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               Ο ιός του AIDS νίκησε τη λευχαιμία 

 
 
Μια επαναστατική θεραπεία του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια έσωσε την 

επτάχρονη Εμα . H Εμα ήταν πέντε ετών όταν οι γονείς της την είδαν να καταρρέει 

δίχως προφανή αιτία. Δεν είχε προλάβει να παραπονεθεί ότι κουράζεται εύκολα 

ούτε ότι δεν μπορεί να παίξει όσο και τα άλλα παιδάκια. Οι γονείς της την πήγαν 

στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί τής διέγνωσαν οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. 

«Δεν είναι κάτι σπάνιο και στο 70% των παιδικών αιματολογικών καρκίνων 

θεραπεύεται», τους καθησύχασαν οι εδικοί. Δυστυχώς, όμως, όπως έδειξε ο 

χρόνος, η μοναχοκόρη τους ανήκε στο υπόλοιπο 30%. Επί δυο χρόνια οι γονείς 

της πήγαιναν τη μικρή για χημειοθεραπεία σε ειδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στις 

ΗΠΑ. Όλα πήγαιναν καλά, αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και ο καρκίνος 

είχε υποχωρήσει σχεδόν πλήρως, συνέβη η αναπάντεχη ανατροπή. Η κακοήθεια 

άρχισε να αναπτύσσεται σχεδόν με μανία και να αυξάνεται στον οργανισμό της. 

Η λευχαιμία ήταν ιδιαίτερα επιθετική στην Εμα και επιπλέον ο οργανισμός της είχε 

καταβληθεί τόσο πολύ που δεν θα άντεχε άλλες χημειοθεραπείες. Οι γονείς, 

απελπισμένοι πλέον, αποφάσισαν να συναινέσουν, σε μια δοκιμαστική θεραπεία 

που δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ πριν σε παιδιά. Στο πλαίσιο της πρωτοπόρας 

διαδικασίας οι γιατροί τής αφαίρεσαν χιλιάδες κύτταρα του ανοσοποιητικού της 

συστήματος (Τ - κύτταρα). Ακολούθως, αφαίρεσαν το γενετικό υλικό (DNA) από 

αυτά τα κύτταρα και το αντικατέστησαν με γενετικό υλικό αδρανοποιημένου DNA 

από τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS. Οι γιατροί επέστρεψαν με ορό στον 

οργανισμό της τα ίδια της τα κύτταρα, πλέον όμως με διαφορετικές «οδηγίες 

χρήσης» και αποστολή να σκοτώσουν τη λευχαιμία. Ο οργανισμός της άρχισε να 

αντιδρά με σπασμούς και υψηλό πυρετό, μια κατάσταση η οποία διήρκεσε για 

περίπου 11 ώρες. Επιπλέον, έπρεπε να παραμείνει σε καταστολή για περίπου μια 

εβδομάδα. Στις 2 Μαΐου, την ημέρα που η Εμα έκλεινε τα επτά της χρόνια, οι 

υπεύθυνοι της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας την ξύπνησαν λέγοντάς της «χρόνια 

πολλά Εμα, να τα εκατοστίσεις!». Σήμερα, επτά μήνες αργότερα, η Εμα παίζει 

ανέμελη στην αυλή του σπιτιού της, πηγαίνει σχολείο και ζει ευτυχισμένη με τους 

γονείς της, καθώς ο καρκίνος, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν πρόκειται να 

επανεμφανιστεί. Έκτοτε, η θεραπεία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε αρκετούς 

ακόμη ασθενείς και έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλα νοσοκομεία.  


