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ΠΕΡιληΨη: η AL αμυλοείδωση, το σύνδρομο POEMS και η μακροσφαιριναιμία του Waldenström 
(μW) είναι τρία σπάνια νοσήματα με κοινό χαρακτηριστικό την παρουσία παραπρωτεΐνης. η διάγνω-
ση τους τίθεται συχνά δύσκολα. οι 3 οντότητες παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα κλινικών εκ-
δηλώσεων και έκβασης και είναι θεωρητικά ανίατες. ςε σχέση με τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, 
σημαντικές πρόοδοι έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η χορή-
γηση χημειοθεραπείας υψηλών δόσεων με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττά-
ρων (ΑμΑΑκ). Χορηγείται στους ασθενείς εκείνους, που η φυσική τους κατάσταση τους επιτρέπει να 
ανεχτούν τη διαδικασία. η θεραπευτική αυτή αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική στην AL αμυλοεί-
δωση, όπου επιτυγχάνεται μακροχρόνια ύφεση και κάθαρση - αποκατάσταση προσβεβλημένων ιστών 
στους μισούς περίπου ασθενείς. ςτο σύνδρομο POEMS η ΑμΑΑκ οδηγεί την πλειοψηφία των ασθενών 
σε κλινικές και αιματολογικές ανταποκρίσεις με 5ετή επιβίωση χωρίς υποτροπή στο 70%. ςυγκριτικά, 
με τη χημειοθεραπεία μόνο, τόσο στην AL αμυλοείδωση όσο και στο σύνδρομο POEMS οι συνολικές 
υφέσεις, η διάρκεια ανταπόκρισης και η ολική επιβίωση των ασθενών είναι καλλίτερες με την ΑμΑΑκ. 
Υπάρχουν όμως υποτροπές και τα ποσοστά των πρώιμων θανάτων δεν είναι αμελητέα. ςτα δυο ανωτέρω 
νοσήματα η ΑμΑΑκ μπορεί να εφαρμοστεί απ’ ευθείας, χωρίς προηγούμενη χημειοθεραπεία, επειδή 
το φορτίο νόσου είναι συνήθως περιορισμένο. Αντίθετα, στη μW, η εμπειρία της ΑμΑΑκ είναι περιο-
ρισμένη, τόσο λόγω της πολύ πιο ήπιας φύσης της νόσου, όσο και λόγω του προχωρημένου της ηλικίας 
των ασθενών. Επιπλέον, σε αυτό το νόσημα τα αποτελέσματα της ΑμΑΑκ, δεν διαφέρουν σημαντικά 
από αυτά που επιτυγχάνονται με τη χημειοθεραπεία.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η χημειοθεραπεία υψηλών δόσεων ακολουθούμε-

νη από αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων (ΑμΑΑκ) οδηγεί πολλούς ασθενείς με 
λεμφώματα σε υποτροπή ή με πολλαπλούν μυέλωμα σε 
ίαση ή μακροχρόνιες υφέσεις, αντίστοιχα. η AL αμυλο-

είδωση, το σύνδρομο POEMS και η μακροσφαιριναιμία 
του Waldenstrom (μW) είναι παραπρωτεϊναιμίες σπα-
νιότερες από το πολλαπλούν μυέλωμα (Πμ), αλλά που 
και αυτές χαρακτηρίζονται από την παρουσία μονοκλω-
νικής ανοσοσφαιρίνης στον ορό, ενώ το νεοπλασματικό 
κύτταρο που την εκκρίνει είναι είτε πλασματοκύτταρο 
ή Β-λεμφοπλασματοκύτταρο, ανάλογα με το νόσημα. 
οι κλινικές εκδηλώσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
τους, αλλά η θεραπευτική τους αντιμετώπιση βασίζεται 
σε σχήματα που χορηγούνται στο μυέλωμα ή σε άλλα 
Β-λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. η εμπειρία της ΑμΑ-
Ακ στα ανωτέρω νοσήματα παραμένει περιορισμένη, 
λόγω της σπανιότητας αυτών και του γεγονότος ότι εμ-
φανίζονται συνήθως σε προχωρημένη ηλικία. ςκοπός της 
παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιαστεί περιλη-
πτικά η διεθνής εμπειρία στις προαναφερθείσες παθήσεις. 
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Ι. AL Αμυλοείδωση
η AL αμυλοείδωση (ή αλλιώς πρωτοπαθής) είναι η 

συχνότερη μορφή αμυλοείδωσης. οφείλεται στην εναπό-
θεση ελαφρών αλυσίδων ανοσοσφαιρινών (Ig) με άτυπο 
σχηματισμό, σε οποιοδήποτε όργανο.

η ελαφρά αλυσίδα Ig δεν είναι πάντα αμυλοειδογόνος 
και λιγότερο από 10% των περιπτώσεων AL αμυλοείδωσης 
συνοδεύουν Πμ ή άλλη πλασματοκυτταρική δυσκρασία. 
η αμυλοειδογόνος ελαφρά αλυσίδα Ig μπορεί να εκκρίνε-
ται συνοδεύοντας τη βαρεία αλυσίδα Ig ή μόνη της. Αυ-
ξημένες συγκεντρώσεις ελευθέρων ελαφρών αλυσίδων 
Ig (FLCs) ανευρίσκονται σε 94-98% των ασθενών1-3 και 
είναι συνήθως λ-τύπου, ενώ παρουσία πλήρους μορίου 
Ig ανευρίσκεται σε 60-65% των περιπτώσεων και είναι 
συνήθως IgΑ. η διάγνωση της AL αμυλοείδωσης απαι-
τεί απόδειξη ύπαρξης πλασματοκυτταρικής δυσκρασίας 
και ιστικής εναπόθεσης αμυλοειδούς. Επομένως, πέραν 
του συνήθους ελέγχου πλασματοκυτταρικής δυσκρασίας, 
θα πρέπει να γίνει βιοψία προσβεβλημένου οργάνου4. η 
συμπτωματολογία και η επιβίωση των ασθενών εξαρτά-
ται από τον αριθμό και τις θέσεις προσβεβλημένων οργά-
νων και περιλαμβάνει νεφρωσικό σύνδρομο, δερματικές 
βλάβες, καρδιομυοπάθεια, απομυελινωτική περιφερική 
νευροπάθεια, ηπατομεγαλία, σύνδρομο δυσαπορρόφη-
σης και άλλες εκδηλώσεις από το γαστρεντερολογικό, 
κ.ά. η διάγνωση διαλάθει εύκολα όταν δεν εκκρίνεται 
βαρεία αλυσίδα Ig και απουσιάζουν τυπικά συμπτώμα-
τα, όπως μακρογλωσσία.

ο στόχος της θεραπείας είναι η πλήρης εξαφάνιση 
της παραγωγής αμυλοειδογόνου ελαφράς αλυσίδας Ig, 
δεδομένου ότι η εναπόθεση της ευθύνεται για όλες τις 
εκδηλώσεις.

Θεραπευτικά χορηγούνται τα ίδια σχήματα όπως στο 
Πμ. η μελφαλάνη-πρεδνιζόνη (μΡ) και βινκριστίνη-
αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη (VAD), έχουν χρησιμοποιη-
θεί ευρέως, ωστόσο η κορτιζόνη και ιδιαίτερα οι υψηλές 
δόσεις δεξαμεθαζόνης μπορεί να προκαλέσουν σημαντι-
κή κατακράτηση υγρών και σοβαρές καρδιακές κοιλια-
κές αρρυθμίες σε ασθενείς με νεφρική ή/και καρδιακή 
νόσο. Επιπλέον η βινκριστίνη μπορεί να αυξήσει προϋ-
πάρχουσα νευροπάθεια αυτόνομου ή περιφερικού τύπου. 
οι νέοι παράγοντες, θαλιδομίδη, μπορτεζομίμπη και λε-
ναλιδομίδη έχουν επίσης χορηγηθεί στην AL αμυλοεί-
δωση με ικανοποιητικά αποτελέσματα. η μεγαθεραπεία 
με μελφαλάνη ακολουθούμενη από διάσωση με ΑμΑ-
Ακ θεωρείται, από τους περισσότερους, η πλέον αποτε-
λεσματική θεραπεία για τους ασθενείς που είναι σε θέση 
να υποβληθούν σε αυτή. ο πίνακας 1 παρουσιάζει περι-
ληπτικά τη δημοσιευμένη εμπειρία διαφόρων κέντρων5-30 
από το 1996 που πρωτοεφαρμόσθηκε η ΑμΑΑκ στην AL 
αμυλοείδωση. τα ποσοστά και η διάρκεια ανταπόκρισης 
με την ΑμΑΑκ είναι κατά πολύ υψηλότερα από ότι με 
άλλες θεραπείες14. Ωστόσο οι μελέτες που εμφανίζονται 

στον πίνακα5-34 δεν είναι όλες συγκρίσιμες επειδή τόσο 
ο τρόπος παρακολούθησης των ασθενών όσο και τα κρι-
τήρια ανταπόκρισης έχουν αλλάξει δυο φορές κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας 10ετίας. 

με την καθιέρωση των προσδιορισμών FLC στον 
ορό, φάνηκε ότι οι συγκεντρώσεις FLC στους ασθενείς 
με ΑL αμυλοείδωση αποτελούν μέσο εύκολης παρακο-
λούθησης της ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία και 
ότι οι τιμές τους κατά τη διάγνωση είναι προγνωστικές 
ως προς τη συνολική επιβίωση35. το 2004, τα κριτήρια 
ανταπόκρισης συμφωνήθηκαν από τη διεθνή ομάδα ερ-
γασίας της AL αμυλοείδωσης και η πλήρης αιματολογική 
ανταπόκριση ορίσθηκε ως η εξαφάνιση της μονοκλωνι-
κής πρωτεΐνης με ανοσοκαθήλωση στον ορό και στα ού-
ρα, ο φυσιολογικός λόγος FLC στον ορό και η απουσία 
μονοκλωνικής πλασματοκυτταρικής διήθησης μυελού, 
επιβεβαιωμένης ανοσοιστοχημικά31,34. η αιματολογική 
ανταπόκριση, ακόμα και πλήρης, δεν συνεπάγεται άμε-
ση βελτίωση της λειτουργίας των προσβεβλημένων ορ-
γάνων. η ιστική κάθαρση του αμυλοειδούς παρατηρείται 
μόνο όταν οι συγκεντρώσεις FLC γίνονται φυσιολογικές, 
αλλά είναι αργή και η βελτίωση παρατηρείται σταδιακά 
ύστερα από 6 μήνες έως δυο χρόνια36.

η πρόγνωση εξαρτάται από τον αριθμό και τις θέσεις 
εναπόθεσης αμυλοειδούς, με την προσβολή της καρδιάς 
να συνοδεύεται από τη δυσμενέστερη επιβίωση (συχνά <6 
μήνες). λόγω της θεμελιώδους σημασίας της καρδιακής 
προσβολής, αποδείχθηκε ότι για την καλλίτερη παρακο-
λούθηση και εκτίμηση της πρόγνωσης, εκτός από τα επί-
πεδα FLC ορού, πρέπει να προσδιορίζονται οι καρδιακοί 
βιο-δείκτες, και συγκεκριμένα η τροπονίνη T (cTnT) και 
το Ν-τελικό νατριουρικό πεπτίδιο τύπου Β (NT-ProBNP). 
οι τελευταίοι αυτοί δείκτες περιλαμβάνονται στα σύγχρο-
να κριτήρια ανταπόκρισης37,38. Παράλληλα αναδείχθηκε 
η σημασία όχι μόνο της αυξημένης μονοκλωνικής FLC 
αλλά και του βάθους της καταστολής των πολυκλωνικών, 
και έτσι, οι Palladini και συνεργάτες δημιούργησαν ένα 
νέο προγνωστικό σύστημα βασιζόμενο σε τρείς παράγο-
ντες, την cTnT, την NT-ProBNP και τη διαφορά μεταξύ 
μονοκλωνικών και πολυκλωνικών sFLC (FLC-diff). κά-
θε μεταβλητή, βαθμολογήθηκε με 1, και παράχθηκε ένα 
μοντέλο ικανό να διαχωρίσει τους ασθενείς σε 4 ομάδες 
κινδύνου, την 1η χωρίς παράγοντες κινδύνου, τη 2η με έναν 
παράγοντα, την 3η με δυο και την 4η με τρεις, με αντί-
στοιχες 5-ετείς επιβιώσεις 59%, 42%, 20%, και 14%39.

Ιδιαιτερότητες Υψηλής Δόσης 
Χημειοθεραπείας και ΑΜΑΑΚ  
στην AL Αμυλοείδωση

η ΑμΑΑκ έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στην AL αμυ-
λοείδωση4-40. Επειδή η μάζα της πλασματοκυτταρικής 
νόσου είναι συνήθως περιορισμένη, η θεραπεία εφόδου 
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πίνακας 1. Δημοσιευμένη εμπειρία ΑΜΑΑΚ στην AL Αμυλοίδωση

Μελέτη Ν Ανταπόκριση
Συνολική Επιβίωση μετά 
ΑΜΑΑΚ

Comenzo5 (1996) 5 Πυ: 60%, ΒΛΠΟ: 100% 100% στους 13 μήνες 
Comenzo6 (1998) 25 Πυ: 62%, ΒΛΠΟ: 64% επιδείνωση: 19% 68% στους 24 μήνες 
Moreau7 (1998) 21 Πυ: 83%, ΒΛΠΟ: 83% 57% στους 14 μήνες 
reich8 (2001) 4 ΒΛΠΟ: 50% 50% στους 7 μήνες 
Van Gameren9 (2001) 11 Μυ: 78%, ΒΛΠΟ: 67%, σταθερή νόσος: 22% 75% στους 6 μήνες 
Lachmann10 (2002) 186 Πυ ή Μυ: 62%, ΒΛΠΟ: 39% 62% στους 6 μήνες 
Blum11 (2003) 13 Πυ: 45%, Μυ: 9%, ΒΛΠΟ: 50% 36% στους 24 μήνες 
Mollee12 (2004) 20 Πυ: 28%, βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας σε 75%, 

της ηπατικής 100% και της καρδιακής 40%
3-ετής: 56%

Gertz13 (2004) 30 Πυ+Μυ: 64%, πρώιμοι θάνατοι 10% Διάμεση: 30,3 μήνες
Skinner15 (2004) 312 Πυ: 40%, ΒΛΠΟ~100%, πρώιμοι θάνατοι 13% Διάμεση: 4,5 έτη
Gertz16 (2004) 171 Σύγκριση ασθενών που έλαβαν προπαρασκευή με υψηλή δόση μελφαλάνης 

(ομάδα 1) ή με ενδιάμεση δόση μελφαλάνης (ομάδα 2). Ανταπόκριση σε 75% 
και 53% στις ομάδες 1 και 2 αντίστοιχα. Πρώιμοι θάνατοι: 10% στις 2 ομάδες. 
Συνολικά, βελτίωση νεφρικής λειτουργίας: 78%, καρδιακής λειτουργίας: 82% 

Perz17 (2004) 24 Πυ: 46%, Μυ: 8%, ΒΛΠΟ:100%, σταθερή νόσος: 12,5%, πρόοδος νόσου: 17%, 
πρώιμοι θάνατοι 12,5%

Schonland18 (2005) 41 Πυ: 50% , ΒΛΠΟ: 40%
Chow19 (2005) 15 Πυ: 64%, ΒΛΠΟ: 28% 
Perfetti20 (2006) 22 Πυ: 9%, Μυ: 45%, καμία ανταπόκριση: 32%, θάνατος: 14%
Vesole21 (2006) 107 Πυ: 16%, Μυ: 16%, σταθερή νόσος 31%, πρόοδος 

νόσου: 10%, πρώιμοι θάνατοι: 18%
1-ετής: 66%, 3-ετής: 56%

Goodman22 (2006) 92 Πυ: 22%, Μυ: 26%, σταθερή νόσος: 32%, επιδείνωση: 
20%, πρώιμοι θάνατοι: 23%

Διάμεση: 5,3 έτη

Gertz23 (2007)
Ανασκόπηση

270 Πυ: 35%, Μυ: 38%, χωρίς ανταπόκριση: 26%

Sanchorawala25 (2007) 80 Πυ: 51%, πρώιμοι θάνατοι: 21% Διάμεση: 4,75 έτη
Cohen26 (2007)
Προσαρμοσμένη 

προπαρασκευή

45 Πυ: 20%, Μυ: 40%, σταθερή νόσος: 36%, ΒΛΠΟ: 44%, 
πρώιμοι θάνατοι 4%

2-ετή επιβίωση 84%

Hazenberg27 (2008) 46 Πυ: 16% , ΒΛΠΟ: 26%, σταθερή νόσος: 35%
Mangatter28 (2008) 100 Πυ: 44%, Μυ:35%, ΒΛΠΟ: 43%, σταθερή νόσος: 47%
Cibeira29 (2011) 421 Πυ: 43%, ΒΛΠΟ: 33%, επιδείνωση: 68%, πρώιμοι 

θάνατοι: 11,4%
Διάμεση: 13,2 έτη (Πυ) / 5,9 

έτη (υπόλοιποι)
Madan30 (2012)
(Όλοι οι ασθενείς με 

καρδιακή αμυλοίδωση)

187 Επί 157 ασθενών που επιβίωσαν > της ημέρας +100: 
Πυ: 36%, βελτίωση καρδιακής λειτουργίας: 41%, 
πρώιμοι θάνατοι: 16% 

Διάμεση: 66 μήνες

Συγκριτικές Μελέτες ΑΜΑΑΚ/Χημειοθεραπεία (ΧΜΘ)
Dispenzieri14 (2004) 63 ασθενείς ΑΜΑΑΚ / 63 ασθενείς ΧΜΘ.

Καλλίτερη επιβίωση στην 1η ομάδα (P < .001)
1-ετής, 2-ετής και 4-ετής: 
Ομάδα ΑΜΑΑΚ: 89, 71, 71%
Ομάδα ΧΜΘ: 81, 55, 41%

Jaccard 24 (2007) 50 ασθενείς ΑΜΑΑΚ / 50 ασθενείς ΧΜΘ.
Καλλίτερη επιβίωση στη 2η ομάδα (P = .04)

Διάμεση:
Ομάδα ΑΜΑΑΚ: 22,2 μήνες
Ομάδα ΧΜΘ-: 56,9 μήνες

Πυ, Πλήρης Ύφεση. Μυ, Μερική Ύφεση, ΒΛΠΟ, βελτίωση λειτουργίας προσβεβλημένων οργάνων, ΑΜΑΑΚ: αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων
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ενδεχομένως να μην χρειάζεται στους ασθενείς που είναι 
ικανοί να αντέξουν το προπαρασκευαστικό σχήμα. ςτις 
περισσότερες μελέτες οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ΑμΑΑκ ήταν ηλικίας <65 ετών, παρουσίαζαν ικανοποι-
ητική κατάσταση φυσικής ικανότητας (1 ή 2) και ικανο-
ποιητικό καρδιακό κλάσμα εξώθησης (>40%). 

Προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια της κινητοποίη-
σης και της συλλογής των αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων. Δεκαπέντε τοις εκατό των ασθενών παρουσιάζουν 
επιπλοκές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, και 
συγκεκριμένα μπορεί να εμφανίσουν σύνδρομο τριχοει-
δικής διαφυγής (σύνδρομο Clarkson41) με κατακράτηση 
υγρών, ταχυκαρδία, υπόταση, δύσπνοια,. η χρήση αυξη-
τικού παράγοντα κοκκιώδους σειράς μόνο, χωρίς κυκλο-
φωσφαμίδη θεωρείται ασφαλέστερη. ςυχνά χρειάζονται 
πολλαπλές συλλογές για να εξασφαλιστεί ικανός αριθμός 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, το ποσοστό των πρώ-
ιμων θανάτων με τη διαδικασία της ΑμΑΑκ δεν είναι 
αμελητέος και κυμαίνεται από 4 ως 24%. η νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ασθενείς σε αιμοκάθαρ-
ση) δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από ΑμΑΑκ. 
ςτους ασθενείς αυτούς συνιστάται επιπλέον και μεταμό-
σχευση νεφρού.

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η τελευταία μελέτη του 
πίνακα 1, από την ομάδα της Mayo Clinic, που αποδεικνύ-
ει ότι η ΑμΑΑκ είναι εφικτή ακόμα και σε ασθενείς με 
προσβολή καρδιάς30. με μόνο 15% πρώιμων θανάτων, η 
διάμεση επιβίωση αυτής της τόσο επιβαρυμένης ομάδας 
ασθενών ήταν 66 μήνες, ενώ η επιβίωση τους θεωρείται 
συνήθως μικρότερη των 6 μηνών. Αξίζει να τονιστεί ότι, 
όπως προαναφέρθηκε η ιστική κάθαρση είναι βραδεία 
και ο διάμεσος χρόνος μέχρι την καρδιακή ανταπόκριση 

ήταν 51 μήνες, ενώ η αιματολογική ανταπόκριση (που 
περιελάμβανε προσδιορισμό ιgs, FLC και καρδιακών βιο-
δεικτών) παρατηρήθηκε στο 3μηνο μετά την ΑμΑΑκ.

Αν και οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι οι 
ανταποκρίσεις και η διάρκεια τους είναι κατά πολύ ικα-
νοποιητικότερες μετά από ΑμΑΑκ από ότι με άλλες 
θεραπείες, μόνο δυο μελέτες συγκρίνουν τις δύο αυτές 
στρατηγικές (Πίνακας 1). τα αποτελέσματα τους είναι αντι-
φατικά: στην πρώτη, από την ομάδα της Mayo Clinic14, 
η επιβίωση μετά την ΑμΑΑκ υπερτερεί αδιαμφισβήτη-
τα σε σχέση με την αντίστοιχη μετά τη χημειοθεραπεία, 
ενώ η δεύτερη μελέτη απέτυχε να δείξει υπεροχή της 
ΑμΑΑκ24. γενικά όμως, φαίνεται ότι η ΑμΑΑκ αυξά-
νει σημαντικά την ποιότητα και τη διάρκεια των ανταπο-
κρίσεων ασθενών με AL αμυλοείδωση, ακόμα και όταν 
η εντόπιση της νόσου δυσχεραίνει σημαντικά την πρό-
γνωση (καρδιά, ήπαρ). 

ΙΙ. Σύδρομο POEMs
το POEMS είναι ένα σπάνιο παρανεοπλαστικό σύν-

δρομο επίσης γνωστό σαν σύνδρομο Takatsuki και σύν-
δρομο Crow-Fucase. το ακρωνύμιο καθορίζει λιγότερα 
από τα μισά συμπτώματα της νόσου: πολυριζονευροπά-
θεια, οργανομεγαλία, ενδοκρινοπάθεια, μονοκλωνική 
πλασματοκυτταρική νεοπλασία και δερματικές βλάβες. 
οι υπόλοιπες σημαντικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν οί-
δημα οπτικής θηλής, εξωαγγειακή υπερφόρτωση υγρών, 
σκληρυντικές βλάβες οστών, θρομβοκυττάρωση, φλεβι-
κές θρομβώσεις και πνευμονικές βλάβες.

τα κριτήρια για τη διάγνωση του συνδρόμου διαμορ-
φώθηκαν τον οκτώβριο του 200842 και αποσαφηνίσθη-
καν περαιτέρω το 201143,44 (Πίνακας 2). ςε παρένθεση 

πίνακας 2. Κριτήρια για τη διάγνωση του Συνδρόμου POEMS

Κριτήρια Συχνότητα (%)
Απαραίτητα Μείζονα Πολυνευροπάθεια

Μονοκλωνική πλασματοκυτταρική υπερπλασία, σχεδόν πάντα λ αλύσεων
100
100

Άλλα Μείζονα Αύξηση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα στον ορό (VEGF) 
Σκληρυντικές Οστικές Βλάβες
Νόσος Castelman*

95
27-97
11-25

Ελάσσονα Οργανομεγαλία
Οίδημα (%)
Ενδοκρινοπάθεια**
Δερματικές βλάβες
Εξωαγγειακή υπερφόρτωση υγρών 
Θρομβοκυττάρωση ή/και Πολυερυθραιμία

45-85
29-64
67-84
68-89
29-87
54-88

*Μορφές της νόσου Castleman χωρίς πλασματοκυτταρική δυσκρασία, δεν συμπεριλαμβάνονται.
**Λόγω αυξημένης συχνότητας τους, δεν περιλαμβάνονται ο σακχαρώδης διαβήτης και οι θυρεοειδοπάθειες.
Βέβαιη θεωρείται η διάγνωση που πληρεί 3 μείζονα και τουλάχιστον 1 έλασσον κριτήριο και προφανής όταν συγκεντρώνει 2 μείζονα και 1 
έλασσον κριτήριο, τα 2 απαραίτητα μείζονα πρέπει πάντα να συμπεριληφθούν. 
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σημειώνεται και η συχνότητα όπως αυτή προκύπτει από 
τις περισσότερες αναδρομικές μελέτες45-47.

Επειδή η πολυνευροπάθεια αποτελεί σύμπτωμα που 
πολλές φορές διαγιγνώσκεται εσφαλμένως σαν χρόνια 
φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια, η 
διάγνωση του συνδρόμου POEMS, συχνά διαλάθει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλα νοσήματα από τα οποία 
πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί είναι τα χρόνια μυελοϋπερ-
πλαστικά σύνδρομα και η μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδι-
ευκρίνιστης σημασίας (μGUS).

η παθογένεια δεν είναι ακόμη πλήρως διευκρινισμέ-
νη. με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο VEGF είναι η κυτο-
κίνη που σχετίζεται καλύτερα με τη δραστηριότητα της 
νόσου48-49, αν και ενδεχομένως να μην αποτελεί τo εναρ-
κτήριο γεγονός43,50. Αποτελεί μείζον κριτήριο για τη δι-
άγνωση του συνδρόμου και σημαντικό δείκτη για την 
παρακολούθηση, την εκτίμηση της θεραπευτικής αντα-
πόκρισης όσο και για ενδεχόμενη υποτροπή51.

Υψηλές Δόσεις Χημειοθεραπείας και ΑΜΑΑΚ 
στο Σύνδρομο POEMS

η ΑμΑΑκ θεωρείται η καλλίτερη θεραπευτική αντι-
μετώπιση σε ασθενείς με σύνδρομο POEMS, ικανοί να 
ανεχθούν το προπαρασκευαστικό σχήμα52-58. η εμπειρία 
βασίζεται όμως σε ολιγάριθμες και μικρές σειρές ασθε-
νών λόγω της σπανιότητας της νόσου, ενώ δεν υπάρχουν 
συγκριτικές μελέτες αντιμετώπισης ασθενών με σύνδρο-
μο POEMS με και χωρίς ΑμΑΑκ. μπορεί να γίνει απ’ 
ευθείας χωρίς προηγούμενη χημειοθεραπεία, επειδή συ-
νήθως υπάρχει χαμηλό φορτίο νόσου ενώ ταυτόχρονα ο 
πλασματοκυτταρικός κλώνος δεν πολλαπλασιάζεται τα-
χέως. Αντίθετα, οι ασθενείς που είναι σε κακή φυσική 
κατάσταση, θα χρειαστεί πρώτα να υποβληθούν σε χη-
μειοθεραπεία, ενώ ασθενείς με εντοπισμένη νόσο αντα-
ποκρίνονται πολύ καλά στην τοπική ακτινοθεραπεία43.

για την ΑμΑΑκ, συνήθως προτιμάται υψηλή δόση μελ-
φαλάνης (140mg/m2-200mg/m2) σαν προπαρασκευαστικό 
σχήμα52, ενώ άλλοι χορηγούν έφοδο με κορτικοειδή-κυκλο-
φωσφαμίδη (CP) και κινητοποίηση με κυκλοφωσφαμίδη 
ώστε να μειωθούν τα περιστατικά συνδρόμου εγκατάστα-
σης που συνοδεύουν την προπαρασκευή με μελφαλάνη53. 
το αναφερθέν σύνδρομο εγκατάστασης περιλαμβάνει πυ-
ρετό, δερματικό εξάνθημα, διάρροια, αύξηση σωματικού 
βάρους και αναπνευστικά συμπτώματα μεταξύ ημερών 
d+7 και d+15 μετά την ΑμΑΑκ. 1-2 mg/kg πρεδνιζόνης 
με απομείωση σε διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών φαί-
νεται πως αντιμετωπίζει καλά το σύνδρομο. η σπληνο-
μεγαλία είναι ο παράγοντας που προβλέπει ακριβέστερα 
επιπλεγμένη μεταμεταμοσχευτική πορεία, ενώ τα χαμηλά 
επίπεδα του ανταγωνιστού του υποδοχέα της ιντερλευ-
κίνης 1 (IL-1RA, interleukin-1 receptor antagonist) προ-

βλέπουν την εγκατάσταση του μοσχεύματος54.
ςε πρόσφατη μελέτη της μayo Clinic55, η επιβίωση 

χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) των ασθενών ήταν 98% και 
75% στον πρώτο και πέμπτο χρόνο και η συνολική επι-
βίωση (OS) ήταν 98% και 94% στα 1 και 5 χρόνια αντί-
στοιχα μετά την ΑμΑΑκ. ςύνδρομο εγκατάστασης 
παρατηρήθηκε στο 37% των ασθενών. η χορήγηση CP 
σαν σχήμα πρώτης γραμμής και η συλλογή κυττάρων με 
κυκλοφωσφαμίδη, φαίνεται να περιορίζουν την εμφάνιση 
του συνδρόμου56. Ωστόσο, τέτοια υψηλά ποσοστά συν-
δρόμου εγκατάστασης δεν επιβεβαιώνονται στη γερμα-
νική μελέτη όπου ασθενείς με POEMS υπεβλήθησαν σε 
ΑμΑΑκ με υψηλή δόση μελφαλάνης ως προπαρασκευή, 
χωρίς να προηγηθεί χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης, και 
δεν εμφάνισαν κάποια από τις επιπλοκές του συνδρόμου, 
ενώ παρουσίασαν εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα 
με εκείνα της μayo Clinic ως προς τις ανταποκρίσεις και 
τη διάρκεια τους57.

Αν και η ΑμΑΑκ δίνει μακροχρόνιες ανταποκρίσεις, 
αναφέρονται υποτροπές. οι παράγοντες κινδύνου φαίνε-
ται πως είναι παρουσία παραπρωτεΐνης τύπου IgG-λ και 
FDG προσλαμβάνουσες βλάβες στο PET scan. ςε ότι 
αφορά τη διπλή (tandem) ΑμΑΑκ, αυτή δεν φαίνεται 
να έχει θέση στη θεραπεία του POEMS καθώς αφ’ ενός 
η πρώτη ΑμΑΑκ έχει εξαιρετικά αποτελέσματα ενώ αφ 
‘ετέρου η χορήγηση λεναλιδομίδης - δεξαμεθαζόνης ως 
θεραπεία συντήρησης, όπως και στο Π.μ, φαίνεται να 
εξαλείφει την αναγκαιότητα 2ης ΑμΑΑκ59,60.

οι ασθενείς με POEMS συνήθως παρουσιάζουν κα-
τά τη διάρκεια της ΑμΑΑκ μεγαλύτερες ανάγκες σε με-
ταγγίσεις από το αναμενόμενο, τόσο σε συμπυκνωμένα 
ερυθρά όσο και σε αιμοπετάλια, αλλά και καθυστερημέ-
νη ανάπλαση των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων. 

Ανοσοτροποποιητικά όπως λεναλιδομίδη και θα-
λιδομίδη αλλά και αναστολείς πρωτεασώματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως θεραπείες εφόδου καθώς έχουν αντι-
υπερπλαστικές, αντιαγγειογενετικές και ανασταλτικές 
έναντι κυτοκινών ιδιότητες. Απαιτείται πολύ στενή παρα-
κολούθηση για να αντιμετωπιστεί άμεσα πιθανή ανάπτυ-
ξη περιφερικής νευροπάθειας που σχετίζεται με αυτούς 
τους παράγοντες και που μπορεί να επιδεινώσει την ήδη 
υπάρχουσα απομυελινωτική περιφερική νευροπάθεια 
του POEMS.

τέλος, σχετικά με τη στοχευμένη αντι-VEGF θερα-
πεία (bevacizumab), ενώ θεωρητικά φαίνεται ελκυστι-
κή στην πράξη έδωσε αντικρουόμενα αποτελέσματα61.

Παρά τα αναφερόμενα υψηλά ποσοστά εμφάνισης 
συνδρόμου εγκατάστασης, συνιστάται να προσφερθεί 
ΑμΑΑκ σε ασθενείς με σύνδρομο POEMS επειδή είναι 
η πλέον αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση για 
τον έλεγχο της απομυελινωτικής νευροπάθειας και των 
νοσηρών συνεπειών της.
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III. Mακροσφαιριναιμία Waldenström (MW)
ςε αντίθεση με τα δυο προηγούμενα νοσήματα, η 

μακροσφαιριναιμία του Waldenström (μW) δεν είναι 
πλασματοκυτταρική δυσκρασία αλλά ένα χαμηλής κα-
κοηθείας Β-λέμφωμα βραδείας εξέλιξης, που χαρακτη-
ρίζεται όμως, και αυτό από την παρουσία παραπρωτεΐνης 
στον ορό. ςτην ταξινόμηση κατά WHO των αιματολο-
γικών κακοηθειών, κατατάσσεται στα ώριμα Β- νεοπλά-
σματα ως λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (LPL) και 
χαρακτηρίζεται από λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση 
μυελού ή/και άλλου οργάνου με παρουσία IgM μονο-
κλωνικής ανοσοσφαιρίνης οποιασδήποτε συγκέντρωσης 
στον ορό62,63. το νόσημα είναι πολύ σπάνιο με συχνότη-
τα 1 ασθενή ανά 1.000.000 πληθυσμού ανά έτος και οι 
ασθενείς είναι συνήθως άνω των 65 ετών.

η νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική με τους ασθε-
νείς να διαγιγνώσκονται τυχαία στο πλαίσιο εργαστηρι-
ακού ελέγχου ρουτίνας, και να χρήζουν μόνο τακτικής 
παρακολούθησης. οι μισοί περίπου ασθενείς παρουσι-
άζουν συμπτώματα σχετιζόμενα με τη νόσο και έχουν 
ανάγκη άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης. οι κλινι-
κές εκδηλώσεις της MW περιλαμβάνουν την παρουσία 
είτε γενικών συμπτωμάτων ή εκδηλώσεων συνδρόμου 
υπεργλοιότητας, ογκώδους λεμφαδενοπάθειας η οργα-
νομεγαλίας, περιφερικής vευροπάθειας, αμυλοείδωσης, 
κρυοσφαιριναιμίας, κ.ά64,65.

οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν μονοκλωνικά 
αντισώματα (αντί CD-20: ριτουξιμάμπη) σαν μονοθερα-
πέια ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, αλκυλιωτικούς 

παράγοντες (χλωραμβουκίλη, κυκλοφωσφαμίδη, μπε-
νταμουστίνη), ανάλογα νουκλεοσιδίων (φλουνταραμπί-
νη, κλαδριμπίνη), συνδυασμένη χημειοθεραπεία (CHOP, 
CVP κ.ά)66-69.

με τις προαναφερόμενες θεραπείες επιτυγχάνονται 
ανταποκρίσεις σε 50-90% των ασθενών. Ωστόσο, όλοι οι 
ασθενείς θα υποτροπιάσουν μετά από άλλοτε άλλο χρονι-
κό διάστημα και κάποιοι παρουσιάζουν επιθετική πορεία 
νόσου και σημαντικά μειωμένη επιβίωση. Tο προγνωστικό 
σύστημα (IPSSWM) για τη MW βασίζεται σε 5 παράγο-
ντες (ηλικία >65 ετών, αιμοσφαιρίνη ≤11,5g/dl, αιμοπε-
τάλια ≤100Χ109/L, β2-μικροσφαιρίνη ορού >3mg/L και 
IgM >70 gr/L)70. η προσθήκη της LDH ορού στο σύστη-
μα αυξάνει περαιτέρω την προγνωστική του ικανότητα71.

Υψηλές Δόσεις Χημειοθεραπείας και ΑΜΑΑΚ 
στη MW

η προσφορά της μεγαθεραπείας και ΑμΑΑκ στη 
MW, δεν είναι ξεκάθαρη επειδή η νόσος είναι σπάνια 
και αφορά συνήθως ασθενείς προχωρημένης ηλικίας, με 
αποτέλεσμα οι λίγες μελέτες που εκτιμούν την αποτελε-
σματικότητα της ΑμΑΑκ στη MW να περιλαμβάνουν 
περιορισμένο αριθμό ασθενών και να μην μπορούν να 
οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα (Πίνακας 3)72-78.

Αν και η MW είναι Β-λέμφωμα, η πρακτική των πε-
ρισσοτέρων κέντρων είναι να χορηγείται υψηλή δόση μελ-
φαλάνης ως σχήμα μυελοαφανιστικής θεραπείας, όπως 
στο πολλαπλούν μυέλωμα, ενώ άλλα κέντρα χρησιμο-

πίνακας 3. Δημοσιευμένη εμπειρία ΑΜΑΑΚ στη Μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom

Μελέτη N Συνολική
Ανταπόκριση 

Πλήρης
Ανταπόκριση

Επιβίωση μετά ΑΜΑΑΚ

Dreger, 199972 7 100% 28% 7/7 ζώντες με 3-30 μήνες παρακολούθησης
Desikan, 199973 5 100% 20% 5/5 ζώντες και 4/5 χωρίς υποτροπή  

σε 52+, 15+, 12+ κ’ 2+ μήνες
Anagnostopoulos, 

200174

4 75% 0% 50% ζώντες με 24 μήνες παρακολούθησης

Tournilhac, 200375 27 95%
Πρώιμοι Θάνατοι: 

6%

37% 12/27 ζώντες και 8/12 χωρίς υποτροπή  
με 10 - 81 μήνες παρακολούθησης

Anagnostopoulos, 
200676

10 Πρώιμοι Θάνατοι 
11%

3-ετής ΣΕ / ΕΕΝ: 70% / 65% 

Kyriakou, 201077 158 65%
Πρώιμοι Θάνατοι 

3,8%

22% 5-ετής ΣΕ / ΕΕΕΝ: 68,5% /39,7% 

usmani, 201178 42 Διάμεση ΣΕ: 11,8 έτη, διάμεση ΕΕΣ: 7,8 έτη 
ΣΕ: συνολική επιβίωση, ΕΕΕΝ: επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου, ΕΕΣ: επιβίωση ελεύθερη συμβάματος.
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ποιούν σχήματα τύπου BEAM, όπως στα Β-λεμφώματα.
Υπάρχουν μόνο 2 μελέτες, με ικανό αριθμό ασθε-

νών, η μια είναι πολυκεντρική77 και η άλλη μονοκεντρι-
κή78. η πρώτη μελέτη αποτυπώνει τα αποτελέσματα της 
ΑμΑΑκ ασθενών με MW που καταγράφθηκαν στα αρ-
χεία της ομάδος Εργασίας λεμφωμάτων της Ευρωπαϊκής 
ομάδος μεταμόσχευσης μυελού και Αίματος (ΕΒμτ) 
και περιλαμβάνει 158 ασθενείς με MW που υποβλήθη-
καν σε ΑμΑΑκ. ςε αυτή τη μελέτη, 21% και 31% ήταν 
σε 1η πολύ καλή μερική ύφεση (VGPR1) ή μερική ύφε-
ση (PR1) αντίστοιχα, 9% και 19% ήταν σε VGPR2 και 
PR2 αντίστοιχα, 5% και 8% ήταν σε VGPR3 και PR3 
αντίστοιχα, ενώ 7% των ασθενών ήταν ανθεκτικοί στη 
θεραπεία όταν υποβλήθηκαν σε ΑμΑΑκ. η κινητοποί-
ηση έγινε με αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων 
(G-CSF) μόνο σε 23% και με G-CSF και χημειοθερα-
πεία (συνήθως κυκλοφωσφαμίδη) στο 77% των ασθε-
νών. το προπαρασκευαστικό της ΑμΑΑκ σχήμα ήταν 
ολόσωμη ακτινοθεραπεία στο 28% και χημειοθεραπεία 
στο 72% των ασθενών αντίστοιχα. η ΑμΑΑκ σχετίσθη-
κε με ποικίλες ανταποκρίσεις (πλήρης ανταπόκριση [CR] 
σε 22%, VGPR σε 50%, PR σε 15% και ανθεκτικότητα 
σε 11% των ασθενών) και χαμηλή θνητότητα σχετιζό-
μενη με τη θεραπεία (3.8%). ςε 107 ασθενείς με διαθέ-
σιμα δεδομένα, η PFS και η OS ήταν 39.7% και 68.5% 
αντίστοιχα. ςημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες ανα-
δείχθηκαν ο αριθμός των προηγούμενων θεραπευτικών 
γραμμών και η χημειοευαισθησία. Ασθενείς χημειευαί-
θητοι και στην 1η έναντι επόμενης υποτροπής, είχαν καλ-
λίτερες ανταποκρίσεις.

η δεύτερη μελέτη78 περιλαμβάνει λιγότερους ασθε-
νείς (42) αλλά έχει το πλεονέκτημα να συγκρίνει την έκ-
βαση των ασθενών ανάλογα με το εάν υποβλήθηκανή 

όχι σε ΑμΑΑκ. ςε αυτή τη μελέτη, από 158 ασθενείς με 
MW, 96 ασθενείς χρειάσθηκαν θεραπευτική αντιμετώπι-
ση και από αυτούς, 42 έλαβαν ΑμΑΑκ (είτε απ’ευθείας 
είτε σαν σταθεροποίηση μετά την 1η ύφεση). η διάμεση 
επιβίωση όλων των 158 ασθενών ήταν 9.2 έτη και η επι-
βίωση όσων χρειάστηκαν θεραπεία ήταν 9 έτη. η επι-
βίωση ελεύθερη συμβάματος των ασθενών που έλαβαν 
ΑμΑΑκ έτεινε να είναι καλλίτερη σε σύγκριση με αυ-
τούς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία, χωρίς ωστόσο η 
διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική.

Φαίνεται ότι η ΑμΑΑκ είναι εφικτή σε νέους ασθε-
νείς με επιθετική μορφή WM, ενώ δεν συστήνεται σε 
ασθενείς που είναι είτε χημειοανθεκτικοί ή έχουν λάβει 
περισσότερες από 3 θεραπευτικές γραμμές.

Συμπεράσματα
η ΑμΑΑκ με ή χωρίς προηγηθείσα χημειοθεραπεία, 

αποτελεί αξιόλογη θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς 
με AL αμυλοείδωση και σύνδρομο POEMS που είναι σε 
θέση να αντέξουν το προπαρασκευαστικό σχήμα. Αντα-
πόκριση και κλινική βελτίωση παρατηρείται στους μισούς 
περίπου ασθενείς με AL αμυλοείδωση και στην πλειοψη-
φία όσων πάσχουν από σύνδρομο POEMS, ενώ η συνο-
λική επιβίωση αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με εκείνη 
των ασθενών που λαμβάνουν μόνο χημειοθεραπεία. Βέ-
βαια και για τα δυο νοσήματα, το ποσοστό των πρώιμων 
θανάτων δεν είναι αμελητέο.

ςτους ασθενείς με μακροσφαιριναιμία του Waldenström, 
τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ξεκάθαρα. οι ασθενείς 
που ενδεχομένως ωφελούνται από την ΑμΑΑκ είναι οι 
χημειοευαίσθητοι και οι μη πολυθεραπευμένοι.

Contribution of autologous stem cell transplantation in AL amyloidosis,  
Poems syndrome and Waldenström’s macroglobulinemia’s patients managment
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ABSTRACT: AL amyloidosis, POEMS syndrome and Waldenström′s macroglobulinemia (Wμ) are three 
rare and distinct disease entities that share the presence of a serum monoclonal immunoglobulin. All 
three disorders present a wide spectrum of clinical manifestations, as well as varying outcomes among 
patients; their diagnosis is often hard to establish. Considerable improvements have been made in their 
management over the past years but they remain incurable. High dose chemotherapy followed by au-
tologous stem cell transplantation (ASCT) proved to be a valuable option for patients able to tolerate it. 
In both AL amyloidosis and POEMS syndrome, ASCT can eventually be applied up-front without pre-
vious chemotherapy, since disease burden is usually low. In AL amyloidosis, ASCT produces sustained 
remissions and tissue amyloid clearance with subsequent clinical improvement in more than half of the 
patients, even in the presence of cardiac involvement that is associated with considerable morbidity and 
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