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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ ςυγχαίρει
τον Μεγαρίτη διακεκριμζνο Ογκολόγο κ. Χρήςτο Σωτηρίου,
ο οποίοσ ανακάλυψε καινοτόμο τεχνική, χρήςιμη
ςτη μάχη κατά του “καρκίνου του μαςτοφ”
Ο Γξ. Φξήζηνο Σσηεξίνπ είλαη Μεγαξίηεο, γηόο ηνπ αείκλεζηνπ ζπκπνιίηε
Ιαηξνύ Γεκεηξίνπ Σσηεξίνπ, ν νπνίνο είλαη δηαθεθξηκέλνο θαη παζίγλσζηνο
Ογθνιόγνο, πνπ εηδηθεύεηαη ζηε κάρε θαηά ηνπ καρκίνοσ ηοσ μαζηού θαη
αζρνιείηαη ελεξγά κε ηε ζεξαπεία ησλ αζζελώλ κε απηνύ ηνπ είδνπο ηνλ θαξθίλν.
Δίλαη Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο “Functional Genomics & Translational Research” ζην
Ιλζηηηνύην Jules Bordet, ζηηο Βξπμέιιεο, ζην Βέιγην.
Η έρεσνά ηοσ επικενηρώνεηαι ζηε γονιδιωμαηική και μοριακή βιολογία,
ποσ ζτεηίδεηαι με ηον καρκίνο ηοσ μαζηού.
Ο θ. Φρήζηος Σωηερίοσ θαη ε εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα αλέπηπμαλ κηα κέζνδν,
ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη εθαηνκκύξηα γπλαίθεο, πνπ ππνθέξνπλ από θαξθίλν ηνπ
καζηνύ - ρακεινύ θηλδύλνπ - λα απνθύγνπλ ηελ πξνιεπηηθή ρεκεηνζεξαπεία κεηά ηε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηνπ θαξθίλνπ. Τη θαηάθεξαλ; Αλέπηπμαλ κηα κέζνδν, πνπ
απνθσδηθνπνηεί ην γελεηηθό πξνθίι ηνπ όγθνπ. Μηα ηέηνηα κέζνδνο ζα κπνξνύζε λα
δώζεη επαξθή γλώζε, ηνπ πνηεο γπλαίθεο - αθνύ έρνπλ πεξάζεη κηα επέκβαζε
θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ - ζα ρξεηαζηνύλ ρεκεηνζεξαπεία ή νξκνλνζεξαπεία.
Ο Γξ. Φρήζηος Σωηερίοσ πήξε ην πηπρίν Ιαηξηθήο από ην Διεύζεξν
Παλεπηζηήκην ησλ Βξπμειιώλ ην 1993. Έθαλε ηελ εηδηθόηεηά ηνπ ζηελ νγθνινγία
ζην Ιλζηηηνύην Jules Bordet θαη ηελ νινθιήξσζε ην 1999. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ
1999 σο ην Σεπηέκβξην ηνπ 2001, εξγάζηεθε ζαλ βαζηθόο εξεπλεηήο ζην ηκήκα
Κιηληθώλ Δπηζηεκώλ, ζην Δζληθό Ιλζηηηνύην θαηά ηνπ Καξθίλνπ ζηηο ΗΠΑ. Μεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηνπ ζην Διεύζεξν Παλεπηζηήκην ησλ Βξπμειιώλ
ην Σεπηέκβξην ηνπ 2004, έγηλε Δξεπλεηήο ζην Δζληθό Ίδξπκα Δπηζηεκνληθήο
Έξεπλαο ηνπ Βειγίνπ (FNRS) ην 2005.
Τν Μάξηην ηνπ 2010, αλέιαβε ηελ εγεζία ηνπ Δξγαζηεξίνπ J-C Heuson γηα
ηελ έξεπλα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Τνλ Οθηώβξην ηνπ 2013, έγηλε πιένλ
Σπλεξγάηεο Δξεπλεηήο ζην Δζληθό Ίδξπκα Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ηνπ Βειγίνπ
(FNRS) θαζώο θαη επηθεθαιήο ηεο θιηληθήο ηνπ ηνκέα ηεο Ογθνινγίαο ζην
Ιλζηηηνύην Jules Bordet.

Δίλαη εθιεγκέλν κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γηεζλνύο
Πξαθηνξείνπ ζηελ Έξεπλα γηα ηνλ Καξθίλν θαη εθιεγκέλν κέινο ηεο European
Academy of Cancer Sciences (από ην 2010), ηνπ European CanCer Organization
(ECCO). Δίλαη επίζεο ζπκβνπιεπηηθό κέινο ηνπ Ιδξύκαηνο Susan G. Komen γηα ηνλ
θαξθίλν από ην 2010.
Ο Γξ. Σσηεξίνπ είλαη επίζεο θξηηηθόο γηα αξθεηά έγθξηηα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην πεξηνδηθό “Annals of Oncology” (Ιαλνπάξηνο
2014-Γεθέκβξηνο 2015). Δίλαη δηεζλώο έγθξηηνο εξεπλεηήο, ζπγγξαθέαο θαη ζπλζπγγξαθέαο ζε πάλσ από 160 επηζηεκνληθά άξζξα θαη επηθεληξώλεη ηελ έξεπλά ηνπ
ζηε γνληδησκαηηθή γύξσ από ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ.
Η εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Γξ. Σσηεξίνπ κειεηά ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε
εγθπκνζύλε ζηε βηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ, αλαιύνληαο δείγκαηα ησλ όγθσλ
από αζζελείο πνπ είραλ λνζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ηνπο. Σε κηα
ζύγθξηζε αλάκεζα ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζύλεο θαη αζζελείο πνπ δελ εγθπκνλνύζαλ, ζηελ ίδηα ειηθία, ν Γξ. Σσηεξίνπ
αλαθάιπςε όηη νη όγθνη πνπ δηεγλώζζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο είραλ
γνληδηαθά πξνθίι πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ.
Πηζηεύεη όηη απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ην ζηήζνο
ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε βηνινγία απηώλ ησλ
όγθσλ.
Τελ πξνεγνύκελε ρξνληά ε νκάδα ηνπ μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία ηεο
γνληδηαθήο αθνινπζίαο ησλ όγθσλ από αζζελείο, πνπ δηαγλώζζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηνπο ζύγθξηλε κε ηνπο όγθνπο πνπ εκθαλίδνληαλ ζε κε
εγθύνπο αζζελείο.
Η θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε εγθπκνζύλε ζηε βηνινγία ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζην αλαπηπρζνύλ θαιύηεξεο
ζεξαπείεο θαη λα πξνζθέξεη βαζηά γλώζε ζε πηζαλέο επηινγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ
πξνιεπηηθή ρεκεηνζεξαπεία.
Ο Δήμαρτος Μεγαρέων κ. Γρεγόρες Σηαμούλες δήλωζε:
« Ο Γξ θ. Φρήζηος Σωηερίοσ, κε ηελ δηαθεθξηκέλε επηζηεκνληθή ηνπ
δηαδξνκή ζηελ Ογθνινγία θαη ην θύξνο ηεο αλαθάιπςήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ηνλ έρεη θαηαηάμεη πνιύ πςειά ζηελ
ηαηξηθή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δηεζλώο θαη απηό θπζηθά ηηκά ηδηαίηεξα ηα Μέγαξα
από όπνπ θαηάγεηαη θαη γεληθόηεξα ην Γήκν καο.
Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε λα εθθξάζσ δεκόζηα ηόζν
πξνζσπηθά όζν θη εθ κέξνπο ηνπ Μεγαξηθνύ ιανύ, ηα πιένλ ζεξκά κνπ
ζπγραξεηήξηα ζηνλ θ. Φρήζηο Σωηερίοσ κε ηελ επρή λα ζπλερίζεη ην ζπνπδαίν έξγν
ζην ιεηηνύξγεκά ηνπ, λα έρεη θη άιιεο επηηπρίεο όπσο ε ηειεπηαία ηνπ αλαθάιπςε ηεο
θαηλνηόκνπ ηερληθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ θαη λα
ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο Ιαηξηθήο κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ
παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα.

Πξνζσπηθόηεηεο κε ην βειελεθέο ηνπ θ. Φρήζηοσ Σωηερίοσ, εθιεθηνύ
ηέθλνπ ησλ Μεγάξσλ,πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ηηκή ζε όινπο εκάο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ,
ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ, ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν όιν. ΔΥΓΔ. »
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