


Χαιρετισµός

Αγαπητοί συνάδελφοι,
η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία αποτελεί νόσηµα-ορόσηµο στον χώρο της
Αιµατολογίας, αλλά και της εσωτερικής Παθολογίας συνολικότερα. Ήταν το
νόσηµα που ο Virchow αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι συνοδεύεται από αυ-
ξηµένο αριθµό λευκών αιµοσφαιρίων και χρησιµοποίησε τον όρο «λευχαι-
µία». Ήταν το πρώτο αιµατολογικό νεοπλασµατικό νόσηµα στο οποίο
αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν χαρακτηριστικές κλωνικές χρωµοσωµατικές
ανωµαλίες το 1962 από τους Peter Nowell και David Hungerford, εύρηµα που
τους έδωσε άλλωστε και το βραβείο Nobel, και ήταν τέλος το πρώτο νόσηµα
στο οποίο σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε αποτελεσµατικά στοχεύουσα θερα-
πεία µε τους αανναασσττοολλεείίςς  ττηηςς  ττυυρροοσσιιννιικκήήςς  κκιιννάάσσηηςς. Σήµερα στη Χρόνια Μυε-
λογενή Λευχαιµία ο πήχυς των στόχων είναι υψηλότερα και αυτός είναι η
έγκαιρη αναγνώριση των υποβέλτιστων ανταποκρίσεων στη θεραπεία και η
ανάλογη θεραπευτική προσαρµογή, ώστε να µειωθεί το ποσοστό των ασθε-
νών που θα έχουν πραγµατική πρόοδο νόσου και να ελαχιστοποιηθεί ακόµα
περισσότερο η σχετιζόµενη µε τη νόσο θνησιµότητα.
Το Αιµατολογικό Τµήµα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νο-
σοκοµείου Πατρών, επιθυµώντας να αναδείξει το επίπεδο των θεραπευτικών
εξελίξεων στη νόσο αυτή, σας καλεί να συµµετέχετε ενεργά στην ηµερίδα
“ΣΣττοοχχεευυµµέέννηη  θθεερρααππεείίαα  µµεε  αανναασσττοολλεείίςς  ττυυρροοσσιιννιικκήήςς  κκιιννάάσσηηςς  σσττηηνν  ΑΑιιµµααττοολλοογγίίαα::
ΠΠοουυ  ββρριισσκκόόµµαασσττεε  ττοο  22001133””.. Στην ηµερίδα αυτή θα έχουµε την ευκαιρία να
συζητήσουµε τη συνολική θεραπευτική στρατηγική µε τους συνεχώς και πε-
ρισσότερους διαθέσιµους αναστολείς τυροσινικής κινάσης και να αποτυπώ-
σουµε το σύγχρονο πλαίσιο αντιµετώπισης της νόσου. 
Η συµµετοχή όλων των συναδέλφων στην ηµερίδα µας αυτή θα είναι για εµάς
µεγάλη χαρά και τιµή.

Με εκτίµηση

Αργύρης Συµεωνίδης
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∆ιευθυντής του Αιµατολογικού Τµήµατος   



Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αργύρης Συµεωνίδης

Μαρία Τηνιακού

Αλεξάνδρα Κουράκλη

Ευαγγελία Τζουβάρα

Βασιλική Λαµπροπούλου

Πολυξένη Λαµπροπούλου

Λυδία Θωµά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αργύρης Συµεωνίδης

Αθανασία Μουζάκη

Χαράλαµπος Γώγος

Παναγιώτης Παναγιωτίδης
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ΧΧρρόόννοοςς  ∆∆ιιεεξξααγγωωγγήήςς
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

ΟΟρργγάάννωωσσηη
Αιµατολογικό Τµήµα,  Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Πατρών

ΕΕγγγγρρααφφέέςς
Η παρακολούθηση της Ηµερίδας είναι δωρεάν 

ΓΓρρααµµµµααττεείίαα
EE..TT..SS..  EEvveennttss  &&  TTrraavveell  SSoolluuttiioonnss  AA..EE..
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σµύρνη
Τηλ.: 210-98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr 
Website: www.events.gr

Πληροφορίες Ηµερίδας

Χορηγός



Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

17:00-17:10 Εισαγωγή – Καλωσόρισµα,
ΑΑ..  ΣΣυυµµεεωωννίίδδηηςς

17:10-17:30 Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία: Μία νόσος µε ιστορία, 
ΒΒ..  ΛΛααµµππρροοπποούύλλοουυ

17:30-17:50 ∆ιαγνωστική προσπέλαση και παρακολούθηση της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία,  
ΕΕ..    ΣΣοολλωωµµοούύ

17:50-18:10 Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία: Θεραπεία πρώτης γραµµής 
την εποχή των 4 ΤΚΙs, 
ΑΑ..  ΣΣυυµµεεωωννίίδδηηςς

18:10-18:30 Η κλινική σηµασία των µεταλλάξεων του bcr/abl στην πορεία 
και εξέλιξη της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιµίας,
ΑΑ..  ΚΚοουυρράάκκλληη

18:30-18:40 Συζήτηση

18:40-19:00 ∆ ι ά λ ε ι µ µ α  –  Κ α φ έ ς

19:00-19:20 Χρόνια Mυελογενής Λευχαιµία µε υποβέλτιστη ανταπόκριση 
ή δυσανεξία στη θεραπεία πρώτης γραµµής,
ΕΕ.. ΤΤζζοουυββάάρραα

19:20-19:40 Νεότεροι αναστολείς: Bosutinib, ponatinib, ?-nib, omacetaxine,         
ΠΠ..  ΖΖήήκκοοςς

19:40-20:00 Ο ρόλος των ΤΚΙs στη θεραπεία της bcr/abl+ οξείας 
λεµφοβλαστικής λευχαιµίας,
ΜΜ..  ΤΤηηννιιαακκοούύ

20:00-20:20 Άλλα αιµατολογικά νοσήµατα όπου η θεραπεία µε ΤΚΙs έχει 
αποδειχτεί δραστική, 
ΠΠ..  ΛΛααµµππρροοπποούύλλοουυ

20:20-21:00 Συζήτηση - Συµπεράσµατα

21:00 ∆ ε ί π ν ο

Επιστηµονικό Πρόγραµµα 




