι δύο από τους τρεις γιους του κ. Κοντογιάννη Γιάννης και Στέφανος µε
τον γιο του Robert Arceci, John, και τη σύζυγό του Denise.

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ. Γιώργος Τσουκαλάς, που βοήθησε να ανοίξει ο
αρχαιολογικός χώρος για την επίσκεψή µας, µας υποδέχτηκε κατά την άφιξή µας.

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Από δεξιά: Ο Dr. George Demetri, η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη, o Dr. Benjamin Ebert, η ∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου και η σύζυγος του Dr. Demetri.
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Στιγµές από την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Στιγµές από την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Η εξαιρετική ξεναγός µας κα. Βίκυ Κρίκη.

Στιγµές από την επίσκεψή µας στο µουσείο του αρχαιολογικού χώρου. Στιγµές από την επίσκεψή µας στο µουσείο του αρχαιολογικού χώρου.

Στιγµές από την επίσκεψή µας στο µουσείο του αρχαιολογικού χώρου.
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Στιγµές από το γεύµα, µετά την υπέροχη ξενάγηση.

Η Τίνα Ταυρίδου µε τη ∆ώρα
Μουστάκα.

Η Dr. Jennifer Picarsic µε τον
γλυκύτατο γιο της.
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τα χρώµατα της δύσης του ηλίου, µας µάγεψαν.
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Φόρµα Αίτησης Εγγραφής Μέλους

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

∆ιεύθυνση: ...........................................................................................................................................................................

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

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

E-mail: ..................................................................................................................................................................................
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Το ποσό της ετήσιας εγγραφής µέλους για το έτος 2017 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: GR5201107020000070274402356
BIC: ETHNGRAA

∆ικαιούχος: «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.



Σκουζέ 10, 185 36 Πειραιάς, Τηλ: 210 4520 453, Fax: 210 4516 990
E-mail: info@histioartemis.gr, Website: www.histioartemis.gr
Facebook: Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση
YouTube: HistioArtemis


