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πράγματι, βοηθούσε και βοηθάει κάποιους 
ασθενείς.

Η ριζική θεραπεία απαιτεί κατηγοριοποίηση 
και εξειδίκευση. Στα σαρκώματα, για παρά-
δειγμα, κακοήθεις όγκους που ξεκινούν από 
τα οστά και τα μαλακά μόρια, υπάρχουν δεκά-
δες διαφορετικοί τύποι που απαιτούν διαφο-
ρετική φαρμακευτική αντιμετώπιση. Σήμερα 
έχουμε στοχευμένες θεραπείες για κάποιους 
από αυτούς και προσπαθούμε να αναπτύξουμε 
για τους υπόλοιπους», απαντά. «Αντιστοίχως, 
οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού συ-
στήματος (γνωστοί ως GIST), που αναπτύσσο-
νται κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα, 
μέχρι πριν από μερικά χρόνια στη μεταστατική 
τους μορφή ήταν ανίατοι, με παντελή έλλειψη 
ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία. Από τότε 
που ανακαλύφθηκε η εξάρτησή τους από μια 
γενετική μετάλλαξη, βρέθηκε τρόπος αυτή να 
μπλοκάρεται και πλέον τα GISTs αποτελούν 
μοντέλο στοχευόμενης θεραπείας με θεαμα-
τικά αποτελέσματα. Υπάρχουν παρόμοια εν-
θαρρυντικά παραδείγματα τόσο για συμπαγείς 
όγκους όσο και για αιματολογικές κακοήθειες. 
H προσέγγισή μας, λοιπόν, είναι: για να εξα-
λείψουμε κάποια στιγμή τον καρκίνο πρέπει 
να τον κατανοήσουμε σε βάθος, να δούμε το 
υπόβαθρο πάνω στο οποίο εκδηλώνεται, τους 
μηχανισμούς με τους οποίους αναπτύσσεται 
και τις αλληλεπιδράσεις των καρκινικών κυτ-
τάρων με το ανοσοποιητικό σύστημα».

Είναι αισιόδοξη; «Ναι, είμαι. Πριν από μόλις 
έναν αιώνα, εκατομμύρια άνθρωποι πέθαιναν 
από τις μολυσματικές νόσους –σήμερα οι πε-
ρισσότερες έχουν εξαλειφθεί– και από απλές 
λοιμώξεις. Η έλευση των αντιβιοτικών άλλαξε 
ριζικά αυτό το σκηνικό. Αντίστοιχα πιστεύω 
ότι σε μερικά χρόνια θα είμαστε σε θέση να 
θεραπεύουμε πλήρως ολοένα και περισσότε-
ρους ασθενείς με καρκίνο. Και ότι για άλλους 
ο καρκίνος θα γίνει χρόνια νόσος, όπως εί-
ναι τώρα ο διαβήτης ή η υπέρταση. Η θνη-
σιμότητα διαρκώς μειώνεται, και για κάποιες 
μορφές, όπως τον καρκίνο του πνεύμονα ή του 
τραχήλου της μήτρας (HPV) γνωρίζουμε ότι 
μπορούν να προληφθούν. Ελπίζω να συνει-

δητοποιηθεί από όλους η αξία της πρόληψης: 
η διακοπή του καπνίσματος, ο εμβολιασμός 
ενάντια στον HPV, η τακτική παρακολούθηση 
(κολονοσκόπηση, ΠΑΠ τεστ και μαστογραφία 
για τις γυναίκες, PSA για τους άνδρες) και ο 
γενετικός έλεγχος, για έγκαιρη διάγνωση και 
παρέμβαση, αν υπάρχουν γενετικά σύνδρομα 
που προκαλούν προδιάθεση».

Η Mayo Clinic

«Με εγκαταστάσεις στη Μινεσότα, στην Αρι-
ζόνα και στη Φλόριντα, η Mayo Clinic, των 
65.000 εργαζομένων, είναι ένας τεράστιος 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός: όλα τα κέρδη 
επενδύονται στην έρευνα και στην εκπαίδευ-
ση. Βλέπουμε 1,3 εκατ. ασθενείς ετησίως και 
άλλους 12-13 εκατ., με τους οποίους συνδεό-
μαστε με δικτυακές πλατφόρμες. Παρακολου-
θούμε ασθενείς από τις 50 αμερικανικές πολι-
τείες και από 130-150 χώρες. Αρχή μας είναι 
ότι ο ασθενής αποτελεί κέντρο της προσπάθει-
άς μας. Οταν έγινα διευθύντρια του τμήματος 
Μοριακής Ιατρικής και συναντήθηκα με τον 
CEO, με ρώτησε πώς πίστευα ότι η “Πολιτεία” 
του Πλάτωνα θα έπρεπε να επηρεάζει τη διοί-
κηση σύγχρονων ιατρικών ιδρυμάτων. Ηταν 
μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ: η αγάπη 
μου για τη φιλοσοφία και την αρχαία ελληνική 
γραμματεία συναντούσε το πάθος μου για την 
Ιατρική...».

Η συνάντηση

Γευματίσαμε στο εστιατόριο του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην Κηφισιά. 
Πήραμε από μια σαλάτα με βιολογικές ντομά-
τες, ψητή αγκινάρα, αμπελοφάσουλα, βλήτα 
και μαύρα ρεβύθια και από ένα ποτήρι ροζέ 
κρασί. Πληρώσαμε 29 ευρώ. «Η δουλειά μου 
με έκανε πιο ταπεινή», μου είπε πριν χωρίσου-
με η Ευανθία Γαλάνη. «Δεν αφήνει χώρο και 
χρόνο για μεμψιμοιρία. Υπάρχουν ασθένειες 
που μπορούμε να αποφύγουμε με την πρόλη-
ψη ή την τροποποίηση του τρόπου ζωής μας 
– και οφείλουμε να το κάνουμε. Ταυτόχρονα 
υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να 
ελέγξουμε· αυτά μας διδάσκουν πόσο πολύτι-

Οι σταθμοί της

1990
Αποφοιτά από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με 
Αριστα  και με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυ-
χίου.

1991
Αρχίζει ειδικότητα Παθολογίας και στη συ-
νέχεια Αιματολογίας-Ογκολογίας στη Mayo 
Clinic.

1993
Ανακηρύσσεται διδάκτωρ της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2008
Εκλέγεται τακτική καθηγήτρια Oγκολογίας 
στη Mayo Clinic και στη συνέχεια τιμάται με 
το Sandra J. Schultze Professorship.

2009
Αναλαμβάνει διευθύντρια του τμήματος 
Μοριακής Ιατρικής της Mayo Clinic.

2013
Ενεργοποιεί την πρώτη κλινική μελέτη πα-
γκοσμίως χρήσης βλαστοκυττάρων για τη 
μεταφορά ογκολυτικών ιών στη θεραπεία 
του καρκίνου.

2015
Γίνεται πρόεδρος της ερευνητικής ομάδας 
του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου 
των ΗΠΑ για την έρευνα του γλοιοβλαστώ-
ματος.

2019
Εκλέγεται πρύτανης Ανάπτυξης της Mayo 
Clinic.

μες είναι οι μικρές χαρές στην καθημερινή 
μας ζωή και ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να τις αφήνουμε να χάνονται».
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