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Mια τελείως νέα τεχνική χο-
ρήγησης αντικαρκινικών 
φαρµάκων δοκιµάστηκε µε 

επιτυχία σε ανθρώπους. Η µέθοδος, 
δηµιούργηµα Αυστραλών ερευνη-
τών, χρησιµοποιεί «µίνι» κύτταρα 
από βακτήρια για να «στοχεύσει» µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια τους όγκους 
στο σώµα, µειώνοντας έτσι τις τοξι-
κές παρενέργειες της συµβατικής χη-
µειοθεραπείας. Η µέθοδος κρίθηκε 
ασφαλής, καλά ανεκτή από τον ορ-
γανισµό και µάλιστα σταθεροποίησε 
την κατάσταση ασθενών µε εξελιγµέ-
νες µορφές της νόσου για τις οποίες 
δεν υπάρχει άλλη θεραπεία.

Οι ιδρυτές της εταιρείας βιοτεχνο-
λογίας EnGeneIC (µε έδρα το Σίδνεϊ) 
δρ Χιµάνσου Μπράµπχατ και δρ 
Τζένιφερ ΜακΝτάϊαρµιντ παρουσία-
σαν την έρευνά τους σε διεθνές συ-
νέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Καρκίνου (ECCO) στο ∆ουβλίνο της 
Ιρλανδίας, το οποίο ασχολήθηκε µε 
νέες µοριακές τεχνικές θεραπείας του 
καρκίνου. Η νέα µέθοδος θα µπο-
ρούσε να αξιοποιηθεί για τη χορήγη-
ση διαφόρων φαρµάκων σε ποικίλες 
µορφές καρκίνου, καθώς επίσης να 
βοηθήσει στην εξατοµικευµένη θε-
ραπεία, προσαρµόζοντας τα φάρµακα 
στο γενετικό υπόβαθρο κάθε όγκου 
του ασθενούς.

Τα µινι-κύτταρα δηµιουργούνται 
από µικροσκοπικές φυσαλίδες κυτ-

ταρικής µεµβράνης, οι οποίες λαµ-
βάνονται από την επιφάνεια µεταλ-
λαγµένων βακτηρίων. Στη συνέχεια, 
γεµίζονται µε χηµικές ουσίες όπως 
τα αντικαρκινικά φάρµακα και, τέ-
λος, επικαλύπτονται µε αντισώµατα, 
ώστε, όταν εισέλθουν στο σώµα, να 
προσδεθούν στην επιφάνεια των συ-
γκεκριµένων καρκινικών κυττάρων 
και όχι των υγιών.

Το καρκινικό κύτταρο αναγνωρίζει 
τα βακτήρια από όπου προέρχεται 
το µίνι-κύτταρο και ενεργοποιεί την 
τυπική άµυνά του, «καταπίνοντας» 
το µίνι-κύτταρο, πράγµα όµως που 
εκθέτει τον πυρήνα του καρκινικού 
κυττάρου στο φάρµακο που περιέχε-
ται στο µίνι-κύτταρο.

Κάθε µίνι-κύτταρο είναι περίπου 
200 φορές µικρότερο σε διάµετρο 
από µια ανθρώπινη τρίχα (µε πλάτος 
400 νανοµέτρων ή 400 δισεκατοµ-
µυριοστών του µέτρου).

Αυτά τα µίνι-κύτταρα είναι πολύ 
µεγαλύτερα από άλλα συνθετικά 
σωµατίδια που χρησιµοποιούνται 
επίσης για τη στοχευµένη χορήγηση 
φαρµάκων στο σώµα. Αυτό, σύµφω-
να µε τον επικεφαλής ερευνητή ογκο-
λόγο Μπένζαµιν Σόλοµον, σηµαίνει 
πως τα µίνι-κύτταρα δεν καταλήγουν 
στο ήπαρ, το έντερο και το δέρµα και 
έτσι δεν προκαλούν παρενέργειες, 
όπως θα µπορούσε να συµβεί µε τα 
µικρότερα συνθετικά νανοσωµατί-

δια-φορείς των φαρµάκων. Είχαν 
προηγηθεί πειράµατα µε κυτταρικές 
καλλιέργειες στο εργαστήριο και µε 
πειραµατόζωα, αλλά τώρα για πρώ-
τη φορά ολοκληρώθηκαν οι δοκιµές 
σε καρκινοπαθείς ανθρώπους, στους 
οποίους χορηγήθηκε µε τη νέα µέ-
θοδο ένα κοινό φάρµακο χηµειοθε-
ραπείας (paclitaxel). Συνολικά 28 
ασθενείς µε προχωρηµένες ανίατες 
µορφές καρκίνου έκαναν τη νέου τύ-
που θεραπεία µε τα µινι-κύτταρα σε 
τέσσερα ιατρικά κέντρα της Αυστρα-
λίας. ∆έκα ασθενείς εµφάνισαν στα-
θεροποίηση της κατάστασής τους σε 
διάστηµα έξι εβδοµάδων.

Σε πρώτη φάση, το βασικό συ-
µπέρασµα ήταν ότι τα µίνι-κύτταρα 
µπορούν να δοθούν µε ασφάλεια σε 
καρκινοπαθείς και µάλιστα σε πολ-
λαπλές δόσεις (ένας ασθενής έλαβε 
45 δόσεις σε διάστηµα 15 µηνών). 
Η σηµαντικότερη τοξική παρενέργεια 
ήταν ένας µέτριος πυρετός κατά την 
ηµέρα χορήγησης των µίνι-κυττά-
ρων. Σε µεγάλες δόσεις παρατηρή-
θηκαν µερικές άλλες παρενέργειες, 
όπως αλλαγές στη λειτουργία του 
ήπατος χωρίς ορατά συµπτώµατα.

Μετά από αυτήν την πρώτη κλι-
νική δοκιµή, θα ακολουθήσουν και 
άλλες (Φάση 2), µεταξύ των οποίων 
χορήγηση µίνι-κυττάρων σε ασθενείς 
µε γλοιοβλάστωµα (επιθετικός καρ-
κίνος του εγκεφάλου).

Την άποψη ότι θα πρέπει να εξεταστεί 
πολύ προσεκτικά η πρόταση για την 
κατασκευή 4ου και 5ου διαδρόµου 

αεροσκαφών στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο του 
Σίδνεϊ, εξέφρασε ο υπουργός Θησαυροφυ-
λακίου της πολιτείας, Μάϊκ Μπερντ.

Η θέση όµως που πήρε ο κ. Μπερντ 
στο θέµα της επέκτασης του αεροδροµίου, 
έρχεται σε αντίθεση µε αυτήν του πολιτει-
ακού πρωθυπουργού, Μπάρι Ο’Φάρελ, ο 

οποίος υποστηρίζει την επέκταση του Αε-
ροδροµίου της Καµπέρας και την σύνδεση 
των δύο µεγαλουπόλεων µε δίκτυο ταχείας 
αµαξοστοιχίας. Ο κ. Μπερντ όµως υποστη-
ρίζει ότι το Αεροδρόµιο του Σίδνεϊ µπορεί 
να αποκτήσει δύο επιπλέον διαδρόµους 
αεροσκαφών, χωρίς αυτό να επηρεάσει το 
υπάρχουν ωράριο απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας αεροσκαφών.

Η κατασκευή δύο επιπλέον διαδρόµων 

στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο του Σίδνεϊ υπολο-
γίζεται ότι θα κοστίσει γύρω στα $5,2 δις, 
ποσόν που είναι το µισό που απαιτείται για 
την κατασκευή δεύτερου διεθνούς αεροδρο-
µίου στη µεγαλούπολη.

Ο κ. Μπερντ πιστεύει ότι τα απαιτούµε-
να κεφάλαια µπορούν να καλυφθούν άνετα 
από την εταιρία του Αεροδροµίου του Σίδ-
νεϊ, την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και την 
κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας.

Υπέρ της επέκτασης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σίδνεϊ 
ο Θησαυροφύλακας της Ν.Ν.Ο.

Nέα έκθεση που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα, δείχνει 
ότι οι Αυστραλοί εργαζόµενοι είναι πιο παραγωγικοί 
στον χώρο της εργασίας τους απ’ ότι ήταν πριν ένα 

χρόνο. Παρ’ όλα αυτά όµως, οι τεµπέληδες εργαζόµενοι και 
αυτοί που σκόπιµα καθυστερούν τις δουλειές τους, κοστίζουν 
στους εργοδότες περίπου $87 δις τον χρόνο.

Η έκθεση της εταιρίας Ernst and Young, µε τίτλο «Παλµός 
Παραγωγικότητας στην Αυστραλία», αναφέρει ότι από τον 
Οκτώβριο του 2011 µέχρι σήµερα, έχει βελτιωθεί η παραγω-
γικότητα στον χώρο της εργασίας κατά 4%.

Ο εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρίας, Νιλ Πλάµπριτζ, τό-
νισε ότι κάνει τεράστια διαφορά τόσο για τους εργαζόµενους 
όσο και για τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, όταν όλοι 
γίνουν πιο παραγωγικοί για επιπλέον 15 λεπτά την ηµέρα.

Στην έκθεση τονίζεται ότι οι µεγαλύτερες απώλειες αποδί-
δονται στους τεµπέληδες εργαζόµενους οι οποίοι υπολογίζε-
ται ότι αποτελούν το 5% του εργατικού δυναµικού.

Περισσότερους από 12 µήνες θα πρέπει να περιµένουν 
τα νοικοκυριά, πριν δουν οποιαδήποτε µείωση στους 
λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ως 

αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων που σκοπεύει να κάνει η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο υπουργός Ενέργειας, Μάρτιν 
Φέργκιουσον, έδωσε στη δηµοσιότητα την «λευκή βίβλο» της 
κυβέρνησης σε βασικούς τοµείς της απελευθέρωσης της αγο-
ράς, που θα οδηγήσουν στην µείωση του κόστους κατανάλω-
σης ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο κ. Φέργκιουσον τόνισε όµως ότι 
οι λογαριασµοί των νοικοκυριών δεν πρόκειται να µειωθούν 
πριν το δεύτερο εξάµηνο του 2014. Όπως είναι γνωστό, το 
κόστος κατανάλωσης ηλεκτρισµού αυξήθηκε σε παναυστρα-
λιανή κλίµακα κατά 40%.

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΡΙ Ο’ΦΑΡΕΛ

Οι τεµπέληδες εργαζόµενοι 
κοστίζουν στους εργοδότες 
$87 δις τον χρόνο

Μείωση στο κόστος ηλεκτρισμού 
υπόσχεται ο Μάρτιν Φέργκιουσον

Επιτυχής δοκιµή χορήγησης 
αντικαρκινικών φαρµάκων

ΜΕΣΩ ΜΙΝΙ-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ  

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΤΟ 5% ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ

Ο υπουργός 
Θησαυροφυλακίου 
της ΝΝΟ, 
Μάϊκ Μπερντ.

Ο υπουργός 
Ενέργειας, 
Μάρτιν 
Φέργκιουσον.


