
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ–ελπιδοφόρες 
εξελίξεις 

ΑΝΘΗ Ι ΑΚΤΥΠΗ -ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ  
 



Αιματολογικά νοσήματα –ελπίδα για το 
μέλλον  

• Με την αύξηση του ορίου ζωής και με τον καλύτερο προληπτικό έλεγχο ,έχουν 
αυξηθεί σημαντικά οι διαγνώσεις κακοήθων Αιματολογικών νοσημάτων τα 
τελευταία χρόνια. 

• Με την εξέλιξη της φαρμακευτικής έρευνας και την επιστημονική εμβάθυνση 
στην παθογένεια των νοσημάτων ,έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι θεραπείες και οι 
ιάσεις ακόμη στα Αιματολογικά νοσήματα . 

• <<Εξυπνα φάρμακα >> : Μονοκλωνικά αντισώματα ,ανοσοτροποποιητικά 
φάρμακα  

 



Λεμφουπερπλαστικά σύνδρομα  

• 1.Χρονια Λεμφογενής Λευχαιμία ,Χαμηλής κακοηθείας Β-NHL 
λεμφώματα ,Ανθεκτικά Οζώδη Λεμφώματα και Ανθεκτικά λεμφώματα 
τύπου μανδύα : IBRUTINIB και IDESALITIB  χαπια από του στόματος . 

• Ανθεκτικό Λεμφωμα τυπου Μανδυα : ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΗ . 

• Β-λεμφώματα : OFATUZUMAB και OBITUZUMAB νεα αντι-CD 20 
Μονοκλωνικά Αντισώματα . 

• Αναπλαστικό Λέμφωμα και Λέμφωμα Hodgkin: BRENTUXIMAB 
VEDOTIN (anti-CD30 Moab).                                                                                                       

      



ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ 

• ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ,σαν θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς μη κατάλληλους 
για Αυτόλογη Μεταμόσχευση . 

• ΠΟΜΑΛΙΔΟΜΙΔΗ , νέο ανοσοτροποιητικό φάρμακο σε ασθενείς ανθεκτικούς 
στην λεναλιδομίδη και βορτεζομίδη . 

• CARFILZUMAB, νέος αναστολέας πρωτεασώματος με θετική γνωμοδότηση από 
τον ΕΟΦ . 

 



Οξεία μυελογενής λευχαιμία 

Υπομεθυλιωτικοί παράγοντες: 

Αζακυτιδίνη :  εγκρίθηκε για ασθενείς με ΟΜΛ >65 ετών . 

Ντεσινταμπίνη : για ασθενείς ανθεκτικούς στην αζακυτιδίνη και μη 
μεταμοσχεύσιμους . 

 



Χρονία μυελογενής λευχαιμία -MPS 

• Αναστολείς της τυροσινικής κινάσης abl-bcr επιτυγχάνεται πλέον ιαση της νόσου . 

 

• Bosutinib και Ponatinib (3η γραμμή θεραπείας μετα το Nilotinib και 
Dasatinib). 

• ΜΥΕΛΟΙΝΩΣΗ : Ruxolitinib 

 



Αιματολογική κλινική-10 χρόνια λειτουργίας  

• Τακτικο εξωτερικο αιματολογικό ιατρείο για ασθενείς >14 ετών . 

• Διενέργεια Μυελογράμματος – Οστεομυελικής βιοψίας ,καρυότυπου και μοριακής 
ανάλυσης . 

• Διάγνωση και θεραπεία καλοήθων και κακοήθων Αιματολογικών νοσημάτων . 

• Συμβουλευτική σε προβλήματα που σχετίζονται με Εγκυμοσύνη που συνοδεύεται 
από θρομβοφιλία κληρονομική η επίκτητη . 

• Συμβουλευτική παρέμβαση σε όλα τα τμήματα της κλινικής . 

• Αιματολογική κλινική . 

• Μονάδα Χημειοθεραπείας.  



 Κατά την 10 ετία 2005-2015 εξετάστηκαν 5.183 ασθενείς . 

 

 Νοσηλεύτηκαν 1.352 ασθενείς και έγιναν 1100 συνεδρίες χημειοθεραπείας . 

 

 10 θάνατοι . 

 

 Πραγματοποιηθήκαν 300 περίπου παρακεντήσεις μυελού των οστών . 



ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 Συμμετοχη σε 
διεθνή συνέδρια  

 Ομιλήτρια σε 
Ελλληνικά 
Συνέδρια  

 ΙΕΔΕ 

 Ελληνική 
Αιματολογική 
Εταιρεία 

 Ελληνική 
Ογκολογική 
Εταιρεία  
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