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Eνα εµβόλιο που επιτίθεται 
σε µόριο το οποίο υπάρχει 
στο 90% των καρκίνων 

δοκιµάστηκε µε επιτυχία σε αν-
θρώπους για πρώτη φορά.

Στην δοκιµή, η οποία έγινε 
για να ελεγχθεί κατ’ αρχήν η 
ασφάλειά του, συµµετείχαν 10 
πάσχοντες από πολλαπλούν µυ-
έλωµα, µία µορφή αιµατολογι-
κού καρκίνου. Όλοι τους έδειξαν 
µεγαλύτερη αντοχή εναντίον της 
νόσου, ενώ τρεις από τους 7 που 
ήδη ολοκλήρωσαν τη θεραπεία 
τους, δεν έχουν πλέον ενδείξεις 
της νόσου, αναφέρει η βρετανι-
κή εφηµερίδα «Daily Mail».

Το νέο εµβόλιο είναι σχεδια-
σµένο για θεραπευτικούς λόγους 
και όχι για προληπτικούς, όπως 
τα περισσότερα άλλα που υπάρ-
χουν και τα οποία αποκαλούνται 
προφυλακτικά εµβόλια.

Στόχος του θεραπευτικού αντι-
νεοπλασµατικού εµβολίου είναι 
να βοηθήσει τον οργανισµό να 
καταπολεµήσει τον καρκίνο. Αν 
όλα πάνε κατ’ ευχήν, στο µέλλον 
θα µπορεί να χορηγείται µαζί µε 
τα υπάρχοντα φάρµακα για να 
εντείνει την δράση τους, καθώς 
και µετά τις χειρουργικές θερα-
πείες για να εµποδίζει την υπο-
τροπή του καρκίνου. 

Ακόµα και καρκίνοι που δεί-
χνουν αντοχή στα υπάρχοντα 
φάρµακα, όπως λ.χ. συµβαίνει 
µε πολλούς καρκίνους του προ-
στάτη που αναπτύσσουν αντοχή 
στην ορµονοθεραπεία, µπορεί 

να είναι ευάλωτοι σε αυτό. Το 
εµβόλιο στοχεύει σε µία πρω-
τεΐνη που λέγεται MUC1 και η 
οποία υπερπαράγεται από τα 
καρκινικά κύτταρα, αλλά όχι 
από τα υγιή. Η πρωτεΐνη αυτή 
παράγεται από τους εννέα στους 
δέκα καρκίνους – µεταξύ αυτών 
του µαστού, του προστάτη, του 
παγκρέατος, του παχέος εντέ-
ρου, των ωοθηκών και φυσικά 
το πολλαπλούν µυέλωµα. Όπως 
ανακοίνωσαν επιστήµονες από 
το Πανεπιστήµιο του Τελ Αβίβ 
και την φαρµακευτική εταιρεία 
Vaxil Biotheraputics, που επινό-
ησαν το εµβόλιο, πριν από την 
πρώτη δοκιµή σε ανθρώπους, το 
εµβόλιο είχε δοκιµαστεί σε ζώα 
µε καρκίνο του µαστού, επιδει-
κνύοντας πολύ µεγάλη αποτε-

λεσµατικότητα. Οι δέκα ασθε-
νείς υποβάλλονται σε θεραπεία 
στο Ιατρικό Κέντρο Hadassah 
της Ιερουσαλήµ. Έως στιγµής, 
οι ανεπιθύµητες ενέργειες που 
έχουν αναπτύξει στο εµβόλιο 
περιορίζονται σε έναν µικρό 
ερεθισµό. Το εµβόλιο αποκαλεί-
ται ImMucin και η αγωγή στην 
οποία υποβλήθηκαν οι εθελο-
ντές αποτελείται από 2-4 δόσεις. 
Θα µπορούσαν όµως να γίνουν 
έως 12 δόσεις, σύµφωνα µε την 
παρασκευάστρια εταιρεία.

Πάντως οι ειδικοί προειδο-
ποιούν ότι θα χρειαστούν ακόµα 
αρκετά χρόνια κλινικών δοκι-
µών έως ότου αρχίσει η ευρεία 
διάθεσή του – κάτι που υπολο-
γίζεται ότι είναι εφικτό να γίνει 
µέσα στην επόµενη δεκαετία.

∆οκίµασαν µε επιτυχία εµβόλιο 
που καταπολεµά το 90% των καρκίνων

Καρκινικό κύτταρο του παγκρέατος στο µικροσκόπιο


