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Για όλες τις νομικές σας ανάγκες ζητήστε τον δικηγόρο

ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΡΤΣΟΥΛΗ
• Διαθήκες από $200 για μία και από $300 για ανδρόγυνο
• PROBATE (επικύρωση διαθήκης) 10% ΕΚΠΤΩΣΗ*

*ισχύουν όροι

ΑνΑλΑμβΑνουμε Απλες κΑι Δυςκολες υποθεςεις 
ΔικηΓοροι Αποζημιώςεών - το πρώτο ρΑντεβου ςΑς εινΑι ΔώρεΑν
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Επιτέλους µια πραγµατικά 
καλή είδηση: τα παιδιά που 
πάσχουν από την πιο συχνή 

µορφή λευχαιµίας έχουν πλέον 
90% πιθανότητες να γίνουν καλά. 
Επιστήµονες από τις ΗΠΑ ανέ-
λυσαν τα διαθέσιµα στοιχεία και 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το 
ποσοστό πενταετούς επιβίωσης 
των παιδιών µε οξεία λεµφοβλα-
στική λευχαιµία αυξήθηκε από το 
84% που ήταν το 1990 στο 90% 
το 2005.

Η πενταετής επιβίωση αποτελεί 
το ορόσηµο της Ογκολογίας, διότι 
σηµατοδοτεί την ίαση. Και αυτό, 
διότι ελάχιστοι θάνατοι από καρ-
κίνο καταγράφονται µετά τα πρώ-
τα 5 χρόνια από τη διάγνωση. «Η 
είδηση είναι πραγµατικά καλή, 
διότι µιλάµε για µία νόσο η οποία 
ήταν ανίατη πριν από 50 χρόνια», 
δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής 
δρ Στήβεν Χάνγκερ, καθηγητής 
Παιδιατρικής στο Πανεπιστήµιο 
του Κολοράντο και διευθυντής 
του Κέντρου Καρκίνου & ∆ιατα-
ραχών Αίµατος στο οµώνυµο Νο-
σοκοµείο Παίδων.

«Τώρα πια έχουµε ποσοστά 
ιάσεως 90%. Είναι πραγµατικά 
εκπληκτικό».

21.000 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
Όπως γράφουν στην «Επιθε-

ώρηση Κλινικής Ογκολογίας» 
(JCO) ο δρ Χάνγκερ και οι συ-
νεργάτες του, τα ευρήµατά τους 
βασίζονται σε περισσότερα από 
21.000 κρούσµατα οξείας λεµφο-
βλαστικής λευχαιµίας (είναι πάνω 
από τα µισά απ’ όλα τα κρούσµατα 
της νόσου στις ΗΠΑ). Τα κρού-
σµατα αυτά αφορούν παιδιά, εφή-
βους και νέους ηλικίας από λίγων 
µηνών έως 22 ετών. Όπως δια-
πίστωσαν, ανεξαρτήτως εθνικό-
τητας, φύλου και ηλικίας, µε εξαί-
ρεση τα µωρά (κάτω του 1 έτους), 
τα ποσοστά επιβιώσεως αυξήθη-

καν θεαµατικά µεταξύ 1990 και 
2005, φθάνοντας το 90%. Στην 
πραγµατικότητα, η θνησιµότητα 
µειώθηκε από 30% έως 50% στη 
διάρκεια της 15ετίας, µε εξαίρε-
ση αυτήν των βρεφών, η οποία 
έµεινε σχεδόν σταθερή επειδή τα 
βρέφη υπέκυπταν συχνότερα σε 
λοιµώξεις και παρενέργειες των 
αντικαρκινικών θεραπειών.

Ο δρ Χάνγκερ αποδίδει την αύ-
ξηση στα ποσοστά ιάσεως στο ότι 
οι µελέτες για την λευχαιµία βο-
ήθησαν τους γιατρούς να µάθουν 
πολλά περισσότερα για τα φάρµα-
κα, τη δράση και τις δοσολογίες 
τους, προσαρµόζοντας αναλόγως 
την αγωγή που χορηγούν στους 
µικρούς ασθενείς τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Η λευχαιµία είναι ο συχνότε-

ρος καρκίνος της παιδικής ηλι-
κίας. Εκδηλώνεται όταν το σώµα 
παράγει πολλά, µη φυσιολογικά 
(παθολογικά) λευκά αιµοσφαί-
ρια, µε συνέπεια να πλήττεται το 
ανοσοποιητικό σύστηµα και να 
εκδηλώνονται συµπτώµατα όπως 
εύκολοι µώλωπες (µελανιές), συ-
χνές λοιµώξεις και διάρροια.

Η οξεία µορφή της λευχαιµίας 
εξελίσσεται πολύ γρήγορα, εάν 

δεν αντιµετωπιστεί µε χηµειοθε-
ραπεία. Η λευχαιµία χωρίζεται 
σε δύο κατηγορίες: στις οξείες 
και στις χρόνιες λευχαιµίες. Οι 
οξείες λευχαιµίες παρουσιάζονται 
κυρίως στα παιδιά (µπορεί να εκ-
δηλωθούν από τη βρεφική ηλικία 
µέχρι τα 20 χρόνια), ενώ οι χρό-
νιες συνήθως προσβάλουν άτοµα 
ηλικίας άνω των 50 ετών.

Τα πιο συνηθισµένα είδη λευ-
χαιµίας είναι η µυελογενής και η 
λεµφοβλαστική που µπορούν να 
είναι οξείες ή χρόνιες. Οι όροι 
«µυελογενής» και «λεµφοβλαστι-
κή» περιγράφουν τον τύπο των 
κυττάρων που εµπλέκονται σε 
κάθε περίπτωση. Η οξεία λεµ-
φοβλαστική λευχαιµία είναι ένας 
σπάνιος καρκίνος του αίµατος ή 
του µυελού των οστών, ο οποί-
ος όµως αποτελεί τη συχνότερη 
µορφή λευχαιµίας στην παιδική 
ηλικία. Στις ΗΠΑ καταγράφο-
νται ετησίως 2.800 έως 3.000 
κρούσµατα της νόσου. Η αιτία 
της οξείας λεµφοβλαστικής λευ-
χαιµίας δεν είναι γνωστή, αλλά 
παράγοντες κινδύνου αποτελούν 
το να έχει ένα παιδί αδελφάκι µε 
λευχαιµία ή να έχει υποβληθεί σε 
χηµειοθεραπεία ή ακτινοθερα-
πεία για κάποια άλλα πάθηση.

Στο 90% η ίαση 
των παιδιών µε λευχαιµία


