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Το 28ο Nikolas Symposiumθα πραγµατοποιηθείστις 10-13 Μαΐου του 2018στο ξενοδοχείοDivani Apollon Palace & SpaΑγ. Νικολάου 10, Βουλιαγµένη.

Ετήσια Συγκέντρωση Γονέων - Ιατρών,

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

στις 21 Ιανουαρίου 2017

στη Ναυτιλιακή Εταιρία

Prime Marine,

Λ. Ποσειδώνος 4, Καλλιθέα.

Το 34ο Ετήσιο Επιστηµονικό
Συνέδριο της Αµερικανικής
Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης

θα πραγµατοποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου
του 2018 στη Λισαβόνα.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Η χρονιά που πέρασε

Απόστολος Κοντογιάννης

Αγαπητά µας µέλη,
Μια σηµαντική στιγµή της φετινής χρονιάς, ήταν η δηµοσίευση της έρευνας του Prof. Frederic Geiss-

mann που αφορά στους αυτόνοµους κυτταρικούς µηχανισµούς στην παθογένεση της Ιστιοκυττάρω-
σης των κυττάρων του Langerhans (LCH). Ο Σύλλογος Άρτεµις, µέσω φιλανθρωπικής βραδιάς που
διοργάνωσε το 2013 συγκέντρωσε ένα αρκετά µεγάλο ποσό και µε τη συµµετοχή της Histio UK και το
Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντης κατάφερε να χρηµατοδοτήσει την έρευνα του Prof. Frederic Geissmann. Τα απο-
τελέσµατα της έρευνας είναι πολλά υποσχόµενα (σελ. 5-6).

Το νέο θεραπευτικό ερευνητικό πρωτόκολλο για ενηλίκους, µε επικεφαλής τον ∆ρ. Πολυζώη Μά-
κρα, το οποίο έχει ξεκινήσει στην Ενδοκρινολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας,
φαίνεται να έχει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα (σελ. 12-17).

Το θέµα του 27ο Nikolas Symposium που πραγµατοποιήθηκε στις 18-21 Μαΐου του 2017, ήταν
«LCH: Το κύτταρο προέλευσης και ο δρόµος προς µια ορθολογική θεραπεία». Φέτος προέκυψαν δύο
κατευθύνσεις. Η πρώτη επικεντρώθηκε στα αναπάντητα ερωτηµατικά σχετικά µε το αρχικό κύτταρο
που δηµιουργεί την LCH. Η δεύτερη κατεύθυνση, αποτελεί µια σπουδαία πρόοδο που προέκυψε κατά
τη διάρκεια του Συµποσίου και κατευθύνθηκε όχι µόνο στην ανακάλυψη του κυττάρου αλλά και στην
προσπάθεια εφαρµογής µιας ορθολογικής θεραπείας για την LCH. Λίγο πριν το τέλος του Συµποσίου,
οργανώσαµε για τους συµµετέχοντες µια εκδροµή στην καρδιά της Αθήνας, στο Ιστορικό και Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Αθηνών (σελ. 21-31).

Το 33ο ∆ιεθνές Συνέδριο της Αµερικάνικης Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης που πραγµατοποιήθηκε στη
Σιγκαπούρη, ήταν µια ακόµη σηµαντική στιγµή της χρονιάς. Στόχος της ήταν να προσελκύσει ιατρούς
και ερευνητές από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,
η Dr. Astrid Van Halteren µίλησε στα πλαίσια του Jon Pritchard Lecture on the Nikolas Symposium,
για την προέλευση των κυττάρων που δηµιουργούν την Ιστιοκυττάρωση Langerhans. Επιπλέον, η ∆ρ.
Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου και ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης παρουσίασαν 3 εργασίες από το Τµήµα
Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», οι δύο από τις
οποίες έγιναν µε την συνεργασία του Τµήµατος Αύξησης και Ανάπτυξης/Ενδοκρινολογικό του Νοσο-
κοµείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού» (σελ. 18-20).

Κλείνοντας, εύχοµαι το 2018 να είναι η χρονιά της επίτευξης του στόχου µας, της πλήρης αποκω-
δικοποίησης της νόσου και της καταπολέµησής της.

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 εξαντλητικές και, σε κάποιες περιπτώσεις απειλητικές για τη ζωή.
Μολονότι δε γνωρίζουµε, ούτε έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για κάποια µορφή καρκίνου, οι
ιστιοκυτταρικές 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

απέκτησε
website!

Επισκεφθείτε
τη σελίδα µας

www.niksym.org
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κ. Σίµος Παληός
Επίτιµο Μέλος

Ο κ. Σίµος Παληός, είναι επίτιµο µέλος
του Συλλόγου Άρτεµις
και σταθερός αρωγός

στην προσπάθεια που κάνει
ο Σύλλογός µας.

Είναι ο άνθρωπος, που βρίσκεται
πάντα δίπλα µας και µας στηρίζει

σε κάθε µας βήµα.

Θα θέλαµε λοιπόν, να τον ευχαριστήσουµε
από καρδιάς για τη στήριξή του.
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PROFESSOR FREDERIC GEISSMANN

Ο Frederic Geissmann είναι καθη-
γητής, πρόεδρος της Βιολογίας της
Φλεγµονής [Inflammation Biology]
στην οργάνωση Arthritis Research
UK και είναι επίσης διευθυντής του
Κέντρου Μοριακής και Κυτταρικής
Βιολογίας της Φλεγµονής [Centre
for molecular and Cellular Biology
of Inflammation ] στο Πανεπιστήµιο
King’s College του Λονδίνου. Σπού-
δασε ιατρική και ανοσολογία στο
Πανεπιστήµιο των Παρισίων Paris-
Descartes και έκανε µεταδιδακτο-
ρικές σπουδές µε τον Dan Littman
στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης.
Οι σπουδές του Frederic Geissmann

έχουν βοηθήσει να διακρίνουµε
διάφορα υποσύνολα των µονοκυτ-
τάρων, των µακροφάγων και των
δενδριτικών κυττάρων, καθώς και
των προδρόµων κυττάρων τους στον
άνθρωπο και στο ποντίκι. Την τρέ-
χουσα περίοδο ο καθηγητής Geis-
smann µελετά τον έλεγχο της
διαφοροποίησης και των λειτουργιών
των µακροφάγων στον άνθρωπο, το
ποντίκι και την µύγα των φρούτων,
καθώς και την συνεισφορά του πολυ-
µορφισµού των γονιδίων που εκφρά-
ζονται µέσω των µακροφάγων στην
γενετική προδιάθεση για φλεγµονώ-
δεις ασθένειες στον άνθρωπο.

Το 2011, η οργάνωση Histio UK, µαζί µε τον Σύλλογο
Άρτεµις για την Ιστιοκυττάρωση και το Ίδρυµα Λεβέντη
χρηµατοδότησαν µία µελέτη του Καθηγητή Frederic
Geissmann στο King's College του Λονδίνου για να
ερευνήσει τους «Αυτόνοµους κυτταρικούς µηχανισµούς
στην παθογένεση της Ιστιοκύτωσης των κυττάρων του
Langerhans (LCH)». Ο καθηγητής Geissmann πρότεινε να
εισαχθεί η µετάλλαξη BRAF V600E –η οποία είχε πρόσφατα
αποδειχθεί ότι ανευρίσκεται σε 50% των δειγµάτων ιστών
µε LCH– σε ποντίκια ώστε να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο
για να µελετηθεί το αποτέλεσµα της µετάλλαξης. Επειδή η
παραγωγή και ανάπτυξη διαγονιδιακών ποντικιών είναι
µια διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα, η µελέτη ολοκλη-
ρώθηκε πολύ πρόσφατα. Ωστόσο τα αποτελέσµατά της είναι
αξιοσηµείωτα και ρίχνουν νέο φως σε ένα από τα πιο δυ-
σάρεστα χαρακτηριστικά της LCH, την προοδευτική εγκε-
φαλική βλάβη που παρατηρείται σε ορισµένους ασθενείς.

Ο καθηγητής Geissmann δηµιούργησε διαγονιδιακά
ποντίκια όπου η µετάλλαξη εκφραζόταν µόνο σε κύτταρα
συνδεδεµένα µε τα κύτταρα του Langerhans τα οποία
είναι παρόντα σε πολλούς ιστούς, συµπεριλαµβανοµένου
του εγκεφάλου, όπου ονοµάζονται µικρογλοία. Καθώς
τα ποντίκια µεγάλωναν, η µικρογλοία που εξέφραζε
τη µετάλλαξη BRAF άρχισε να ενεργοποιείται και να

καταστρέφει νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο, προκα-
λώντας στο τέλος παράλυση στα ποντίκια. Τα κύτταρα
το προκάλεσαν αυτό παράγοντας κάποια µόρια που ονο-
µάζονται κυτταροκίνες τα οποία ανευρίσκονται σε φλεγ-
µονές σε πολλές ασθένειες. Επιπροσθέτως, η θεραπεία
των ποντικών µε ένα φάρµακο που αναστέλλει τη µε-
τάλλαξη BRAF, απέτρεπε την παραγωγή κυτταροκινών
και τη φλεγµονή και καθυστερούσε πολύ την ανάπτυξη
της εγκεφαλικής βλάβης και την παράλυση.

Η µελέτη του Καθηγητή Geissmann καταδεικνύει λοι-
πόν ότι οι µεταλλάξεις του BRAF στη µικρογλοία µπορεί
να οδηγήσουν αυτά τα κύτταρα στο να προκαλέσουν
βλάβη στα νευρικά κύτταρα και ότι η θεραπεία που ανα-
στέλλει τη µετάλλαξη BRAF µπορεί να καθυστερήσει ή
να προλάβει την εγκεφαλική βλάβη. Αυτό έχει επιπτώ-
σεις όχι µόνο στη θεραπεία των ασθενών µε LCH που
έχουν συµπτώµατα εγκεφαλικής βλάβης, καθώς η στό-
χευση της φλεγµονώδους οδού της µετάλλαξης BRAF
ενδέχεται να αποτρέψει την προοδευτική απώλεια των
νευρικών κυττάρων και σε άλλες νευρολογικές νόσους.

Βλ., Nature 2017, doi: 10.1038/nature23672 (epub ahead of print)
Η σύνοψη της µελέτης του Prof. Frederic Geissmann έγινε από τον
Prof. Peter Beverley, Σεπτέµβρης, 2017

Professor Frederic Geissmann

Εγκεφαλική βλάβη και LCH
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Σε αυτό το έργο, ο Dr Geissmann προσέγγισε ένα από τα
πιο περίπλοκα ερωτήµατα σχετικά µε την LCH, δηλαδή τι
προκαλεί εγκεφαλική βλάβη σε ορισµένους ασθενείς µε
LCH . Η µελέτη έριξε σηµαντικό φως σε αυτό το σηµαν-
τικό ερώτηµα.

Γνωρίζουµε ότι η LCH προκαλείται από µεταλλάξεις σε
µόρια που µεταφέρουν σήµατα από το εξωτερικό των κυτ-
τάρων στον κυτταρικό πυρήνα, κάτι το οποίο προκαλεί
ανώµαλη συµπεριφορά των κυττάρων. Οι µεταλλάξεις
συµβαίνουν σε ορισµένα λευκοκύτταρα που ονοµάζονται
ιστιοκύτταρα ή σε κύτταρα που ανευρίσκονται συνήθως
στο µυελό των οστών και τα οποία οδηγούν στη δηµιουρ-
γία ιστιοκυττάρων. Κάποια κύτταρα που ανευρίσκονται
µόνο στο έµβρυο επίσης οδηγούν στη δηµιουργία κά-
ποιων τύπων ιστιοκυττάρων. Οι ίδιες µεταλλάξεις συµβαί-
νουν και σε άλλους τύπους κυττάρων και προκαλούν
καρκίνους, θεωρείται λοιπόν πλέον ότι η LCH είναι ένα
είδος καρκίνου, αν και σχετικά καλοήθους και στις περισ-
σότερες περιπτώσεις ιάσιµου.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση της
νόσου, το γιατί ορισµένοι ασθενείς αναπτύσσουν νευρο-
λογικά προβλήµατα έχει παραµείνει ασαφές, εν µέρει γιατί
η µελέτη του εγκεφάλου των ασθενών παραµένει δύ-
σκολη. Για να υπερνικήσει αυτό το πρόβληµα, ο Dr Geiss-
mann χρησιµοποίησε ένα µοντέλο µε διαγονιδιακά
ποντίκια. Εισήγαγε την µετάλλαξη BRAF V600E, που απαν-
τάται πιο συχνά σε ασθενείς µε LCH, στα εµβρυϊκά κύτ-
ταρα που οδηγούν στη δηµιουργία των ιστιοκυττάρων. Τα
ποντίκια που γεννήθηκαν µε τη µετάλλαξη στα κύτταρά
τους, µεγάλωσαν φυσιολογικά µέχρι κάποιους µήνες, όταν
άρχισαν σιγά σιγά να αναπτύσσουν µια προοδευτική νευ-

ρολογική νόσο, να παρουσιάζουν αστάθεια και τελικώς να
παραλύουν.

Η εξέταση των εγκεφάλων των ποντικιών έδειξε ότι οι εγ-
κέφαλοί τους περιείχαν πολλά κύτταρα που έφεραν την
µετάλλαξη BRAF V600E. Η χορήγηση στα ποντίκια ενός
φαρµάκου που προλαµβάνει την ανώµαλη δραστηριότητα
των µορίων σηµατοδότησης καθυστέρησε την έναρξη των
νευρολογικών συµπτωµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτά δεί-
χνουν ότι η εγκεφαλική βλάβη στους ασθενείς µπορεί να
συµβαίνει επειδή η µετάλλαξη συµβαίνει σε κύτταρα που
οδηγούν στη δηµιουργία ιστιοκυττάρων που εισέρχονται
φυσιολογικά στον εγκέφαλο. Λόγω της µετάλλαξης, τα κύτ-
ταρα κατόπιν προκαλούν βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα,
µολονότι οι ακριβείς µηχανισµοί δεν έχουν ακόµη διευ-
κρινιστεί πλήρως.

Εάν επιβεβαιωθεί σε ασθενείς ότι κύτταρα µε τη µετάλ-
λαξη BRAF V600Ε ανευρίσκονται σε εγκεφαλικούς ιστούς,
τότε συµπεραίνεται ότι η εγκεφαλική βλάβη είναι απ’ ευ-
θείας αποτέλεσµα της εισόδου των κυττάρων της LCH
στον εγκέφαλο, όπως φαίνεται να είναι στα ποντίκια. Τα
αποτελέσµατα του Dr Geissmann δείχνουν επίσης ότι η
πρώιµη αγωγή σε ασθενείς που παρουσιάζουν οιαδήποτε
νευρολογικά συµπτώµατα ή ανωµαλίες στις τοµογραφίες
εγκεφάλου µπορεί να προλάβει την προοδευτική νευρο-
λογική νόσο.

Το µοντέλο µε τα ποντίκια θα παράσχει επίσης έναν τρόπο
διερεύνησης των πραγµατικών µηχανισµών που προκα-
λούν βλάβη στον εγκέφαλο και έναν τρόπο δοκιµής τρεχου-
σών ή καινοτόµων θεραπειών όσον αφορά την αποτε-
λεσµατικότητά τους να προλάβουν την εγκεφαλική βλάβη.

Αυτόνοµοι κυτταρικοί µηχανισµοί στην παθογένεση
της Ιστιοκυττάρωσης των κυττάρων

του Langerhans (LCH)
Κύριος ερευνητής: Frederic Geissmann
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Άρτεµις επί τω έργω. Από αριστερά: κα. ∆ώρα Μουστάκα, κα. Ελένη Κρέµου, κα. Ευτυχία Μπαξεβανίδου, κ. Απόστολος Κοντογιάννης,
κ. Ηλίας Μπαξεβανίδης και η Βίβιαν Ντίνου.

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια
Συγκέντρωση Γονέων-Ιατρών και η κοπή της πίτας του
Συλλόγου µας µε µεγάλη επιτυχία. Ήταν µια συγκέντρωση
ξεχωριστή, από κάθε άποψη.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εκδήλωση ήταν µια
ευγενική προσφορά του κ. Στάθη Τοπούζογλου και των αν-
θρώπων της Prime Marine και πραγµατοποιήθηκε στα
γραφεία της εταιρείας σε ένα πολύ ζεστό και φιλόξενο πε-
ριβάλλον.
Αρχικά, η συγκέντρωσή µας ξεκίνησε µε τις παρουσιάσεις
των γιατρών, που µας έδωσαν την αίσθηση πως είµαστε
πλέον πολύ κοντά στην αποκωδικοποίηση της νόσου.
Ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας παρουσίασε το «Νέο θεραπευτικό
πρωτόκολλο ενηλίκων στον ελληνικό χώρο». Μας πα-
ρουσίασε περιστατικά που έλαβαν το νέο πρωτόκολλο µε
άριστα αποτελέσµατα. Ο ∆ρ. Λοΐζος Πετρίκκος παρουσίασε
την «Ιστιοκυττάρωση Langerhans: Κλινική εικόνα, αντιµε-
τώπιση και έκβαση µιας µυελογενούς νεοπλασίας στα
παιδιά», που αφορούσε σηµαντικά βήµατα στην αντιµε-
τώπιση και καταγραφή των ασθενών σε βάση δεδοµένων.
Ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης µας έκανε µια σύντοµη ανα-

φορά για το τι συζητήθηκε στο Histiocyte Society Meeting
που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο. Ακόµη, µας ενηµέ-
ρωσε για τους µηχανισµούς εξέλιξης του γονιδίου BRAF.
Μια ακόµη ξεχωριστή στιγµή, που µας άγγιξε, ήταν η πα-
ρουσίαση της ∆ρ. Ναταλίας Τουρκαντώνη µε τίτλο: «Ιστιοκυτ-
τάρωση: Οικογενειακή υπόθεση». Η ∆ρ. Τουρκαντώνη µας
παρουσίασε την ψυχολογική κατάσταση στην οποία µπο-
ρεί να βρίσκεται όλη η οικογένεια και τρόπους για να αν-
τιµετωπιστούν προβλήµατα ψυχολογικής φύσεως των
µελών της.
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι ασθενείς µοιρά-
στηκαν µαζί µας τις ιστορίες τους και τις εµπειρίες τους και
συνοµίλησαν µε τους γιατρούς. Οι οµιλίες των ασθενών
και των οικογενειών τους, ήταν αυτές που µας συγκίνη-
σαν, µας προβληµάτισαν, αλλά και µας έθεσαν νέους στό-
χους για την διάδοση της νόσου στον ιατρικό κόσµο.
Πραγµατικά, νιώσαµε σαν µια µεγάλη οικογένεια.
Στην ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας, ο τυχερός ήταν ο
κ. Ευάγγελος Τζουβάρας, που κέρδισε ένα αεροπορικό εισι-
τήριο εσωτερικού για ένα άτοµο µε την Aegean Airlines, ευ-
γενική προσφορά του πρακτορείου Altair Travel.

Ετήσια Συγκέντρωση Γονέων - Ιατρών
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
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Ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας µας παρουσίασε
περιστατικά που έλαβαν το νέο πρωτόκολλο
µε άριστα αποτελέσµατα.

Η ∆ρ. Ναταλία Τουρκαντώνη µας µίλησε για
την ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας
και τους τρόπους επίλυσης των οικογενειακών
υποθέσεων.

Οι γιατροί µας από το Τµήµα Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ) του Νοσοκοµείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από αριστερά: ∆ρ. Αντώνης Καττάµης, ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης,
∆ρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου.

Ο ∆ρ. Ευάγγελος Ανδρεάκος µε τον ∆ρ. Πολυζώη Μάκρα.

Ο ∆ρ. Λοΐζος Πετρίκκος κατά την οµιλία του µε τίτλο:
«Ιστιοκυττάρωση Langerhans: Κλινική εικόνα,
αντιµετώπιση και έκβαση µιας µυελογενούς
νεοπλασίας στα παιδιά».

Η κα. Τζουβάρα συνοµίλησε µε τους γιατρούς µας τόσο για την παθολογική όσο και για την ψυχολογική
πορεία του γιού της.

Ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, µας έκανε µια
σύντοµη αναφορά για το τι συζητήθηκε στο
33ο Histiocyte Society Meeting στο ∆ουβλίνο.



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ
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Στιγµές από την συγκέντρωσή µας. Ο κ. Απόστολος Κοντογιάννης µε τον κ. Λουκά Σπάρο.

Η ψυχή του Συλλόγου µας κα. Ευτυχία
Μπαξεβανίδου.

Ήταν µια συγκέντρωση µε έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, γεµάτη χαµόγελα και συγκινήσεις.

Η κα. Όλγα Λαγούδη, γεµάτη αισιοδοξία, µας µίλησε
για την περιπέτεια υγείας που είχε και την επαφή της
µε την νόσο της Ιστιοκυττάρωσης.

Η γυναικολόγος Μαρία Θάνου µας εξήγησε
τις δυσκολίες που αντιµετώπισε έως ότου
να διαγνωστεί µε Ιστιοκυττάρωση.

Η κα. Ελένη Σουλιώτη σε µια από καρδιάς
οµιλία, µας µίλησε για την παθολογική και
ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
και για τις δυσκολίες που αντιµετώπισε έως
ότου να γίνει η σωστή διάγνωση της νόσου
Langerhans.
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Ευχαριστούµε θερµά τους ανθρώπους της Prime Marine για την άψογη -από κάθε πλευρά-
διοργάνωση της εκδήλωσης!

Τόσο οι τυπογράφοι µας, αδέρφια Τάγκα, της Ideas Print,
όσο και η γραφίστριά µας Νατάσσα Χαραλαµπίδη, έκαναν
εξαιρετική δουλειά µε το Newsletter µας. Και του χρόνου
µε υγεία!

Ο κ. Ευάγγελος Τζουβάρας ήταν ο τυχερός της χρονιάς µε το φλουρί, που συνοδευόταν από 1 αεροπορικό
εισιτήριο εσωτερικού µε την Aegean, ευγενική χορηγία της Altair Travel.

Η κα. Ελένη Κρέµου µε τον σύζυγό της κ. Στάθη Κρέµο.Η κυρία και ο κύριος Τσαλκιτζής.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Και του χρόνου µε υγεία!
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«∆ενοσουµάµπη» για τη θεραπεία της πολυσυστηµικής
ιστιοκυττάρωσης των κυττάρων του Langerhans (LCH)

στους ενήλικες
• Νέο θεραπευτικό πρωτόκολλο •

Πολυζώης Μάκρας, Μαρίνα Τσώλη, Αθανάσιος ∆. Αναστασιλάκης, Μαρία Θάνου, Γρηγόρης Καλτσάς

Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία για
την LCH. Η πρωτεΐνη RANKL [προσδέτης του υποδο-
χέα ενεργοποίησης του πυρηνικού παράγοντα κB] φαί-
νεται να παίζει κεντρικό ρόλο στη διεργασία
ανοσολογικής βλάβης, επάγοντας την αντισταθµιστική
ενεργοποίηση της οστεοπροτεγερίνης (OPG). Σε µία
προκαταρκτική µελέτη θελήσαµε να αξιολογήσουµε για
πρώτη φορά τη χρήση της δενοσουµάµπης, ενός ανα-
στολέα της RANKL, ως στοχευµένη θεραπευτική στρα-
τηγική στην LCH για να µπορέσουµε να υποστηρίξουµε
και να βελτιώσουµε την ενδογενή δράση της OPGώστε
να ελέγξουµε ή να τροποποιήσουµε τη διεργασία ανο-
σολογικής βλάβης.
∆ιαδικασίες. ∆ύο ενήλικες γυναίκες ασθενείς µε επώ-
δυνες οστεολυτικές οστικές βλάβες και συνυπάρχουσα
πνευµονική εµπλοκή έλαβαν διµηνιαίως 120mg δενο-
σουµάµπης, σε τέσσερις δόσεις συνολικά.

Αποτελέσµατα. Και οι δύο ασθενείς ανέφεραν άµεση
ανακούφιση από τον πόνο εντός των πρώτων δύο εβδο-
µάδων µετά από την πρώτη δόση δενοσουµάµπης. Έναν
µήνα µετά από την τελευταία δόση, παρατηρήθηκε σχε-
δόν πλήρης ύφεση των αρχικών οστεολυτικών και
πνευµονικών βλαβών, µολονότι ανιχνεύτηκε µια φαι-
νοµενικά νέα οστική βλάβη σε µία από τις δύο ασθενείς,
βλάβη η οποία αντιµετωπίστηκε µε µία έγχυση στεροει-
δούς εντός της βλάβης. ∆εν καταγράφηκαν ανεπιθύµη-
τες ενέργειες κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας.
Ουδεµία από τις δύο ασθενείς έχει πλέον ενεργή νόσο 6
µήνες µετά από την τελευταία δόση δενοσουµάµπης.
Συµπεράσµατα. Η δενοσουµάµπη µπορεί να θεωρηθεί
αποτελεσµατική επιλογή θεραπείας για ενήλικες µε πο-
λυσυστηµική LCH, επιφέροντας επίσης σηµαντικά
αναλγητικά αποτελέσµατα σε οστικές βλάβες, κάτι που
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Συντµήσεις
LCH: Ιστιοκυττάρωση των κυττάρων του Langerhans

LC: κύτταρα του Langerhans
NSAIDs: ΜΣΑΦ [µη-στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα]

CΤ: αξονική τοµογραφία
MRI: απεικόνιση µαγνητικής τοµογραφίας

18-FDG PET: τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων χρησιµοποιώντας 18-φθόριο δεοξυ-γλυκόζη
SUVmax: µέγιστη τυποποιηµένη τιµή πρόσληψης

IRB/EC: Επιτροπή Θεσµικής Αναθεώρησης και Επιτροπή ∆εοντολογίας
ESR: ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

OPG: οστεοπροτεγερίνη
RANKL: προσδέτης του υποδοχέα ενεργοποίησης του πυρηνικού παράγοντα –κB,

NFκB: προσδέτης του πυρηνικού παράγοντα κB
Q8W: κάθε οκτώ εβδοµάδες

Q4W: κάθε τέσσερις εβδοµάδες

Αντεπιστέλλων συγγραφέας στο:
Τµήµα ενδοκρινολογίας και ∆ιαβήτη,

251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας, Κανελλοπούλου 3, 115 25, Γουδή, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 74 63 606, Φαξ: +30 210 96 38 501

E-mail: pmakras@gmail.com (Π. Μάκρας)
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ΝΕΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Μία 38χρονη φυσικός ανέπτυξε έναν απότοµο συνεχή
νυχτερινό πόνο στο δεξί ισχίο τον Μάϊο του 2015, πόνο
που ανταποκρινόταν εν µέρει στα µη-στεροειδή αντι-
φλεγµονώδη (ΜΣΑΦ). Η αξονική τοµογραφία (CT) και µια
επακόλουθη µαγνητική τοµογραφία (MRI) αποκάλυψε
µια οριοθετηµένη οστεολυτική βλάβη διαστάσεων
1,5χ0,8 εκατοστών στο εσωτερικό τµήµα της δεξιάς κο-
τύλης µε συνδεόµενο περιβάλλον οίδηµα που παρου-
σίαζε µέτριας έντασης σήµα στην Τ1 ακολουθία
προσανατολισµού και υψηλής έντασης σήµα στην Τ2
ακολουθία προσανατολισµού.
Η βιοψία καθοδηγούµενη από αξονικό τοµογράφο έδειξε
µικροσκοπική εµφάνιση LCH µε θετική ανοσοϊστοχηµική
χρώση για CD1a και S100. Η συστηµική αξιολόγηση και
η σταδιοποίηση αποκάλυψαν πολλαπλές µικροοζώδεις
βλάβες στους µέσους και άνω πνεύµονες αλλά χωρίς
επίπτωση στα τέστ πνευµονικής λειτουργίας. Η αξονική
τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε 18-FDG (18-FDG
PET) έδειξε ότι η οστεολυτική βλάβη στη δεξιά κοτύλη
ήταν έντονα υπερµεταβολική µε µέγιστη τυποποιηµένη
τιµή πρόσληψης (SUVmax) 7.1, ενώ οι πολλαπλές µι-
κροοζώδεις πνευµονικές βλάβες είχαν ήπια δραστηριό-
τητα έως 3 (Εικ. 1). Η ασθενής ήταν διστακτική στην αρχή
όσον αφορά την συνιστώµενη αγωγή µε µεθοτρεξάτη
ή/και αζαθιοπρίνη [2] λόγω της µελλοντικής προοπτικής
εγκυµοσύνης. Ωστόσο, λόγω της επιµονής των συµπτω-
µάτων, έδωσε τη γραπτή της συγκατάθεση για την θερα-
πεία µε δενοσουµάµπη για µια αρχική περίοδο 6 µηνών,
καθ’ όσον θεώρησε ότι η δενοσουµάµπη αποτελούσε
ασφαλέστερη επιλογή. Το θεραπευτικό σχήµα εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Θεσµικής Αναθεώρησης και την Επι-

τροπή ∆εοντολογίας (IRB/EC) του 251 Γενικού Νοσοκο-
µείου Αεροπορίας Αθηνών και από την επιτροπή του
ΕΟΦ για την µη προβλεπόµενη χρήση φαρµακευτικών
προϊόντων. Πριν από την έναρξη της θεραπείας, το δεξί
ισχίο της ασθενούς της προκαλούσε έντονο πόνο, επη-
ρεάζοντας το βάδισµά της και ελεγχόταν εν µέρει µε τη
χορήγηση ΜΣΑΦ. Με εξαίρεση την ΤΚΕ στα 39 mm/h
(φυσιολογικό εύρος: 0-20 mm/h), όλα τα άλλα εργαστη-
ριακά αποτελέσµατα ήταν φυσιολογικά. Η θεραπεία συ-
νίστατο σε υποδόρια χορήγηση 120mg δενοσουµάµπης
διµηνιαίως, µε σύνολο τεσσάρων δόσεων και χορήγηση
συµπληρώµατος ασβεστίου και βιταµίνης D για την απο-
φυγή υπασβεστιαιµίας. Η ασθενής ανέφερε άµεση ανα-
κούφιση από τον πόνο 10 ηµέρες µετά από την πρώτη
δόση δενοσουµάµπης, η οποία οδήγησε σε διακοπή των
ΜΣΑΦ. Μια ενδιάµεση αξιολόγηση της εµπλοκής της συ-
στηµικής LCH ένα µήνα µετά από τη δεύτερη δόση δε-
νοσουµάµπης αποκάλυψε σηµαντική ελάττωση του
περιβάλλοντος οιδήµατος της οστεολυτικής βλάβης και
βελτίωση των πνευµονικών βλαβών, κάτι που συνηγο-
ρούσε υπέρ της συνέχισης του θεραπευτικού πρωτο-
κόλλου. Μολονότι έγινε σύσταση στην ασθενή να
διακόψει το κάπνισµα (10 πακέτα / έτη στην έναρξη), δεν
κατάφερε να συµµορφωθεί σε όλη τη διάρκεια της πε-
ριόδου αγωγής. Η µεταγενέστερη µαγνητική τοµογραφία
εκποµπής ποζιτρονίων µε 18-FDG τον Ιούνιο του 2016,
ένα µήνα µετά από την τελευταία έγχυση δενοσουµάµ-
πης, έδειξε σηµαντική µείωση της πρόσληψης στην δεξιά
κοτύλη µε σκληρωτικά όρια. Επιπροσθέτως σηµειώθηκε
πλήρης ύφεση της προηγουµένως σηµειωθείσας υπερ-
µεταβολικής δραστηριότητας, καθώς και µείωση του µε-

Η Ιστιοκυττάρωση των Κυττάρων
του Langerhans (LCH) είναι µία
νόσος άγνωστης αιτιολογίας που
παρουσιάζει ποικίλη κλινική πορεία
που χαρακτηρίζεται από ανώµαλη
συσσώρευση ή/και πολλαπλασια-
σµό ειδικών δενδριτικών κυττάρων
που οµοιάζουν µε φυσιολογικά επι-
δερµικά κύτταρα του Langerhans
[1,2]. Η LCH είναι σπάνια στους ενή-

λικες και θεωρείται «ορφανή
νόσος» [3]. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρ-
χει ακόµη αιτιολογική θεραπεία, στις
περιπτώσεις ασθενών µε πολυσυ-
στηµική νόσο και ασθενών µε νόσο
ενός συστήµατος µε πολλαπλές
βλάβες ή/και συµµετοχή οργάνων
υψηλού κινδύνου (µυελός των
οστών, ήπαρ, σπλήνας, κεντρικό
νευρικό σύστηµα) χορηγείται συ-

στηµική χηµειοθεραπεία. Η διακοπή
του καπνίσµατος είναι υποχρεωτική
όταν υπάρχει εµπλοκή των πνευµό-
νων, κάτι που οδηγεί σε φυσική
ύφεση µέχρι και στο 50% των περι-
πτώσεων.
Το παρόν άρθρο αποτελεί αναφορά
για πρώτη φορά, της απόκρισης δύο
ενηλίκων µε πολυσυστηµική LCH
στη θεραπεία µε δενοσουµάµπη.

1. Εισαγωγή

2. Περιγραφή των περιστατικών
2.1. Ασθενής 1
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γέθους και του αριθµού των πνευµονικών βλαβών.
Ωστόσο αποκαλύφθηκε µια νέα οστεολυτική βλάβη LCH
(SUVmax 9,5) στο αριστερό λαγόνιο οστούν (Εικ. 1) που
αποκρίθηκε πλήρως στη µοναδική έγχυση στεροειδούς

εντός της βλάβης. ∆εν καταγράφηκε ουδεµία ανεπιθύ-
µητη ενέργεια από την αγωγή µε δενοσουµάµπη και η
ασθενής δεν έχει πλέον ενεργή νόσο 6 µήνες µετά από
την χορήγηση της τελευταίας δόσης δενοσουµάµπης.

ΕΙΚΟΝΑ 2
Ασθενής 2:

Στην αξονική τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε 18-
FDG απεικονίζεται η υπερµεταβολική δραστηριότητα της
οστεολυτικής βλάβης στο δεξιό λαγόνιο οστούν (έντονο
κίτρινο/µώβ σήµα, τεµάχιο Α) και των µικροοζωδών
πνευµονικών βλαβών (διάσπαρτο µώβ σήµα, τεµάχιο C)
πριν από τη θεραπεία. Έναν µήνα µετά από την τελευταία
δόση δενοσουµάµπης, δεν επιβεβαιώνεται υπερµεταβο-
λική δραστηριότητα ούτε στην οστική βλάβη (τεµάχιο Β)
ούτε στις πνευµονικές βλάβες (τεµάχιο D).

ΕΙΚΟΝΑ 1
Aσθενής 1:

Στην αξονική τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων µε 18-
FDG απεικονίζεται η υπερµεταβολική δραστηριότητα της
οστεολυτικής βλάβης στο εσωτερικό σηµείο της δεξιάς
κοτύλης προ της θεραπείας (έντονο κίτρινο σήµα, τεµάχιο
Α) και των µικροοζωδών πνευµονικών βλαβών (διάσπαρτο
µώβ σήµα, τεµάχιο C) σε αντίθεση µε την αντίστοιχη εικόνα
µετά από τη θεραπεία όπου δεν υπάρχει καθόλου µεταβο-
λική δραστηριότητα ούτε στην οστική βλάβη (τεµάχιο Β)
ούτε στις πνευµονικές βλάβες (τεµάχιο D), ένα µήνα µετά
από την τελευταία δόση δενοσουµάµπης. Η νέα υπερµετα-
βολική βλάβη στο αριστερό λαγόνιο οστούν (έντονο κίτρινο
σήµα, τεµάχιο F) απεικονίζεται σε αντίθεση µε την προ της
θεραπείας εικόνα (τεµάχιο Ε).
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38χρονη γυναίκα ασθενής, η οποία παρουσιάστηκε µε έν-
τονο πόνο στο δεξί ισχίο, ο οποίος αντανακλούσε στο δεξιό
µηρό και τη γαστροκνηµία. Ανακούφιση προσέφεραν µόνο
τα ΜΣΑΦ, και ο πόνος σταδιακά έγινε πολύ έντονος επη-
ρεάζοντας την κινητικότητα της ασθενούς, καθιστώντας τη
χρήση αµαξιδίου απαραίτητη για µακρινές αποστάσεις. Οι
επακόλουθες αξονικές (CT) και µαγνητικές τοµογραφίες
(MRI) αποκάλυψαν οστεολυτική κυστική βλάβη 2,5 εκατο-
στών στο δεξιό λαγόνιο οστούν, µε αδύναµο σήµα στην
Τ1 ακολουθία προσανατολισµού και υψηλής έντασης
σήµα στην Τ2 ακολουθία προσανατολισµού µε σηµαντικό
περιβάλλον οίδηµα. Η καθοδηγούµενη από αξονικό τοµο-
γράφο βιοψία επιβεβαίωσε τη διάγνωση της LCH και η
επακόλουθη συστηµική αξιολόγηση αποκάλυψε µικροο-
ζώδεις βλάβες στο µεσαίο και άνω πεδίο και των δύο
πνευµόνων, αλλά ανεπηρέαστη λειτουργία των πνευµό-
νων, µολονότι η ασθενής ήταν καπνίστρια (11 πακέτα / έτη
στην έναρξη). Η αξονική τοµογραφία εκποµπής ποζιτρο-
νίων µε 18-FDG (18-FDG PET CT scan) έδειξε ότι η οστε-
ολυτική βλάβη παρουσίαζε ανοµοιογενή περιφερική
πρόσληψη (SUVmax 3,7) ενώ οι πνευµονικές βλάβες πα-
ρουσίαζαν ήπια υπερµεταβολική δραστηριότητα µέχρι 2,7

(Εικ. 2). Οµοίως µε την πρώτη ασθενή, έδωσε τη γραπτή της
συγκατάθεση για την αγωγή µε δενοσουµάµπη και εγκρί-
θηκε το σχέδιο θεραπείας. Η δεύτερη ασθενής έλαβε επί-
σης 4 δόσεις δενοσουµάµπης των 120mg µε υποδόρια
χορήγηση διµηνιαίως, µαζί µε χορήγηση συµπληρώµα-
τος ασβεστίου και βιταµίνης D και ανέφερε πλήρη ανα-
κούφιση από τον πόνο εντός των πρώτων δύο
εβδοµάδων της θεραπείας. Η ενδιάµεση αξιολόγηση ένα
µήνα µετά από τη δεύτερη δόση δενοσουµάµπης αποκά-
λυψε ελαφρά µείωση του µεγέθους της οστεολυτικής βλά-
βης και ουδεµία αλλαγή στις πνευµονικές βλάβες. Η
επαναληπτική αξονική τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων
µε 18-FDG, ένα µήνα µετά από την τελευταία έγχυση δε-
νοσουµάµπης, έδειξε πλήρη ύφεση της υπερµεταβολικής
δραστηριότητας τόσο της οστεολυτικής όσο και των πνευ-
µονικών βλαβών, ενώ οι τελευταίες είχαν επίσης µειωθεί
σε αριθµό (Εικ. 2). Παρά τις συµβουλές µας, η ασθενής συ-
νέχισε το κάπνισµα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου θε-
ραπείας. ∆εν καταγράφηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες από
την θεραπεία µε δενοσουµάµπη και η ασθενής παρέµενε
σε πλήρη ύφεση 6 µήνες µετά από τη χορήγηση της τε-
λευταίας δόσης δενοσουµάµπης.

2.2. Ασθενής 2

Έχουµε αναφέρει στο παρελθόν υψηλά
επίπεδα οστεοπροτεγερίνης και χαµηλά
επίπεδα του υποδοχέα ενεργοποίησης
της RANKL στον ορό ασθενών µε ή
χωρίς εµπλοκή των οστών [6], κάτι που
υποδεικνύει τον δυνητικό ρόλο του συ-
στήµατος αυτού στην έναρξη ή τη συ-
νέχιση της προόδου της νόσου στην
LCH. Πιο πρόσφατα ανακαλύψαµε ότι η
RANKL εκφράζεται πολύ στα κύτταρα
βλαβών LCH σε ενήλικες ασθενείς σε
διαφορετικούς ιστούς, ιδιαιτέρως εντός
φλεγµονωδών διηθηµάτων, που υπο-
στηρίζουν περαιτέρω αυτή την υπό-
θεση. Επιπροσθέτως, η συνακόλουθη
χρώση του p65 NFκB, βασικού κατάντη
τελεστή της σηµατοδότησης της RANKL,
συνδέεται µε αυξηµένη έκφραση της
RANKL υποδεικνύοντας ότι η RANKL
µπορεί να εµπλέκεται άµεσα σε µία

αδιάκοπη τοπική ενεργοποίηση των
κυττάρων της βλάβης [7]. Κάναµε λοι-
πόν την υπόθεση ότι τα υψηλά επίπεδα
της οστεοπροτεγερίνης θα µπορούσαν
να αποτελούν µια αντισταθµιστική διερ-
γασία εναντίον της ενεργοποίησης της
RANKL στην LCH. Η δενοσουµάµπη,
που αποτελεί αναστολέα της RANKL
βρίσκεται στη φάση της έγκρισης δόσης
120 mg κάθε τέσσερις εβδοµάδες για
την πρόληψη σκελετικών προβληµά-
των σε ασθενείς µε µεταστάσεις στα
οστά από συµπαγείς όγκους, ενώ χρη-
σιµοποιείται ευρέως για τη θεραπεία
της οστεοπόρωσης σε δόση 60 mg
κάθε 6 µήνες [8]. Η χορήγηση δενο-
σουµάµπης φαίνεται να είναι µια ορ-
θολογική θεραπεία για την LCH για να
ενισχύσει την ενδογενή δράση της οστε-
οπροτεγερίνης και να διακόψει την ανο-

σολογική διεργασία της βλάβης εάν
αυτή συνδέεται µε την RANKL. Μολο-
νότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν µε-
λέτες φάσης Ι ή ΙΙ για την αξιολόγηση
της ασφάλειας και της βέλτιστης δόσης
δενοσουµάµπης σε ασθενείς µε LCH,
ένα διµηνιαίο θεραπευτικό σχήµα
(Q8W) µε υποδόρια χορήγηση 120 mg
σε ενήλικες ασθενείς, φαίνεται κατάλ-
ληλο βάσει προηγούµενης εµπειρίας
µε εµπειρική υποδόρια χορήγηση δι-
φωσφωνικών [2]. Επιπροσθέτως, µετά
από τη χορήγηση δενοσουµάµπης, οι
µέγιστες συγκεντρώσεις του φαρµάκου
στον ορό (Cmax) επιτυγχάνονται εντός 4
εβδοµάδων από την αρχική δόση [9, 10]
και κατόπιν φθίνουν επί µια περίοδο 4-
5 µηνών µε µια κατά προσέγγιση µέση
ηµίσεια ζωή 25-30 ηµερών [9, 11]. Θε-
ωρήσαµε ότι ένα σχήµα διµηνιαίας χο-

3. Συζήτηση
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ρήγησης (Q8W) θα µπορούσε να διατη-
ρήσει υψηλότερες συγκεντρώσεις του
φαρµάκου, κατά τη διάρκεια των
οποίων η οδός κάθαρσης µε τη διαµε-
σολάβηση της RANKL θα ήταν επαρ-
κώς εάν όχι πλήρως κορεσµένη, του-
λάχιστον σε ασθενείς µε χαµηλού
κινδύνου LCH.
Η χορήγηση της δενοσουµάµπης στις
ασθενείς µας είχε σαν αποτέλεσµα τη
σηµαντική ύφεση της δραστηριότητας
της νόσου τόσο στις οστικές όσο και στις
µη-οστικές βλάβες. Μολονότι αυτό θα
µπορούσε να είναι αναµενόµενο µετά
από τη θεραπεία οστεολυτικών βλα-
βών µε έναν αντι-απορροφητικό πα-
ράγοντα όπως η δενοσουµάµπη, είναι
µάλλον µη αναµενόµενο σε πνευµονι-
κές βλάβες, εκτός εάν πρόκειται για συ-
στηµικές βλάβες. Αυτό ενισχύεται πε-
ραιτέρω, δεδοµένου ότι παρατηρήθηκε
σε ασθενείς µε εµπλοκή των πνευµό-
νων, οι οποίες συνέχισαν να καπνίζουν,
διαιωνίζοντας περαιτέρω την παθογε-
νετική διαδικασία. Θα µπορούσε κά-
ποιος να ισχυριστεί ότι µια µεµονωµένη
οστική βλάβη θα µπορούσε να αντιµε-
τωπιστεί τοπικά είτε µε στεροειδή εντός
της βλάβης, είτε ακόµη και µε ακτινο-
βολία και ότι ενδεχοµένως να µην απαι-
τούσε συστηµική θεραπεία ακόµη και

σε ασθενείς µε πνευµονική νόσο που
δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για
αυτήν. Ωστόσο, επειδή και οι δύο ασθε-
νείς δεν θεώρησαν την διακοπή του
καπνίσµατος ως κατάλληλη θεραπευ-
τική παρέµβαση, συµφώνησαν στη θε-
ραπευτική αγωγή µε δενοσουµάµπη
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ευνοϊκό προ-
φίλ του φαρµάκου όσον αφορά τις ανε-
πιθύµητες ενέργειες. Πράγµατι, µετά
από τη θεραπευτική δοκιµή, παρατη-
ρήθηκε σηµαντική βελτίωση και στις
δύο βλάβες. ∆εδοµένου ότι ουδεµία
θεραπεία δεν παρέχει πλήρη απόκριση
και ο κίνδυνος υποτροπής είναι περί-
που 30% στους ασθενείς µε πολυσυ-
στηµική LCH [2, 12], η νέα οστική βλάβη
που παρατηρήθηκε στην Ασθενή 1
ίσως να υποδεικνύει ότι αξίζει να διε-
ρευνηθεί ένα πιο εντατικό θεραπευτικό
σχήµα, όπως αυτό που χρησιµοποιείται
για την πρόληψη των σκελετικών συµ-
βαµάτων σε ασθενείς µε µεταστάσεις
στα οστά από συµπαγείς όγκους.
Είναι φρόνιµο να ισχυριστούµε ότι η δε-
νοσουµάµπη θα µπορούσε να θεωρη-
θεί ως µία ακόµη θεραπευτική επιλογή
µεταξύ ενηλίκων µε πολυσυστηµική
LCH, ασκώντας σηµαντικό αναλγητικό
αποτέλεσµα στις οστικές βλάβες. Αντί-
θετα µε την χηµειοθεραπεία ή/και την

µακροχρόνια θεραπεία ανοσοκαταστο-
λής, η δενοσουµάµπη είναι πιθανώς
µια περισσότερο πρόσφορη και φιλική
προς τον ασθενή θεραπευτική επιλογή
µε ελάχιστες ανεπιθύµητες ενέργειες,
τουλάχιστον σε ασθενείς χαµηλού κιν-
δύνου, µολονότι δεν µπορούµε να προ-
σφέρουµε αυτή τη στιγµή αποτελέσµατα
µετά από µακροχρόνια παρακολού-
θηση.
Ο βασικός περιορισµός της προκαταρ-
κτικής µας αναφοράς είναι ο µικρός
αριθµός ασθενών και η µικρή περίοδος
παρακολούθησης. Εν τούτοις, η ισχύς
της αναφοράς αυτής είναι η ακριβής
αξιολόγηση της δραστηριότητας της
LCH µέσω των επαναλαµβανόµενων
αξονικών τοµογραφιών εκποµπής πο-
ζιτρονίων µε 18-FDG και η απουσία πα-
ρεµβολής άλλων θεραπειών. Τέλος, πι-
στεύουµε ότι τα δυνητικά οφέλη της
δενοσουµάµπης, ακόµη και σε εξω-
οστική νόσο, είναι ένα νέο και σηµαν-
τικό µήνυµα της παρούσας αναφοράς.
Συµπερασµατικά, χρειάζεται επειγόν-
τως µια κλινική µελέτη ώστε να απο-
δειχθεί η αποτελεσµατικότητα της δε-
νοσουµάµπης στην LCH και να
καθοριστεί η βέλτιστη θεραπευτική
δόση και ο κατάλληλος χειρισµός µετά
από τη διακοπή της χορήγησης.
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Αγαπητά µας µέλη,

Σας ευχόµαστε καλό χειµώνα και ελπίζουµε να είστε όλοι καλά.

Στην τελευταία Συγκέντρωση Γονέων και Ιατρών που πραγµατοποιήθηκε
στις 22 Ιανουαρίου του 2017, ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας, µας παρουσίασε
ένα νέο ερευνητικό θεραπευτικό πρωτόκολλο ενηλίκων, το οποίο φαίνεται
να έχει καλά αποτελέσµατα.

Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης που κάνει ο Σύλλογός µας όπως γνωρίζετε,
το θεραπευτικό αυτό πρωτόκολλο, έχει ξεκινήσει στην Ενδοκρινολογική
κλινική του 251 Γενικού Νοσοκοµείου της Αεροπορίας και σύντοµα θα
ξεκινήσει και στην Κλινική Παθ. Φυσιολογίας του Λαϊκού Νοσοκοµείου,
από τον ∆ρ. Πολυζώη Μάκρα και τον ∆ρ. Γρηγόρη Καλτσά.

Στόχος της ανωτέρω µελέτης είναι η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας
της θεραπείας, χορηγούµενη κάθε 8 εβδοµάδες, υποδορίως, σε ενήλικους
ασθενείς µε τη νόσο LCH.

Συνοπτικά, η περίοδος θεραπείας θα διαρκέσει 6 µήνες και η περίοδος
παρακολούθησης θα είναι 12 µήνες µετά την τελευταία θεραπεία, εποµένως
η συνολική διάρκεια θα είναι 18 µήνες.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται έτσι ώστε να µπορούν να ενταχθούν
οι ασθενείς στη µελέτη είναι τα κάτωθι:
• Ενήλικες (18 ετών και άνω) µε ενεργό LCH που δεν λαµβάνουν ή δεν
έχουν λάβει αγωγή για τη νόσο τους τελευταίους 3 µήνες,
• Οριστική διάγνωση της νόσου LCH,
• Ασθενείς µε ήπια συµπτώµατα LCH λόγω του µονοσυστηµικού
χαρακτήρα της νόσου µε πολυεστιακές αλλοιώσεις/οργανικές βλάβες,
ή του µονοσυστηµικού χαρακτήρα της νόσου µε αλλοιώσεις «ειδικών
σηµείων»), ή του πολυσυστηµικού χαρακτήρα της νόσου χωρίς τη συµµε-
τοχή οργάνων κινδύνου, ζωτικής σηµασίας.

Στην περίπτωση που κρίνετε ότι µπορείτε να ενταχθείτε στη µελέτη,
παρακαλούµε πολύ επικοινωνήστε µε τους γιατρούς. Τα στοιχεία επικοι-
νωνίας τους είναι τα κάτωθι:

∆ρ. Πολυζώης Μάκρας ∆ρ. Γρηγόρης Καλτσάς
Ενδοκρινολόγος-∆ιαβητολόγος Ενδοκρινολόγος
251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό»
Λ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου Αγίου Θωµά 17
115 25 Αθήνα 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7463606 Τηλ.: 210-7462583
Email: pmakras@gmail.com Email : gkaltsas@endo.gr
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33ο Ετήσιο Συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας
Ιστιοκυττάρωσης 2-4 Οκτωβρίου 2017

Το φετινό ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης
πραγµατοποιήθηκε στην Σιγκαπούρη από 3-4 Οκτωβρίου
2017. Βέβαια, όπως πάντα, υπήρξαν και προσυνεδριακές
συναντήσεις (1-2 Οκτωβρίου) για επιµέρους πρωτόκολλα
και δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα, συζήτηση για
την πορεία του πρωτοκόλλου θεραπείας των παιδιών µε
Ιστιοκυττάρωση LCH-IV, τη θεραπεία των ενηλίκων και θέ-
µατα των σπάνιων Ιστιοκυτταρικών συνδρόµων.
Ο βασικός λόγος της διενέργειας του συνεδρίου στη Σιγ-
καπούρη ήταν η πραγµατοποίηση ηµερήσιου εκπαιδευ-
τικού σεµιναρίου για τα θέµατα των Ιστιοκυτταρικών συν-
δρόµων και του αιµοφαγοκυτταρικού συνδρόµου για
τους ιατρούς, κυρίως παιδιάτρους, της ευρύτερης πε-
ριοχής της νοτιοανατολικής Ασίας. Ένα έργο ιδιαίτερα
σηµαντικό, καθώς οι επιστήµονες εκεί δεν είχαν σηµαν-
τική έκθεση και γνώση γι’ αυτά τα σπάνια και ορφανά εν
πολλοίς νοσήµατα.
Το πρόγραµµα ήταν ιδιαίτερα σύνθετο, µε πολλές οµιλίες
και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Σίγουρα το περιβάλλον
ενίσχυε την ανταλλαγή απόψεων και προέτρεπε σε συ-
νεργασίες. Πολύ σηµαντική ήταν η οµιλία της Astrid van
Halteren από την Ολλανδία στα πλαίσια του Jon Pritchard

Lecture on the Nikolas Symposium µε θέµα την προ-
έλευση των κυττάρων που δηµιουργούν την Ιστιοκυττά-
ρωση Langerhans. Ένα απαύγασµα της πρόσφατης γνώ-
σης και των ανακαλύψεων, οι περισσότερες από τις οποίες
έχουν προκύψει άµεσα ή έµµεσα από τις διαβουλεύσεις
στα πλαίσια των Nikolas Symposia. Συµπληρωµατική και
εξαιρετική ήταν και η οµιλία του Florent Ginhoux για την
προέλευση και τη λειτουργία των δενδριτικών κυττάρων,
σηµαντικών επίσης για την παθογένεση της Ιστιοκυττά-
ρωσης Langerhans. Οι νεότεροι µοριακοί παθογενετικοί
µηχανισµοί που ανακαλύπτονται στο εργαστήριο ανα-
πτύχθηκαν από τον Benjamin Durham του Memorial
Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης. Επίσης,
γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανεύρεση δεικτών
που αποκαλύπτουν κατά πόσον η LCH είναι ενεργός νόσος
ή όχι. Αυτές οι νέες γνώσεις µεταφράζονται σε καλύτερη
κατανόηση της Ιστιοκυττάρωσης και της πρόγνωσης των
ασθενών.
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-
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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. ∆ηλαδή, µε τη βελτίωση των
συµβατικών και νεότερων στοχευµένων θεραπειών ανα-
βαθµίζεται σηµαντικά η φαρέτρα µας για τη θεραπεία της
Ιστιοκυττάρωσης.
Στη διάρκεια του φετινού συνεδρίου επίσης απονεµή-
θηκαν Χρυσές Καρφίτσες (Golden Pins) για την ανα-
γνώριση µίας ολόκληρης ζωής προσφοράς σε αυτά τα
σπάνια νοσήµατα και τους ασθενείς τους, στην Alexan-
dra Filipovich από τη Μινεσότα και τον Jorge Braier από
την Αργεντινή. Η παρουσίαση του έργου και της ζωής του
Jorge Braier από τον Carlos Rodriguez-Galindo, προ-
ηγούµενο Πρόεδρο του Histiocyte Society ήταν πράγµατι
συγκινητική.
Η Ελληνική παρουσία περιλάµβανε και τη σηµαντική
θέση του χορηγού του συνεδρίου για το Σύλλογο Άρτεµις
(Artemis Association), που εκπροσωπήθηκε άξια από την
κα. ∆ώρα Μουστάκα και στη συµµετοχή του Παιδιάτρου

Αιµατολόγου - Ογκολόγου Βασίλη Παπαδάκη και της Παι-
διάτρου - Ενδοκρινολόγου κα. Ελπίδας Βλαχοπαπαδο-
πούλου. Παρουσιάστηκαν τρεις εργασίες από το Τµήµα
Παιδιατρικής Αιµατολογίας - Ογκολογίας του Νοσοκοµείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία» , οι δύο µε την συνεργασία του
Τµήµατος Αύξησης και Ανάπτυξης / Ενδοκρινολογικού του
Νοσοκοµείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».
Κάθε χρόνο απονέµονται και βραβεία για σηµαντικές
πρωτοπόρες εργασίες. Για αναρτηµένες παρουσιάσεις
(posters) δόθηκε το βραβείο Arceci στην οµάδα από την
Αυστρία που ανέδειξαν ότι τα CD14+ µονοκύτταρα είναι τα
πρόδροµα κύτταρα που µετά ενεργοποίηση δηµιουργούν
τις βλάβες LCH, σηµαντικό βήµα στην περαιτέρω ανακά-
λυψη της παθογένεσης της Ιστιοκυττάρωσης. Για την
βασική έρευνα δόθηκε το βραβείο Nezelof στον Ιάπωνα
Hirofumi Shibata για την ανάδειξη µίας µεθόδου διάγνω-
σης σπάνιου τύπου αιµοφαγοκυτταρικού συνδρόµου.
Το βραβείο Nesbit για την κλινική έρευνα δόθηκε στην
Ιταλίδα Elena Sieni για την περιγραφή των κλινικών
χαρακτηριστικών των ασθενών µε αιµοφαγοκυτταρικό
σύνδροµο και µεταλλάξεις ενός αλληλίου από το µεγάλο
µητρώο καταγραφής της Ιταλίας.
Αυτά τα ενδιαφέρονται και συγκλονιστικά από τη Σιγκα-
πούρη, τη χώρα του Λιονταριού για το συνέδριο του
2017. Επόµενο ραντεβού στην Ευρώπη και τη Λισαβόνα
για το 2018, µε ακόµα πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις
ελπίζουµε στον αγώνα για τη θεραπεία των Ιστιοκυτ-
ταρικών συνδρόµων.
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Στιγµές του 33ου Histiocyte Society Meeting
Η ∆ρ. Ελπίδα

Βλαχοπαπαδοπούλου
(παιδοενδοκρινολόγος

στο νοσοκοµείο
Παίδων «Αγία Σοφία»)

µε τον ∆ρ. Βασίλη
Παπαδάκη και τις

εργασίες του τµήµατος
Παιδιατρικής

Αιµατολογίας-
Ογκολογίας (ΤΑΟ

Αθήνα).

Η Υπεύθυνη
∆ιοικητικών

Υπηρεσιών του
Histiocyte Society,
Kathy Wisniewski

µε την Kristen
Nesensohn.

H ερευνήτρια
Μάγδα Λούρδα,
από την οµάδα του
Prof. Jan-Inge
Henter µε την
παρουσίαση της
εργασίας της.

Από αριστερά:
Η Dr. Astrid Van Halteren,
µε την Dr. Vasanta Nanduri
και τον Dr. Eli L.Diamond.

Στιγµές από το 33ο Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στην Σιγκαπούρη.
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Στο 27ο Nikolas Symposium η συζή-
τηση οργανώθηκε γύρω από δύο βα-
σικά θέµατα. Το πρώτο επικεν-
τρώθηκε στα εναποµένοντα αναπάν-
τητα ερωτήµατα σχετικά µε την εξέ-
λιξη της LCH, επιστρέφοντας στο
ζήτηµα του κυττάρου (ή κυττάρων)
προέλευσης. Το δεύτερο θέµα αποτε-
λεί µια µεγάλη πρόοδο για το Nikolas
Symposium, εστιάζοντας όχι µόνο
στην ανακάλυψη αλλά και στην εφαρ-
µογή µια εύλογης θεραπείας για την
LCH. Επαναλαµβανόµενες µεταλλά-
ξεις στο γονίδιο BRAF και σε άλλα γο-
νίδια στην οδό σηµατοδότησης της
MAPK στα προσβεβληµένα από τη
βλάβη της LCH κύτταρα, έχουν ταυτο-
ποιηθεί σε όλες σχεδόν τις περιπτώ-
σεις. Η οδός σηµατοδότησης της
MAPK περιλαµβάνει υποδοχείς που
συλλαµβάνουν σήµατα εκτός του κυτ-
τάρου τα οποία δηµιουργούν ένα κύ-
κλωµα µε τις κυτταρικές πρωτεΐνες
για να µεταδώσουν σήµατα στον πυ-
ρήνα του κυττάρου αυτού, µε αποτέ-
λεσµα την ενεργοποίηση ή αναστολή
των γονιδίων στόχων. Η µετάλλαξη
BRAF-V600E και άλλες µεταλλάξεις
συνδεδεµένες µε την LCH βραχυκυ-
κλώνουν αυτό το σύστηµα, έχοντας
σαν αποτέλεσµα την συνεχή ενεργο-

ποίηση της σηµατοδότησης MAPK.
Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουµε δει
µεγάλες προόδους στην κατανόηση
της LCH, η προέλευση της LCH
καθώς και οι µηχανισµοί που οδη-
γούν στον σχηµατισµό και την εξέλιξη
των βλαβών, παραµένουν εν πολλοίς
απροσδιόριστοι. Η κατανόηση του
πώς η ενεργοποίηση της ΜΑΡΚ σε
συγκεκριµένα αιµατικά κύτταρα οδη-
γεί στην ασθένεια, µπορεί να βοηθή-
σει να εντοπισθούν πρόσθετες
ευκαιρίες για θεραπεία. Πρώιµες κλι-
νικές µελέτες σε ενήλικες µε LCH και

συναφείς διαταραχές καταδεικνύουν
ότι υπάρχουν φάρµακα µε ενθαρρυν-
τικά αποτελέσµατα στον αποκλεισµό
της σηµατοδότησης MAPK. Τώρα που
κατανοούµε ένα κοµµάτι του πάζλ
που στοχεύει προς µια εύλογη θερα-
πεία(ες), ένα πρακτικό ερώτηµα που
αναδύεται είναι το πώς θα δοκιµά-
σουµε την ασφάλεια και αποτελεσµα-
τικότητα του αναστολέα της MAPK ή
άλλων καινοτόµων φαρµακευτικών
παραγόντων σε παιδιά µε LCH.
Τη συνάντηση άνοιξε ο ∆ρ. Maarten
Egeler (Τορόντο), ο οποίος έκανε µία

27 xρόνια Nikolas Symposium
Ιστιοκυττάρωση των κυττάρων του Langerhans (LCH): Το κύτ-

ταρο προέλευσης και ο δρόµος προς µια εύλογη θεραπεία

Carl Allen
Χιούστον, Τέξας
25 Οκτωβρίου 2017
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αναδροµή στην ιστορία του Συµποσίου και ζήτησε από
τους συµµετέχοντες να δεσµευθούν ότι θα παρουσιά-
σουν προκλητικά δεδοµένα, θα µοιραστούν ιδέες και θα
επιχειρηµατολογήσουν. Ο ∆ρ. Carl Allen (Χιούστον) πα-
ρουσίασε την ιστορική εξέλιξη των εννοιών της LCH,
έκανε µία κλινική ανασκόπηση και συζήτησε ένα µον-
τέλο όπου το στάδιο διαφοροποίησης ενός λευκοκυττά-
ρου που αποκτά τη µετάλλαξη ΜΑΡΚ µπορεί να έχει
αντίκτυπο στην έκταση της νόσου και στην απόκριση στη
θεραπεία. Ο ∆ρ. Matthew Collin (Νιούκαστλ) συνόψισε
τη συνάντηση του Nikolas Symposium του 2016 και
υπογράµµισε κάποιες εξελίξεις στη βιολογία των µυε-
λοειδών κυττάρων και στη γενωµική κατά τον τελευταίο
χρόνο, εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν την κατανόηση
της LCH και πλαισιώνουν τη συζήτηση για το Συµπόσιο
του 2017.
Ο ∆ρ. Jean-Francois Emile (Παρίσι) παρουσίασε µία ανα-

σκόπηση της βιολογίας της LCH και συναφών Ιστιοκυττα-
ρικών διαταραχών. Ιστορικά, αυτές οι ασθένειες
χαρακτηρίζονται από συγκρίσεις των κυτταρικών χαρα-
κτηριστικών στα κύτταρα της βλάβης µε εκείνα των φυ-
σιολογικών στοιχείων του ανοσοποιητικού συστήµατος
(π.χ. η Ιστιοκυττάρωση των κυττάρων του “Langerhans”
µοιράζεται την έκφραση της επιφανειακής κυτταρικής
πρωτεΐνης CD207 µε τα επιδερµικά κύτταρα Langerhans).
Ο ∆ρ Emile πρότεινε µια επαναταξινόµηση των συνθηκών
αυτών λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σωµατικές µεταλλάξεις
(π.χ. BRAF-V600E), την θέση των βλαβών, τη βιολογική
συµπεριφορά και την υποτιθέµενη προέλευση καθώς και
τη µορφολογία. Ο ∆ρ. Alan Mowat (Γλασκώβη) συζήτησε
το εντερικό ανοσοποιητικό σύστηµα ως ένα παράδειγµα
όπου τόσο η προέλευση όσο και η θέση των ανοσοκυττά-
ρων (δενδριτικά και µακροφάγα κύτταρα) προσδιορίζουν

τον χαρακτήρα και τη λειτουργία τους. Το εξαιρετικά µο-
λυσµατικό περιβάλλον των εντέρων προσφέρει ένα µον-
τέλο για να τονισθεί η ανάγκη για το ανοσοποιητικό
σύστηµα να στρατολογεί κύτταρα και επίσης να διαφορο-
ποιεί τα τοπικά κύτταρα αποκρινόµενο σε συγκεκριµένες
και ειδικές προκλήσεις. Η ∆ρ. Chloe Villani (Βοστώνη) και
ο ∆ρ. Florent Ginhoux (Σιγκαπούρη) παρουσίασαν ανε-
ξάρτητα πρότζεκτ µε πρωτοπόρα ευρήµατα εκµεταλλευό-
µενοι τον µονοκυτταρικό προσδιορισµό αλληλουχίας για
να καταδείξουν ότι τα ανθρώπινα ανοσοποιητικά κύτταρα
αντιπροσωπεύουν ένα πολύ πιο περίπλοκο δίκτυο απ’ όσο
θεωρούνταν στο παρελθόν. Χρησιµοποιούν αυτές τις νέες
τεχνικές για να προσδιορίσουν οδούς διαφοροποίησης
των δενδριτικών κυττάρων και των µακροφάγων και τρο-
ποποιήσεις που προκύπτουν λόγω εξωτερικών ενδεί-
ξεων όπως παράγοντες ειδικούς στους ιστούς ή
φλεγµονές. ∆εδοµένων των παραδειγµάτων δυναµικής

µορφολογίας και λειτουργίας των εντερικών δενδριτικών
κυττάρων και των µακροφάγων µε πολλά επικαλυπτό-
µενα χαρακτηριστικά, καθώς και της αυξανόµενης περι-
πλοκότητας των µυελοµονοκυτταρικών πληθυσµών, είναι
πιθανόν τα κύτταρα της LCH να έχουν πράγµατι πολλά δυ-
νητικά κύτταρα προέλευσης.
O Καθηγητής Peter Campbell (Καίµπριτζ) παρουσίασε
συναρπαστικά δεδοµένα που εντοπίζουν µεταλλάξεις σε
ανθρώπινα αιµατικά κύτταρα και κατόπιν µε τη χρήση
υπολογιστικών εργαλείων αναζήτησε σχέσεις µεταξύ
κυττάρων βάσει του φορτίου µετάλλαξης. Οι “φυσιολογι-
κοί” ενήλικες έχουν πολύ περισσότερες γενετικές ανω-
µαλίες απ’ ότι θα περίµενε κάποιος, µε συγκεκριµένες
µεταλλάξεις ή συνδυασµούς µεταλλάξεων που µπορούν
να προκαλέσουν αιµατικούς καρκίνους. Ο ∆ρ. Paul
Milne, Jon Pritchard Fellow από το Νιούκαστλ παρου-
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σίασε παρόµοια στοιχεία από αίµα που έλαβε από ενήλι-
κες ασθενείς µε LCH, µε νόσο Erdheim-Chester (ECD)
και µε λευχαιµία εκ τριχωτών κυττάρων (µια λευχαιµία
των Β-κυττάρων). Μπόρεσε να εντοπίσει στην κάθε νόσο
βλαστικά κύτταρα του νωτιαίου µυελού µε την µετάλλαξη
BRAF-V600E, το οποίο θέτει το ερώτηµα του πώς ένας
ασθενής αναπτύσσει LCH, ένας άλλος αναπτύσσει ECD,
ένας τρίτος αναπτύσσει LCH µε ECD και ένας άλλος λευ-
χαιµία εκ τριχωτών κυττάρων. Μελέτες που χρησιµο-
ποιούν τις µεταλλάξεις ως “γραµµωτούς κωδικούς” για
να εντοπίσουν συναφείς οµάδες κυττάρων είναι πολύ
σηµαντικές για την LCH. Ο ∆ρ. Matthias Papo, Pritchard
Fellow από το Παρίσι, µελέτησε ασθενείς µε LCH, ECD
και µεικτή LCH/ECD και βρήκε ότι είχαν πολύ υψηλότερη
συχνότητα άλλων µυελοειδών νεοπλασιών και κακοη-
θειών απ’ όσο ο γενικός πληθυσµός, κάτι το οποίο
υποδεικνύει έναν συσχετισµό µεταξύ κινδύνου ιστιοκυτ-

ταρικής νόσου και άλλων διαταραχών της ανάπτυξης
των µυελοειδών κυττάρων και της διαφοροποίησης µε
πρόδροµα κύτταρα που µπορεί να µοιράζονται κοινές
µεταλλάξεις προδιάθεσης. Η ∆ρ. Anahita Rafiei από την
οµάδα του ∆ρ. Markus Manz (Ζυρίχη) παρουσίασε ένα
εξανθρωποποιηµένο µοντέλο µε επίµυες [ποντίκια] όπου
ανθρώπινα στελεχιαία κύτταρα από το νωτιαίο µυελό
υποβλήθηκαν σε γενετική επεξεργασία για να εκφρά-
σουν την πρωτεΐνη BRAF-V600E. Κατά αξιοσηµείωτο
τρόπο, το ποσοστό του νωτιαίου µυελού που διηθήθηκε
από αυτά τα κύτταρα ήταν σχετικά χαµηλό, µολονότι αυτοί
οι επίµυες ανέπτυξαν επιθετική διάσπαρτη νόσο οµοι-
άζουσα µε LCH. Μαζί, αυτές οι παρουσιάσεις καταδει-
κνύουν ότι µε την πάροδο του χρόνου τα κύτταρά µας
σωρεύουν διαρκώς σφάλµατα και ότι η µετάλλαξη
BRAF-V600E ή άλλες µεταλλάξεις της MAPK στο σωστό

κύτταρο τη σωστή στιγµή µπορεί να οδηγήσουν σε LCH.
Ο ∆ρ. Brandon Hogstad από την οµάδα της ∆ρ. Miriam
Merad (Νέα Υόρκη) παρουσίασε µηχανιστικές µελέτες
ενός µοντέλου της LCH µε επίµυες. Εκεί όπου τα περισ-
σότερα καρκινικά µοντέλα δείχνουν προοδευτική µετα-
νάστευση και εισβολή στους ιστούς, σε αυτούς τους
επίµυες, τα µεταλλαγµένα µέσω BRAF-V600E δενδριτικά
κύτταρα παγιδεύονται στη θέση τους λόγω της καταστο-
λής της CCR7, µια επιφανειακής κυτταρικής πρωτεΐνης
που απαιτείται για την µετανάστευση. Η ενεργοποίηση της
MAPK επίσης ρυθµίζει την έκφραση των γονιδίων που
ελέγχουν την ευαισθησία στον κυτταρικό θάνατο. Ελατ-
τωµένη έκφραση της CCR7 και αντίσταση στον κυτταρικό
θάνατο παρατηρήθηκαν επίσης σε ανθρώπινα κύτταρα
µε το γονίδιο CD207 και LCH και οµαλοποιήθηκαν µε θε-
ραπεία κυτταρικής καλλιέργειας µε ένα φάρµακο που
αναστέλλει τη σηµατοδότηση της MAPK. Η ∆ρ. Astrid van

Halteren (Λάïντεν) συζήτησε τον ρόλο της σηµατοδότη-
σης της MAPK στην διαφοροποίηση των κυττάρων του
Langerhans και το σχηµατισµό όγκων στην LCH. Στη
δική της σειρά όγκων µε LCH, η έκφραση της σχετικής
µε τη µετανάστευση των κυττάρων πρωτεΐνης CXCR4
συσχετιζόταν µε χειρότερη κλινική έκβαση. Αυτές οι µε-
λέτες αρχίζουν να θέτουν το θέµα των λειτουργικών επι-
πτώσεων της σηµατοδότησης της MAPK στην LCH, που
ίσως να µπορεί να εντοπίσει πρόσθετες ευκαιρίες «αφο-
πλισµού» της ικανότητας της MAPK να οδηγήσει σε σχη-
µατισµό όγκων LCH και σε πρόοδο της νόσου.

Όταν η βιολογία αρχίζει να δείχνει προς µία εύλογη θερα-
πεία, πώς µπορεί αυτή να δοκιµαστεί και να εφαρµοστεί; Ο
∆ρ. David Solit (Νέα Υόρκη) και ο ∆ρ. Barry Taylor (Νέα
Υόρκη) περιέγραψαν καινοτόµες στρατηγικές για τον εντοπι-
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σµό και τη δοκιµή δυνητικών θεραπειών για σπάνιες νό-
σους, χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση “ακριβείας” όπου γί-
νεται αφ’ ενός προσδιορισµός της αλληλουχίας του όγκου
για µεταλλάξεις που προκαλούν ασθένειες και, αφ’ ετέρου, τα
φάρµακα υποβάλλονται σε δοκιµές βάσει της µετάλλαξης
και λιγότερο βάσει της παραδοσιακής προσέγγισης της δη-
µιουργίας θεραπείας ανάλογα µε το είδος του όγκου. Οι
ασθενείς µε κοινές µεταλλάξεις αντιµετωπίζονται σε µία «ενι-
αία» οµάδα, επιτρέποντας έτσι ακόµη και σε ασθενείς µε
σπάνιους όγκους να έχουν πρόσβαση σε καινοτόµα φάρ-
µακα και κλινικές µελέτες/δοκιµές. Ο σχεδιασµός αυτής της
µελέτης οδήγησε σε µια πρόσφατη πρωτοπόρα δηµοσίευση,
σχετικά µε ενήλικες µε LCH ή/και ECD, οι οποίοι αντιµετω-

πίστηκαν µε βεµουραφενίµπη (Hyman, NEJM). Με τον ίδιο
τρόπο η ∆ρ. Katherine Janeway (Βοστώνη) παρουσίασε το
σχεδιασµό της µελέτης NCI-COG MATCH όπου παιδιά µε
υποτροπιάζοντα ή ανθιστάµενο καρκίνο υποβάλλονται σε
προσδιορισµό της αλληλουχίας των όγκων και κατόπιν γί-
νονται επιλέξιµα για θεραπεία σε ένα ή περισσότερα σκέλη
δοκιµών, βάσει της δυνατότητας µιας συγκεκριµένης µετάλ-
λαξης να αποκριθεί σε ένα φάρµακο MATCH. Παιδιά µε LCH
που υποτροπιάζουν ή έχουν ενεργή νόσο µετά από την αρ-
χική θεραπεία, είναι επιλέξιµα για συµµετοχή στην δοκιµή
MATCH, η οποία περιλαµβάνει βεµουραφενίµπη (αναστο-
λέα της BRAF-V600E) και σελουµετινίµπη (αναστολέα της
ΜΕΚ). Ο ∆ρ. Thomas Gross (Μπεθέσδα) συζήτησε τις προ-
κλήσεις (και ευκαιρίες) που παρουσιάζουν οι διεθνείς κλινι-
κές ερευνητικές δοκιµές. Για να δοκιµαστούν σπουδαίες
ιδέες για µια εύλογη θεραπεία απαιτείται επίσης κατανόηση
του νοµικού και πολιτικού τοπίου της φαρµακευτικής βιο-
µηχανίας και των κυβερνητικών κανονισµών και ρυθµί-
σεων. Στα περισσότερα από 30 χρόνια που η Histiocyte
Society ηγείται διεθνών δοκιµών για παιδιά µε ιστιοκυτταρι-
κές διαταραχές, το τοπίο διεθνών κλινικών ερευνών έχει
γίνει απείρως πιο περίπλοκο. Ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας και
ο ∆ρ. Βασίλης Παπαδάκης (Αθήνα) παρουσίασαν απαιτητι-
κές περιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένης µιας εξαιρετικά εν-
διαφέρουσας παρατήρησης που αφορά την απόκριση σε
έναν αναστολέα της RANKL. Ο ∆ρ. Milen Minkov (Βιέννη),
Πρόεδρος της Histiocyte Society, συντόνισε ένα πάνελ οµι-
λητών µε τους ∆ρ. Johannes Visser (Καίµπριτζ), ∆ρ. Jean
Donadieu (Παρίσι), και ∆ρ. Jean-Francois Emile (Παρίσι) στο
οποίο συζήτησαν δυνατότητες για να µπει η φροντίδα για την
LCH στην εποχή της ιατρικής της ακριβείας. Φαίνεται ξεκά-
θαρα ότι οι ασθενείς αποκρίνονται στην αναστολή της MAPK,
αλλά ο προσδιορισµός των δυνατοτήτων θεραπείας και της
µακροχρόνιας τοξικότητας θα απαιτήσει προοπτικές, πολυ-
κεντρικές κλινικές δοκιµές.
Μετά από συναρπαστικές συζητήσεις στο 27ο Συµπόσιο Ni-
kolas σχετικά µε την εκρηκτική ανάπτυξη της γνώσης για την
διαφοροποίηση των αιµατικών κυττάρων, τη βιολογία της
LCH και την ανοσολογία του καρκίνου, ο ∆ρ. Collin σηµεί-
ωσε ότι παρά τα όσα έχουµε µάθει, ακόµα χορηγούµε στους
ασθενείς µας βινµπλαστίνη και πρεδνιζολόνη. Ο έρευνες για
την προέλευση του κυττάρου στην LCH οδηγούν σε ένα µον-
τέλο όπου ο κάθε ασθενής θα αναπτύσσει την προσωπική
του εκδοχή της LCH βάσει της συγκεκριµένης µετάλλαξης, το
στάδιο διαφοροποίησης του µεταλλαγµένου κυττάρου και
άλλους παράγοντες του “ξενιστή” (π.χ. άλλες κληροδοτούµε-
νες ή επίκτητες µεταλλάξεις). Το έργο µας τα επόµενα χρόνια
ενδεχοµένως να επαναπροσδιοριστεί ως έργο εντοπισµού
των εύλογων θεραπειών για την LCH ώστε να προβλέπουµε
την βέλτιστη θεραπεία για κάθε ασθενή.

Ο Prof. Maarten Egeler παρευρέθηκε στο Συµπόσιο, ακόµα και µετά από
πρόσφατη εγχείρηση στο πόδι του.

Ο Dr. Carl Allen κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του.

Από αριστερά: Dr. Barry Taylor και Dr. David Solit.
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Το Νίκολας Συµπόσιο, συγκεντρώνει κάθε χρόνο αρκετούς από τους
σηµαντικότερους ιατρούς και ερευνητές, µε σκοπό να βρουν απαντή-
σεις για την παθογένεια της νόσου της Ιστιοκυττάρωσης.

Ο Prof. Matthew Collin, κατά την διάρκεια
της παρουσίασής του.

Ο Dr. Carl Allen µε την Alexandra- Chloé Villani. Ο Νικόλας Κοντογιάννης (στο κέντρο) µε τον βοηθό του Maris Mesters
και την µητέρα του Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη.

Λίγο πριν την έναρξη του Συµποσίου. Ο Dr. Eli Diamond και η Dr. Katherine Janeway

∆εξιά, ο Dr. Matthias Papo,
ένας από τους 3 γιατρούς που
έλαβε το Jon Pritchard Award
την φετινή χρονιά, µε τον
Dr. Jean-Francois Émile.

27ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
18-21 ΜΑΪΟΥ 2017
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Ο Γιάννης Κοντογιάννης εκφώνησε έναν καθηλωτικό λόγο, κατά τη διάρκεια
του Welcome Dinner.

Στιγµιότυπο από τον χαιρετισµό του κ. Απόστολου Κοντογιάννη,
κατά τη διάρκεια του Welcome Dinner.

Η κα. Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη.
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Στην υποδοχή η κα. ∆ώρα Μουστάκα
και η Βίβιαν Ντίνου.

Η οικογένεια Κοντογιάννη κατά τη διάρκεια του Welcome Dinner.

Από αριστερά: Dr. Paul Milne, Νικόλας Κοντογιάννης, Maris Mesters.

27ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
18-21 ΜΑΪΟΥ 2017
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Η θέα της θάλασσας από το µαγαζί που δειπνήσαµε µας µάγεψε.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ηµέρας του
Συµποσίου, όπου µπορούν να παρευρεθούν
ασθενείς και συγγενείς, η οικογένεια της
κα. Σταυρούλας Αναγνωστοπούλου µας
τίµησε µε την γλυκιά παρουσία της.
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την υπέροχη ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, σειρά είχε δείπνο µε φόντο την Ακρόπολη.

Εκδροµή στο Ιστορικό
και Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
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Τα τελευταία 18 χρόνια το Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη,
δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτριες
ατοµικών αθληµάτων από την Ελλάδα και την
Κύπρο, µέσω των Υποτροφιών της Ολυµπιακής
Προετοιµασίας, να αφοσιωθούν απρόσκοπτα
στην προετοιµασία για τους επερχόµενους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
Στην προσπάθεια αυτή συµβάλουν από φέτος η
Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative)
και το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση.
Με την συνεργασία και των τριών ιδρυµάτων
χορηγούνται 41 αθλητικές υποτροφίες σε αθλη-
τές και αθλήτριες για τα επόµενα 4 χρόνια µέχρι
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκυο, καθώς
και δύο υποτροφίες, στον πρώτο Έλληνα και
την πρώτη Ελληνίδα που τερµάτισαν στον 34ο
Κλασσικό Μαραθώνιο.

Την Τρίτη 25 Απριλίου, πραγµατοποιήθηκε η
Απονοµή των Υποτροφιών της Ολυµπιακής
Προετοιµασίας. Ο Σύλλογός Άρτεµις παρευρέ-
θηκε στην ξεχωριστή εκδήλωση, όπου µίλησαν
οι χρυσοί Ολυµπιονίκες Άννα Κορακάκη και
Λευτέρης Πετρούνιας, για τις δυσκολίες που
έχουν αντιµετωπίσει στην αθλητική τους στα-
διοδροµία, αλλά και για την έµπρακτη στήριξη
του Ιδρύµατος Α.Γ. Λεβέντη, που µεταξύ άλλων
προάγει τον ελληνικό αθλητισµό εν καιρώ οι-
κονοµικής ύφεσης της χώρας µας.

Πέρα από την στήριξη που παρέχει στους αθλη-
τές, το Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη στηρίζει διαρκώς το
δύσκολο έργο του Συλλόγου Άρτεµις. Το ετήσιο
Συµβούλιο των Επιτρόπων του Ιδρύµατος Α. Γ.
Λεβέντη, αποφάσισε να καταβάλλει τα έξοδα για
την µισθοδοσία και την ασφάλιση ενός ατόµου,
προκειµένου να υποστηρίξει τις διοικητικές
ανάγκες του Συλλόγου µας.
Θα θέλαµε εποµένως, να εκφράσουµε τις θερ-
µές µας ευχαριστίες στο Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη
για την στήριξη που µας παρέχει σε κάθε µας
προσπάθεια!

Οι χρυσοί Ολυµπιονίκες Άννα Κορακάκη και Λευτέρης Πετρούνιας, µας µίλησαν για τις
δυσκολίες που έχουν αντιµετωπίσει στην αθλητική τους σταδιοδροµία, αλλά και για την
έµπρακτη στήριξη του Ιδρύµατος Α.Γ. Λεβέντη στην προσπάθειά τους.

Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη,
Πρόγραµµα Ολυµπιακών Υποτροφιών

Τελετή Απονοµής Βραβείων Ολυµπιακής Προετοιµασίας
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ PROF. MAARTEN EGELER

Βράβευση του Prof. Maarten Egeler
από τον Βασιλιά της Ολλανδίας

Στις 20 Ιουνίου 2017, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, µέσω του δηµάρχου
της πόλης της Ουτρέχτης, απένειµε στον Prof. Maarten Egeler µια
τιµητική διάκριση για την εθνική και διεθνή του συµβολή στον κόσµο
της Παιδιατρικής Αιµατολογίας και Ογκολογίας. Του απονεµήθηκε το
Βραβείο του Ιππότη του Μεγαλόσταυρου του Τάγµα του Ολλανδικού
Λιονταριού! Ο καθηγητής Maarten Egeler είναι µέλος του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του Nikolas Symposium τα τελευταία 25 χρόνια!
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∆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
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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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