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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Κρατάτε στα χέρια σας τον τόμο των πρακτικών του εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανελληνίου Αιματολογικού 
Συνεδρίου μας. Τη φετινή χρονιά καταβλήθηκε μια σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση της έκδοσης αυτής, 
με βάση τις προδιαγραφές της δημιουργίας αντίστοιχων τόμων μεγάλων διεθνών συνεδρίων.

Έτσι, μετά την επιλογή των θεμάτων από την επιστημονική επιτροπή και την επιλογή των ομιλητών, στάλθηκαν 
σε αυτούς οι οδηγίες συγγραφής των άρθρων καθώς και τα χρονοδιαγράμματα αποστολής τους στη σύνταξη. Επι-
πρόσθετα, για πρώτη φορά, έγινε κρίση των άρθρων αυτών από δυο κριτές, μέλη της ΕΑΕ, συναδέλφους με μεγάλη 
εμπειρία και ενασχόληση με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Μετά τη λήψη των κρίσεων, οι συγγραφείς έστειλαν 
τις τελικές μορφές των κειμένων για μια ακόμη κρίση μέχρι την τελική μορφή τους που θα δείτε στον τόμο αυτό. 

Από τη θέση του υπευθύνου της σύνταξης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν 
στη δημιουργία αυτού του πονήματος.

Πρώτα από όλους, τους συγγραφείς των άρθρων για την εξαιρετική συνεργασία και την ανοχή τους στις πιέσεις 
που πολλές φορές δέχτηκαν από μένα για την πλήρη εφαρμογή των όρων που είχαν τεθεί από την επιστημονική 
επιτροπή για τη δημιουργία του κάθε άρθρου. Μέσα στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που όλοι έχουμε, λόγω 
των κλινικοεργαστηριακών μας υποχρεώσεων, οι συγγραφείς των άρθρων κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για την 
παραγωγή άρτια επιστημονικά κειμένων σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και για την έγκαιρη αποστολή τους 
για τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Τους ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τους κριτές των κειμένων που με τα εποικοδομητικά τους σχόλια 
και την εμπειρία τους βοήθησαν στη βελτίωση των άρθρων ώστε αυτά να λάβουν την τελική τους μορφή με τον 
αρτιότερο δυνατό τρόπο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για την υποστήριξή της σε όλα τα 
βήματα της έκδοσης αυτής, καθώς και την κα Νάσια Τσούγια από τη VitaCongress για τη γραμματειακή της υποστή-
ριξη και την υπομονή της στις απαιτήσεις όλων μας που ασχοληθήκαμε με την έκδοση του τόμου αυτού.

Ελπίζω ο εκπαιδευτικός αυτός τόμος να φανεί χρήσιμος τόσο στους εκπαιδευόμενους νέους αιματολόγους όσο 
και στον καθένα από μας κατά την άσκηση της καθημερινής μας κλινικής πρακτικής.

 Με φιλικούς χαιρετισμούς

	 Ευάγγελος	Τέρπος	
 Αιματολόγος
 Υπεύθυνος Σύνταξης
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Φυσική	ιστορία,	βιολογία	και	αντιμετώπιση	λεμφωμάτων	 
σε	ιστολογική	μεταμόρφωση

Ιωάννης άποςτολΙδης κάΙ κωνςτάντΙνος λΙάπης 
άιματολογική και λεμφωμάτων κλινική, MMMO, Γν “ο Ευαγγελισμός”, άθήνα

άιματολογία 2011: 19-26
22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Λεμφώματα	και	Πολλαπλούν	Μυέλωμα:	Θεραπευτικά	ερωτήματα,	

διαφαινόμενες	απαντήσεις

ΕιΣαΓωΓή
το 1978 οι Cullen και συν. ανακοίνωσαν την πρώτη 

προοπτική μελέτη καταγραφής ασθενών με χαμηλής 
κακοήθειας λέμφωμα (Χκλ) που αντιμετωπίστηκαν 
με χημειοθεραπεία και που υποβλήθηκαν σε επα-
ναληπτική βιοψία λεμφαδένα με την επανεμφάνιση 
της νόσου.1 ςτην επαναληπτική βιοψία, το 27% των 
ασθενών παρουσίαζε ευρήματα ιστολογικής μεταμόρ-
φωσης σε υψηλής κακοήθειας λέμφωμα (Υκλ). Μια 
αντίστοχη μελέτη περιέγραψε την φυσική πορεία 22 
ασθενών με ιστολογική μετατροπή προϋπάρχοντος 
Χκλ σε Υκλ.2 την ιστολογική μεταμόρφωση χαρα-
κτήριζε συχνά επιθετική κλινική πορεία και η διάμεση 
επιβίωση από την μεταμόρφωση ήταν μικρότερη 
από 12 μήνες.2 ςήμερα, η ιστολογική μεταμόρφωση 
έχει μελετηθεί εκτενώς σε ασθενείς με λεμφοζιδιακό 
λέμφωμα (follicular lymphoma, FL). ςυνήθως πρό-
κειται για μεταμόρφωση σε διάχυτο λέμφωμα από 
μεγάλα Β-κύτταρα (diffuse large B-cell lymphoma, 
DLBCL)3, ή σπανίως σε άλλο Υκλ (Burkitt/Burkitt-
like λέμφωμα, “double-hit “lymphoma)4 και στην βι-
βλιογραφία αναφέρεται ως transformed FL (t-FL).5 
Ιστολογική μεταμόρφωση συμβαίνει και σε άλλους 
τύπους Χκλ, όπως στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευ-
χαιμία/λεμφοκυτταρικό λέμφωμα (chronic lymphocytic 
leukemia/small lymphocytic lymphoma, CLL/SLL) 
με μεταμόρφωση σε DLBCL (σύνδρομο Richter)6 ή 
σε λέμφωμα Hodgkin (ηL), σε όλους τους τύπους 
λεμφώματων της οριακής ζώνης (marginal zone 
lymphomas, MZLs) (μεταμόρφωση σε DLBCL), στο 
λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (lymphoplasma-
cytic lymphoma, LPL) (μεταμόρφωση σε DLBCL) και 

στον οζώδη-λεμφοεπικρατιτικό τύπο του λεμφώματος 
Hodgkin (nodular-lymphocyte predominant, NLPHL) 
με μεταμόρφωση σε DLBCL (Πίνακας	1).	ςτην ανα-
σκόπηση αυτή θα αναφερθούμε περισσότερο στην 
φυσική ιστορία, βιολογία και αντιμετώπιση του t-FL.

ΟΡιΣΜΟΣ,	διαΓνωΣή,	και	ΕΠιΠΤωΣή	 
ΤήΣ	ιΣΤΟΛΟΓικήΣ	ΜΕΤαΜΟΡΦωΣήΣ

ςτην περίπτωση των CLL/SLL, LPL, MZLs, NLPHL 
ο ορισμός της ιστολογικής μεταμόρφωσης είναι σχε-
τικά ευχερής, καθώς αυτή εμφανίζεται με ενα εντελώς 
διαφορετικό ιστολογικό τύπο (DLBCL) από την αρχι-
κή διάγνωση. ωστόσο, ο ορισμός του t-FL δεν είναι 
πάντοτε σαφής και υπάρχει μια σχετική ασυμφωνία 
η οποία αντικατοπτρίζεται στις σειρές ασθενών που 
έχουν δημοσιευτεί. Έτσι, αν και υπάρχει ομοφωνία ότι 
τα ιστολογικού βαθμού (grade) 1 και 2 FL που ακο-
λουθούνται από DLBCL ή Burkitt/Burkitt-like λέμφωμα 
είναι t-FL,7 η εξέλιξη FL grade 1/2 σε FL grade 3 δεν 
θεωρείται από πολλούς ως t-FL, ενώ και η εξέλιξη FL 
grade 3b σε τυπικό DLBCL συχνά θεωρείται DLBCL 
εξαρχής και όχι t-FL. κάποιες σειρές περιλαμβάνουν 
ασθενείς με “κυτταρολογική” μεταμόρφωση της νόσου, 
άλλες εντάσσουν την παρουσία ενός κατά τόπους 
διάχυτου πρότυπου ιστολογικής ανάπτυξης στο βιο-
πτικό υλικό8 ή την αποκλειστική παρουσία ιστολογίας 
DLBCL στα κριτήρια ιστολογικής μεταμόρφωσης,9 και 
τέλος υπάρχουν και μελέτες που διαγιγνώσκουν t-FL 
στηριζόμενες αποκλειστικά σε κλινικά κριτήρια.3,4 ςε 
ιστολογικό επίπεδο το t-FL συνήθως διατηρεί τον φαι-
νότυπο προέλευσης του, δηλαδή το βλαστικό κέντρο 
(CD10+/BCL6+), αν και μπορεί να παρατηρούνται 
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μεταβολές στο αντιγονικό προφίλ, όπως απώλεια 
του CD10 ή εμφάνιση του CD5. κατά την εμφάνιση 
συνδρόμου Richter στη CLL/SLL έχει παρατηρηθεί 
απώλεια του CD5.

άναμφίβολα, η διάγνωση ιστολογικής μεταμόρφω-
σης πρέπει να τεκμηριώνεται σε ιστολογικό επίπεδο 
και όχι σε κυτταρολογικά παρασκευάσματα ή με 
κλινικά κριτήρια. ωστόσο, δεν είναι πάντοτε εφι-
κτή η λήψη βιοπτικού υλικού. ςε μια μελέτη από το 
Vancouver, το 36% των ασθενών διαγιγνώστηκαν ως 
t-FL βάσει κλινικοεργαστηριακών κριτηρίων τα οποία 
περιελάμβαναν ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω: 
άνοδος της LDH, ταχέως αναπτυσσόμενη λεμφαδε-
νική διόγκωση, νέα εξωλεμφαδενική εστία, παρουσία 
Β συμπτωμάτων ή παρουσία υπερασβεστιαιμίας.4 
η επιβίωση των ασθενών με ιστολογικά τεκμηριω-
μένο t-FL δεν διέφερε από την επιβίωση ασθενών 
με κλινική διάγνωση t-FL, πράγμα που κατά τους 
συγγραφείς υποδηλώνει ότι τα κλινικά κριτήρια είναι 
επαρκή για την διάγνωση του t-FL και δικαιολογούν 
της εφαρμογή επιθετικής χημειοθεραπείας. ωστόσο, 
στη σειρά του St. Bartholomew’s μόνο 25% των 
ασθενών με ιστολογικά τεκμηριωμένο t-FL είχαν δύο 
ή περισσότερες εξωλεμφαδενικές εστίες νόσου και 
μόνον το 25% είχαν πτωχή κατάσταση ικανότητας.9 
Μελέτες έχουν εξετάσει και το ρόλο της τομογραφίας 
εκπομπής ποζιτρονίων (PET) στην διάγνωση του 
t-FL. η ιστολογική μεταμόρφωση είναι συχνά εστιακή, 
και το PET/CT μπορεί να βοηθήσει στον επιλογή της 
θέσης της βιοψίας. ςε μια μελέτη αναφορικά με το 
standardized uptake value (SUV) σε εστίες ιστολογικά 
τεκμηριωμένου t-FL, βρέθηκε ότι το διάμεσο SUV ήταν 
12 (εύρος 3-38), ενώ το 52% των ασθενών είχαν SUV 
μεγαλύτερο από 10.10 Επομένως το PET/CT είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο για τη διαγνωστική προσέγγιση επί 
υποψίας ιστολογικής μεταμόρφωσης FL, καθώς και 
στην υποψία μεταμόρφωσης Richter στη CLL/SLL. 

Βεβαίως, το PET/CT δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
την ιστολογική διάγνωση. 

ςτη βιβλιογραφία υπάρχουν αποκλίσεις στην 
επίπτωση του t-FL ως αποτέλεσμα των διαφορών 
στον ορισμό της ιστολογικής μεταμόρφωσης, της 
συχνότητας εκτέλεσης βιοψιών με κάθε νέο επεισό-
διο νόσου ή επί εξελισσόμενης νόσου, αλλά και του 
συνολικού χρόνου παρακολούθησης των ασθενών. 
ςε μια νεκροτομική μελέτη 56 ασθενών με FL στο 
National Cancer Institute (ηπά), διαπιστώθηκε ότι οι 
38 (70%) είχαν t-FL,11 που υποδηλώνει ότι η ιστολογική 
μεταμόρφωση αποτελεί μέρος της φυσικής πορείας 
του νοσήματος. Aπό 3 μεγάλες σειρές ασθενών με FL 
με διάμεση παρακολούθηση μεγαλύτερη από 9 έτη, η 
επίπτωση του t-FL είναι περίπου 20% στα 5 έτη και 
30% στα 10 έτη.3,4,9 άν και στην σειρά του Vancouver 
καταγράφτηκε ένας διαρκής κίνδυνος ιστολογικής 
μεταμόρφωσης με επίπτωση 3% κατ’ έτος,4 στην 
σειρά του St. Bartholomew’s δεν καταγράφτηκε κα-
νένα επεισόδιο t-FL μετά τα 16 έτη, υποδηλώνοντας 
ότι ενδεχομένως υπάρχει μια ομάδα ασθενών με FL 
που δεν έχουν προδιάθεση για ιστολογική μεταμόρ-
φωση.9 η επίπτωση της ιστολογικής μεταμόρφωσης 
στα άλλα Χκλ είναι σαφώς χαμηλότερη από το FL. 
η επίπτωση συνδρόμου Richter στη διαδρομή CLL/
SLL κυμαίνεται μεταξύ 4-16%, ενώ η μεταμόρφωση σε 
λέμφωμα Hodgkin είναι σπάνια, εμφανιζόμενη μόλις 
στο 0.4% των ασθενών. η επίπτωση ιστολογικής 
μεταμόρφωσης στο NLPHL υπολογίζεται σε 7-12% 
στα 10 έτη, και του LPL σε DLBCL σε 11% στα 10 έτη.

ςχετικά με την μεταμόρφωση ενός Χκλ πρέπει 
πάντοτε να λαμβάνεται υπόψην η διάκριση μεταξύ 
δευτερογενούς λεμφώματος (ιστολογική μετατροπή) 
και δεύτεροπαθούς (δεύτερου ανεξάρτητου) λεμφώ-
ματος, ιδιαίτερα σε νοσήματα όπως η CLL/SLL που 
χαρακτηρίζεται από αυξημένη επίπτωση δεύτερων 
κακοηθειών π.χ. εμφάνιση περιφερικού τ-λεμφώματος 

Πίνακας	1. Ιστολογική μετατροπή στα Β-κυτταρικής προέλευσης λεμφώματα
Χαμηλής	κακοήθειας	λέμφωμα ιστολογικής	μεταμόρφωσης	λέμφωμα
λεμφοζιδιακό λέμφωμα (FL) διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL)
λεμφοζιδιακό λέμφωμα (FL) λέμφωμα Burkitt
Xρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/ λεμφοκυτταρικό λέμφωμα (CLL/SLL) διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) 

– ςύνδρομο Richter 
Xρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/ λεμφοκυτταρικό λέμφωμα (CLL/SLL) λέμφωμα Hodgkin
MALT λέμφωμα, ςπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης, λεμφαδενικό 
λέμφωμα οριακής ζώνης 

διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL)

λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (LPL)/Mακροσφαιριναιμία 
Waldenström

διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL)

οζώδης-λεμφοεπικρατών τύπος λεμφώματος Hodgkin (NLPHL) διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL)
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σε ασθενή με CLL/SLL. η διάκριση δεν είναι πάντοτε 
εύκολη, ωστόσο η αλλαγή του ισότυπου ελαφράς 
αλυσου του νεοπλασματικού κλώνου από κ σε λ ή από 
λ σε κ είναι υπέρ δεύτερης κακοήθειας. ο μοριακός 
έλεγχος (ανάλυση της κλωνικότητας) σε αυτές τις 
περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει στην διαπίστωση 
της κλωνικής προέλευσης του λεμφώματος.

ΠαΘΟΓΕνΕΣή	ΤήΣ	ιΣΤΟΛΟΓικήΣ	
ΜΕΤαΜΟΡΦωΣήΣ	ΣΤΟ	ΕΠιΠΕδΟ	ΤΟυ	

Β-κυΤΤαΡΟυ
η γενετική βάση της ιστολογικής μεταμόρφω-

σης παραμένει άγνωστη, παρά το μεγάλο αριθμό 
δημοσιεύσεων σχετικά με τις μοριακές μεταβολές 
που παρατηρούνται κατά την μεταμόρφωση.5,12 Μια 
πιθανή αιτία είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα από 
αναλύσεις μεγάλων σειρών διαδοχικών βιοψιών 
(FL → t-FL) κατά τη διαδρομή της φυσικής πορείας 
του νοσήματος, γεγονός που απαιτεί την επί μακρόν 
συστηματική παρακολούθηση των ασθενών και τη 
διενέργεια πολλαπλών βιοψιών. Μια μελέτη ανάλυσης 
της έκφρασης γονιδίων με gene expression profiling 
(GEP) σε βιοψίες ασθενών με FL κατά τη διάγνωση 
ανέδειξε γονιδιακές υπογραφές στο μικροπεριβάλλον 
του λεμφώματος με προγνωστική σημασία για την 
έκβαση των ασθενών,13 ενώ μια άλλη μελέτη ανάλυ-
σης των GEP από διαδοχικές βιοψίες ασθενών με 
FL → t-FL ανέδειξε γονιδιακή υπογραφή που διέκρινε 
με 100% ακρίβεια το FL από το t-FL.14 ωστόσο, σε 
καμιά από τις μελέτες αυτές δεν βρέθηκαν οι γονιδιακοί 
παράγοντες κινδύνου για την εξέλιξη προς t-FL. η 
ομάδα του Stanford ακολούθησε μια άλλη προσέγ-
γιση, ανακαλύπτοντας στο FL μια υπογραφή δίκην 
αρχέγονου εμβρυονικού κυττάρου (embryonic stem 
cell, ESC) που προβλέπει την εμφάνιση ιστολογικής 
μεταμόρφωσης του νοσήματος.15 η ερμηνεία της με-
λέτης είναι οτι το t-FL προέρχεται από ένα Β-κύτταρο 
του βλαστικού κέντρου με ενισχυμένα χαρακτηριστικά 
έκφρασης γονιδίων τύπου αρχέγονου κυττάρου (stem 
cell genes) και οχι από το αρχέγονο αιμοποιητικό 
κύτταρο. Με βαση τη θεωρία αυτή, αρχικά σχηματί-
ζεται μια δεξαμενή με ένα κοινό προγονικό κύτταρο 
(common progenitor cell, CPC) που φέρει την t(14;18) 
αντιμετάθεση. η αντιμετάθεση t(14;18) είναι χαρακτη-
ριστική γενετική βλάβη (αλλά όχι και ικανή) για την 
εμφάνιση FL και ανιχνεύεται στο 80-90% των FL.7 η 
δεξαμενή αυτή παραπέμπει στα t(14;18)+ Β-κύτταρα 
που ανευρίσκονται σε μικρό αριθμό στο περιφερικό 
αίμα του 50% των υγιών ατόμων. άυτά τα t(14;18)+ 
κύτταρα διαφοροποιούνται σε μνημονικά Β-κύτταρα 
που διαθέτουν πλεονέκτημα επιβίωσης λόγω υπερέκ-

φρασης της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης Βcl-2 και 
εξακολουθούν να διαθέτουν την ικανότητα διέγερσης 
από αντιγόνο.16 η ανάδειξη της ESC υπογραφής εντός 
της t(14;18) B-κυτταρικής δεξαμενής αντανακλά μια 
πρώιμη ή και όψιμη γενετική μεταβολή, απαραίτητη 
για την εμφάνιση του FL ή t-FL.17 Βάσει του μοντέλου 
αυτού, το t-FL μπορεί να προέρχεται απευθείας από 
έναν ανεξάρτητο t(14;18)+/CPC+/ESC+ πληθυσμό 
Β-κυττάρων και να μην αντανακλά την κλωνική εξέλιξη 
από ένα προηγούμενο νεοπλασματικό λεμφωματικό 
κλώνο. η πρόσφατη ανακάλυψη ότι σωματικές μεταλ-
λάξεις του γονιδίου MLL, μιας μεθυλ-τρανσφεράσης 
που ρυθμίζει την μεταγραφή ποικίλων γονιδίων στα 
άωρα κύτταρα, ανευρίσκονται στο 89% των FL ενισχύει 
την υπόθεση του ESC μοντέλου στο FL.18

άπό αναλύσεις των αλληλουχιών των σωματικών 
υπερμεταλλάξεων, των μεταλλάξεων της μ βαρίας 
αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης και τη γενετική μελέτη 
των λεμφωματικών κλώνων από διαδοχικές βιοψίες 
ασθενών κατά τη διάγνωση του FL και στην εκτροπή 
σε t-FL, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δύο οδοί για την 
εμφάνιση t-FL. ςτην πρώτη (άμεση οδός) η ιστολογική 
μεταμόρφωση προέρχεται από εκτροπή ενός προϋ-
πάρχοντος FL κλώνου σε DLBCL, ενώ στην δεύτερη 
(έμμεση οδός) ένα “αρχέγονο προγονικό” κύτταρο του 
βλαστικού κέντρου (CPC+/ESC+) ανεξάρτητο από 
τον αρχικό FL κλώνο ευθύνεται για την εμφάνιση του 
t-FL.19 άπό την μελέτη με GEP διαδοχικών βιοπτικών 
δειγμάτων ασθενών με FL → t-FL, διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις με υπερέκφραση γονιδίων 
που σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό, όπως τα 
CDKN2A, και c-REL, αλλά και περιπτώσεις που δεν 
σχετίζονται με γονιδιακή υπογραφή πολλαπλασιασμού. 
Επίσης, με τη τεχνική του συγκριτικού γενομικού 
υβριδισμού (comparative genomic hybridization, 
CGH) σε ζεύγη βιοψιών διαπιστώθηκε ότι η ιστολογική 
μεταμόρφωση συνοδεύεται από επίκτητες δομικές και 
αριθμητικές μεταβολές στα χρωμοσώματα.20 άνάλο-
γα με το είδος των δευτερογενών χρωμοσωμιακών 
βλαβών που συμβαίνουν, έχει παρατηρηθεί ταχεία ή 
βραδεία πορεία προς την ιστολογική μεταμόρφωση 
(κυτταρογενετικά μονοπάτια κλωνικής εξέλιξης στο 
FL). άλλά και από ανάλυση μονονουκλεοτιδικών πο-
λυμορφισμών (SNP) σε δείγματα που δεν εμφάνιζαν 
με CGH μεταβολές του αριθμού των χρωμοσωμάτων, 
διαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
FL και t-FL υπήρχε επίκτητη μονογονεϊκή δισωμία 
(acquired uniparental disomy, aUPD),20 φαινόμενο 
που επιτυγχάνεται μέσω μιτωτικού ανασυνδυασμού (ή 
μη-διαχωρισμού) και έχει ως αποτέλεσμα το κύτταρο 
να καθίσταται ομόζυγο για μια προϋπάρχουσα βλάβη, 
γεγονός που του προσδίδει πλεονέκτημα ανάπτυξης. 
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ςε μερικές περιπτώσεις το πρότυπο της aUPD στο 
FL διατηρήθηκε και στο t-FL, υποδηλώνοντας άμεση 
εξέλιξη από τον αρχικό κλώνο, ενώ στην πλειοψηφία 
των ζευγών δειγμάτων παρατηρήθηκε ότι οι aUPD 
βλάβες στο FL απουσίαζαν στο t-FL, υποδηλώνοντας 
ανεξάρτητη προέλευση από ένα κοινό CPC. Μια 
συγκεκριμένη περιοχή aUPD στο χρωμόσωμα 16p 
που ανιχνεύτηκε σε 22 από 186 δείγματα FL κατά 
τη διάγνωση, σχετίστηκε με πτωχή έκβαση και είχε 
ειδική προγνωστική αξία για την εμφάνιση ιστολο-
γικής μεταμόρφωσης. Άλλες γενετικές και μοριακές 
μεταβολές που έχουν συσχετιστεί με την ιστολογική 
μεταμόρφωση είναι η έλλειψη ή μεταλλάξεις του 
ΤΡ53, τα προφίλ των microRNAs, η υπερμεθυλίωση 
του γονιδίου CDΚΝ2Α, οι BCL-6 μεταλλάξεις, ο SNP 
rs6457327 στο χρωμόσωμα 6p, και προσθήκες υλικού 
(gains) στα χρωμοσώματα 2, 3q, και 5. 

ςχετικά με την ιστολογική μεταμόρφωση στη CLL, 
η γενετική ανάλυση και ο μοριακός χαρακτηρισμός 
του συνδρόμου Richter αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν 
ανωμαλίες των TP53 και c-MYC στο 50% και 25% 
των περιπτώσεων, αντίστοιχα.21 Μάλιστα, η απουσία 
ανωμαλιών του TP53 σε ασθενείς με σύνδρομο Richter 
συνοδεύεται από σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης 
και στους ασθενείς αυτούς πρέπει να γίνεται FISH για 
del(17p). Επίσης από ανάλυση περιπτώσεων CLL/
SLL → DLBCL διαπιστώθηκε ότι το μη-σχετιζόμενο με 
τον CLL/SLL κλώνο σύνδρομο Richter είχε ηπιότερη 
κλινική συμπεριφορά από το κλωνικά σχετιζόμενο με 
CLL/SLL σύνδρομο Richter (ολική επιβίωση 62 μήνες 
vs 14 μήνες, αντίστοιχα) και μικρότερη συχνότητα 
εμφάνισης TP53 ανωμαλιών και στερεοτυπικού BCR.21

Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΟυ	ΜικΡΟΠΕΡιΒαΛΛΟνΤΟΣ	 
ΣΤήν	ιΣΤΟΛΟΓική	ΜΕΤαΜΟΡΦωΣή

οι γονιδιακές υπογραφές του μικροπεριβάλλοντος 
στο FL εχουν σημαντική προγνωστική σημασία για 
την έκβαση των ασθενών. η γονιδιακή υπογραφή 
“ανοσοαπάντηση τύπου 1” υπάρχει στο 75% των 
ασθενών, σχετίζεται με ευνοϊκή επιβίωση (διάμεση 
επιβίωση 11 έτη) και περιλαμβάνει υπερεκφραζόμε-
να γονίδια αντιδραστικών τ-κυττάρων. η γονιδιακή 
υπογραφή “ανοσοαπάντηση τύπου 2” στο 25% των 
ασθενών σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση (διάμε-
ση επιβίωση 3.9 έτη) και περιλαμβάνει γονίδια που 
εκφράζονται κατά προτίμηση σε μακροφάγα και δεν-
δριτικά κύτταρα.13 άπό συγκριτική μελέτη με GEP του 
μικροπεριβάλλοντος σε ζεύγη βιοψιών ασθενών που 
εμφάνισαν ιστολογική μεταμόρφωση και ζεύγη βιοψιών 
ασθενών χωρίς μεταμόρφωση, διαπιστώθηκε ότι το 
60% των γονιδίων που διαχώριζαν τις δύο ομάδες 

κωδικοποιούσαν πρωτεΐνες που σχετίζονται με την 
κυτταρική ανοσία και τη φλεγμονή. Μάλιστα οι ασθενείς 
που τελικά εμφάνισαν ιστολογική μεταμόρφωση είχαν 
στη διάγνωση GEP πρότυπο παρόμοιο με αυτό της 
αντιδραστικής λεμφοζιδιακής υπερπλασίας, ενώ οι 
ασθενείς που δεν παρουσίασαν μεταμόρφωση είχαν 
υποεκφραζόμενα γονίδια σχετιζόμενα με την ανοσία. 
τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η παρουσία 
ενός “ενεργοποιημένου ανοσολογικού μικροπερι-
βάλλοντος” κατά τη διάγνωση προβλέπει αλλά και 
συμμετέχει στην παθογένεση της μεταμόρφωσης. Με 
την ανοσοϊστοχημεία έχει παρατηρηθεί ότι η μείωση 
του αριθμού των CD4+CD25+FOXP-3+ ρυθμιστικών 
τ-κυττάρων (Tregs) αλλά και η περιλεμφοζιδιακή τους 
κατανομή αντί της παρουσίας τους εντός του νεοπλα-
σματικού λεμφοζιδίου σχετίζονται με την ιστολογική 
μεταμόρφωση σε επιθετικό λέμφωμα.22 Ένας άλλος 
υποπληθυσμός τ-κυττάρων που έχει συσχετιστεί 
με την πρόγνωση στο FL είναι τα CD57+ τ-κύτταρα. 
το CD57 είναι ένας δείκτης “κλωνικής εξάντλησης”, 
δηλαδή της αδυναμίας των τ-κυττάρων να υποστούν 
νέα κυτταρική διαίρεση ακόμη και μετά από προσθήκη 
IL-2, IL-7 ή IL-15. η έκφραση του CD57 προδιαθέτει 
σε τ-κυτταρική απόπτωση, επομένως είναι ένας 
δείκτης λεμφοκυτταρικής δυσλειτουργίας στο μικροπε-
ριβάλλον του λεμφώματος. άπό μια ανοσοϊστοχημική 
μελέτη διαπιστώθηκε ότι όταν το μικροπεριβάλλον 
αποτελείται κυρίως από CD57+ τ-κύτταρα (φαινό-
τυπος “ανοσοδιαφυγής”), τότε η νόσος σχετιζεται με 
υψηλότερη συχνότητα δυσμενών κλινικο-βιολογικών 
εκδηλώσεων, όπως Β-συμπτώματα και διήθηση 
μυελού.56 άντίθετα, όταν το μικροπεριβάλλον αποτε-
λείται κυρίως από CD8+ τ-κύτταρα και μακροφάγα 
(φαινότυπος “ανοσοεπιτήρησης”), η κλινική πορεία 
της νόσου είναι ευνοϊκότερη. ςυνοψίζοντας, αν και 
το μικροπεριβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην ιστολογική μεταμόρφωση του FL, ωστόσο ο 
βαθμός συμμετοχής του και οι ακριβείς μηχανισμοί 
παραμένουν άγνωστοι. 

Όπως αναφέρθηκε, οι γνώσεις μας για την ιστολο-
γική μεταμόρφωση και τα γεγονότα που τη χαρακτη-
ρίζουν στηρίζονται σε θεωρητικά μοντέλα. η Εικόνα	
1	περιγράφει ένα τέτοιο μοντέλο.

ΠΡΟΓνωΣΤικΟι	ΠαΡαΓΟνΤΕΣ	 
και	κΛινικα	ΧαΡακΤήΡιΣΤικα	

ο Follicular Lymphoma International Prognostic 
Index (FLIPI) και το International Prognostic Index 
(IPI) score προσδιορίζoνται από κοινά κλινικoεργα-
στηριακά δεδομένα και αντανακλούν το φορτίο της 
νόσου και τα κλινικά χαρακτηριστικά του νοσήματος 
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στη διάγνωση. ωστόσο, οι προγνωστικοί αυτοί δείκτες 
δεν αποτελούν παρα μόνον αδρούς δείκτες της βιο-
λογίας και βιολογικής συμπεριφοράς του FL. άν και 
στο FLIPI έχει αποδωθεί προγνωστική αξία ως προς 
τον κίνδυνο εμφάνισης ιστολογικής μεταμόρφωσης 
σε κάποια φάση στη πορεία του νοσήματος,3,4,9 η 
συσχέτιση του με την ιστολογική μεταμόρφωση δεν 
έχει οδηγήσει σε μεταβολή της κλινικής πρακτικής 
ώστε να βελτιώσουμε την έκβαση των ασθενών με 
FL και το FLIPI δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης 
προδιάθεσης ιστολογικής μεταμόρφωσης. Άλλοι πα-
ράγοντες που έχουν συσχετισθεί με μεταμόρφωση 
είναι η υψηλή τιμή LDH και β2-μικροσφαιρίνης και 
η χαμηλή τιμή αλβουμίνης στη διάγνωση,3,4 ενώ οι 
ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση (CR) 
με πρώτης γραμμής θεραπεία εμφανίζουν μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο εμφάνισης ιστολογικής μεταμόρφωσης.3

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν οι ασθενείς με 
FL που δεν εμφανίζουν συμπτώματα και παρακολου-
θούνται χωρίς θεραπεία (“watch and wait”) μέχρι την 
εμφάνιση συμπτωματικής νόσου διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο για μεταμόρφωση. Μόνο μια τυχαιοποιημένη 
μελέτη έχει εξετάσει τον κίνδυνο μεταμόρφωσης σε 

ασθενείς με προχωρημένου σταδίου ασυμπτωματική 
νόσο που αντιμετωπίστηκαν με θεραπεία ή παρα-
κολούθηση.23 ςτην μελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκε 
διαφορά στον κίνδυνο ιστολογικής μεταμόρφωσης 
μεταξύ των δύο τυχαιοποιημένων ομάδων ασθενών. 
άναδρομικές μελέτες που εχουν εξετασει το ζήτημα 
έχουν αποδώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Ένα 
δεύτερο κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ο τύπος της χημει-
οθεραπείας στη διάγνωση (π.χ. CHOP vs CVP) έχει 
επίδραση στον κίνδυνο μεταμόρφωσης. και εδώ τα 
αποτελέσματα των διαφόρων μελετών είναι αντιφα-
τικά, και προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία στην 
εποχή του rituximab που να δείχνουν ότι η προσθήκη 
ανθρακυκλίνης στην θεραπεία πρώτης γραμμής μει-
ώνει τον κίνδυνο ιστολογικής μεταμόρφωσης στο FL. 
άναφορικά με τον τύπο της αρχικής θεραπείας και τον 
κίνδυνο ιστολογικής μεταμόρφωσης στη CLL/SLL, σε 
μια τυχαιοποιημένη μελέτη fludarabine vs chlorambucil 
παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης συν-
δρόμου Richter στο σκέλος της fludarabine (7% 
vs 2%) σε ηλικιωμένους αλλά όχι νεότερης ηλικίας 
ασθενείς.24 ωστόσο, άλλες μελέτες που ακολούθησαν 
δεν επιβεβαίωσαν αυτά τα ευρήματα. παράγοντες 

Εικόνα 1. Μικροπεριβάλλον και ιστολογική μεταμόρφωση στο λεμφοζιδιακό λέμφωμα.
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που έχουν συσχετισθεί με τον κίνδυνο ανάπτυξης 
συνδρόμου Richter είναι η έκφραση του αντιγόνου 
CD38 στον ανοσοφαινότυπο, η απουσία del(13q14), 
η χρησιμοποίηση του μικρογονιδίου IGHV4-39, και 
η στερεοτυπία του Β-κυτταρικού υποδοχέα (BCR). 

η ιστολογική μεταμόρφωση κλασικά συνοδεύεται 
από θορυβώδεις κλινικές εκδηλώσεις, συνυφασμένες 
με την επιθετική βιολογική συμπεριφορά του νοσή-
ματος. οι ασθενείς εμφανίζουν φθίνουσα κατάσταση 
ικανότητας, ταχέως αναπτυσσόμενη και συχνά ασύμ-
μετρη λεμφαδενοπάθεια, συχνή προσβολή εξωλεμ-
φαδενικών εστιών (π.χ. κνς), συχνά Β-συμπτώματα, 
υψηλή LDH και συχνά υπερασβεστιαμία.3

ΘΕΡαΠΕια	και	ΕκΒαΣή	
η πρόγνωση των ασθενών με t-FL είναι δυσμενής 

και η διάμεση επιβίωση τους 1-2 έτη.3,4,9 άσθενείς 
που εμφανίζουν περιορισμένου σταδίου t-FL και 
πετυχαίνουν CR έχουν καλύτερη διάμεση επιβίωση 
από τους ασθενείς με προχωρημένου σταδίου νόσου 
με επίτευξη CR (108 vs 18 μήνες)25 και 5-ετή ολική 
επιβίωση (OS) 66% vs 19%.4 H εμπειρία συνιστά 
ασθενείς με περιορισμένου σταδίου t-FL και χωρίς 
προηγούμενο ιστορικό έκθεσης σε ανθρακυκλίνη να 
αντιμετωπίζονται με συνδυασμένη χημειοθεραπεία 
που περιέχει ανθρακυκλίνη (R-CHOP) ακολουθούμενη 
από ακτινοβολία προσβεβλημένου πεδίου.25

Για τους ασθενείς με προχωρημένου σταδίου t-FL 
χωρίς προηγούμενο ιστορικό έκθεσης σε ανθρακυκλίνη 
συνιστάται συνδυασμός με ανθρακυκλίνη (R-CHOP), 
ενώ οι ασθενείς με ιστορικό έκθεσης σε ανθρακυκλίνη 
ενδείκνυται να αντιμετωπίζονται με σχήματα διάσωσης 
επιθετικών λεμφωμάτων, όπως R-ESHAP, R-ICE, 
και R-DHAP. άπό αναδρομικές μελέτες φαίνεται ότι 
η προσθήκη του rituximab στην χημειοθεραπεία 
βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με t-FL.26

ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητι-
κών κυττάρων (auto-HSCT) στο t-FL δεν είναι σαφής. 
οι περισσότερες μελέτες περιλαμβάνουν μικρό αριθμό 

ασθενών και η διάμεση παρακολούθηση δεν ξεπερνά 
τα 5 έτη. Επίσης οι μελέτες αυτές παραπέμπουν στην 
προ-rituximab εποχή. ωστόσο, από τα αποτελέσματα 
φαίνεται ότι η 5-ετής επιβίωση χωρίς πρόοδο της 
νόσου (PFS) και η 5-ετής OS μετά την εφαρμογή 
auto-HSCT είναι 25-47% και 51-72% αντίστοιχα,27-31 
υποδηλώνοντας ότι σημαντικός αριθμός ασθενών 
ωφελούνται από την auto-HSCT (Πίνακας	2). Ειναι 
αξιοσημείωτο ότι η υποτροπή μετά από auto-HSCT 
δεν είναι πάντα της ίδιας ιστολογική εικόνας, και 
συχνά η υποτροπή συνοδεύεται από ιστολογία Χκλ 
(π.χ. επιστροφή-downgrade σε FL).27 Επομένως, 
θα πρέπει οι ασθενείς να υποβάλλονται σε βιοψία 
ή επί αδυναμίας λήψης βιοψίας σε PET/CT, και οι 
ασθενείς με ασυμπτωματική Χκλ υποτροπή ίσως 
δεν έχουν και ένδειξη θεραπείας.27 H ενσωμάτωση 
της ραδιανοσοθεραπείας στο σχήμα προετοιμασίας 
για auto-HSCT αποτελεί μια ελκυστική στρατηγική, με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς με DLBCL 
(3-ετής PFS 70% και OS 81%), αλλά απαιτούνται προ-
οπτικές μελέτες και μεγαλύτερη παρακολούθηση. ο 
ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών 
κυττάρων (allo-HSCT) είναι επίσης ασαφής, όμως 
με την βελτίωση της υποστηρικτικής αγωγής και την 
χρήση μειωμένης έντασης σχημάτων προετοιμασί-
ας (RIC) τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. άπό 
τον περιορισμένο αριθμό μελετών η PFS κυμαίνεται 
από 18%-68% και η OS από 21%-68% με διάμεση 
παρακολούθηση 3-4 ετών (Πίνακας	3).32-36

ςχετικά με το σύνδρομο Richter, επειδή έχει πτωχή 
πρόγνωση με την συμβατική ανοσοχημειοθεραπεία 
τύπου R-CHOP ή OFAR, έχει εκτιμηθεί και ο ρόλος 
της allo-HSCT αλλά η εμπειρία περιορίζεται σε μικρό 
αριθμό ασθενών. άπό μια αναδρομική μελέτη η 3-ετής 
επιβίωση ήταν 75% στους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε allo-HSCT μετά από επίτευξη CR/PR συγκριτικά 
με 27% στους ασθενών που πέτυχαν CR/PR αλλά 
δεν προχώρησαν σε allo-HSCT. δεν διαπιστώθηκε 
όφελος από την πραγματοποίηση allo-HSCT σε 
ασθενείς με ανθεκτική νόσο μετά από σχήμα εφόδου. 

Πίνακας	2.	άποτελέσματα αυτόλογης μεταμόσχευσης στο λεμφοζιδιακό λέμφωμα σε ιστολογική μεταμόρφωση

Μελέτη N Σχήμα	προετοιμασίας CR+PR%	προ	auto-HSCT DFS/PFS% OS	(%)
Foran27 27 CyTBI 100 NA διάμεση 8.5 έτη
Williams28 50 CyTBI±VP16, BEAM, CBV CR=38 30 (5 έτη) 51 (5 έτη)
Chen29 35 VP16MelTBI 100 36 (5 έτη) 37 (5 έτη)
Freidberg30 27 CyTBI CR=44 46 (5 έτη) 58 (5 έτη)
Sabloff31 23 CBV, BEAM NA 25 (5 έτη) 56 (5 έτη)
ν=αριθμός ασθενών, CR=πλήρης ύφεση, PR=μερική ύφεση, DFS=επιβίωση χωρίς νόσο, PFS=επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου, 
OS=συνολική επιβίωση, νά=μη διαθέσιμο
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το ΕΒΜτ προτείνει για ασθενεις με σύνδρομο Richter 
εφαρμογή allo-HSCT στη πρώτη ύφεση.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
η ιστολογική μεταμόρφωση σε επιθετικό λέμφωμα 

είναι ένα φαινόμενο που έχει περιγραφεί εκτενώς στην 
φυσική πορεία ασθενών με Χκλ και κυρίως στους 
ασθενείς με FL. παρά τον σημαντικό όγκο γνώσεων 
για τα ιστολογικά και τα μοριακά χαρακτηριστικά του 
t-FL, οι μηχανισμοί της παθογένεσης της ιστολογικής 
μεταμόρφωσης μόλις τώρα αρχίζουν να αποκωδικο-
ποιούνται και η όποια πρόοδος στη βιολογία δεν έχει 
ακόμη μεταφραστεί σε βελτίωση της κλινικής έκβασης. 
παραμένει ασαφές αν υπάρχει προδιάθεση για την 
εμφάνιση ιστολογικής μεταμόρφωσης και τρεχόντως 
δεν διαθέτουμε εργαλεία για να προβλέψουμε ποιοι 
ασθενείς θα την αναπτύξουν. Επίσης δεν διαθέτουμε 
αποτελεσματικές θεραπείες για την αντιμετώπιση των 
ασθενών αυτών. Για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 
είναι απαραίτητη η ένταξη της ιστολογικής μεταμόρ-
φωσης στα καταληκτικά σημεία κλινικών μελετών και 
επίσης να αποτελέσουν οι ασθενείς αυτοί αντικείμενο 
προοπτικών κλινικών μελετών. πρέπει να τονιστεί ότι 
η συστηματική λήψη διαδοχικών βιοψιών σε κάθε 
επεισόδιο νόσου είναι απολύτως απαραίτητη για την 
επίτευξη προόδου στην ερμηνεία της παθοφυσιολογίας 
και την μελλοντική ανάπτυξη στόχευμένων θεραπειών 
για τα λεμφώματα σε ιστολογική μεταμόρφωση.
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διαφαινόμενες	απαντήσεις

ΕιΣαΓωΓή
το λεμφοζιδιακό λέμφωμα (λολ) αποτελεί το 

δεύτερο πιο συχνό ιστολογικό τύπο NHL(μη Hodgkin 
λεμφώματος) στις δυτικές κοινωνίες. παρότι η διά-
μεση επιβίωση ασθενών με λολ είναι μεγαλύτερη 
συγκριτικά με την αντίστοιχη ασθενών που πάσχουν 
από λεμφώματα άλλων ιστολογικών τύπων, η νό-
σος παραμένει ανίατη, με συνεχείς υποτροπές και 
βράχυνση των διαστημάτων ύφεσης στις διαδοχικές 
υποτροπές. Για τη βελτίωση της έκβασης των ασθε-
νών με λολ, χρησιμοποιήθηκε η μεγαθεραπεία με 
υποστήριξη αυτολόγου μοσχεύματος (Autologous 
Stem Cell Transplantation- ASCT) η οποία πρωτοε-
φαρμόσθηκε στα τέλη του 19801. ωστόσο, η δυνητική 
όψιμη τοξικότητα της ASCT, η ανάπτυξη δευτεροπα-
θών μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων καθώς και η μη 
επίτευξη plateau στις καμπύλες επιβίωσης, καθιστούν 
επισφαλή τη θέση της μεταξύ των άμεσων θερα-
πευτικών επιλογών για την αντιμετώπιση του λολ. 
η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων (allogeneic Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation-alloHSCT) αν και αποτελεί τη μόνη 
θεραπευτική επιλογή που παρέχει δυνατότητα ίασης 
σε ασθενείς που πάσχουν από λολ, συνοδεύεται από 
υψηλή τοξικότητα και θνητότητα (Treatment Related 
Mortality - TRM) καθώς, οι ασθενείς με λολ είναι κατά 
κανόνα, προχωρημένης ηλικίας και πολυθεραπευμέ-
νοι πριν από τη μεταμόσχευση. η χρήση σχημάτων 
προετοιμασίας μειωμένης έντασης (Reduced Intensity 
Conditioning- RIC) έναντι των μυελοαφανιστικών, 
καθιστά την alloHSCT ελκυστική θεραπευτική επιλογή 
σε άτομα προχωρημένης ηλικίας, με αντίτιμο όμως 

τα υψηλότερα ποσοστά υποτροπής.
η προσθήκη ανοσοθεραπείας (Rituximab) στα 

χημειοθεραπευτικά σχήματα εφόδου και υποτροπής 
έχει σαφώς βελτιώσει την έκβαση των ασθενών με λολ 
την τελευταία δεκαετία2,3. ςτην εποχή του Rituximab η 
θέση της μεταμόσχευσης στις θεραπευτικές επιλογές 
για την αντιμετώπιση του λολ παραμένει επισφα-
λής ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα και άλλων 
τυχαιοποιημένων μελετών για να αποσαφηνίσουν 
τη θέση της.

ςτη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε μέσα από τη 
διεθνή βιβλιογραφία να αποκρυσταλλώσουμε το 
ρόλο της μεταμόσχευσης στην αντιμετώπιση του λολ 
καθώς και τις προοπτικές που διαφαίνονται από το 
συνδυασμό νέων φαρμάκων-μεταμόσχευσης.

ή	ΘΕΣή	ΤήΣ	ASCT	ωΣ	ΘΕΡαΠΕια	ΠΡωΤήΣ	
ΓΡαΜΜήΣ	ΣΤήν	ανΤιΜΕΤωΠιΣή	ΤΟυ	ΛΟΛ
η ASCT ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την 

αντιμετώπιση ασθενών με λολ ήταν αμφισβητήσιμη, 
σήμερα δε, στην εποχή του Rituximab τείνει να γίνει 
απαγορευτική. ςτη προ Rituximab εποχή, 4 τυχαιο-
ποιημένες μελέτες αξιολογούν τη θέση της αυτόλογης 
μεταμόσχευσης ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Ενώ 
οι 3 από τις 4 μελέτες καταδεικνύουν στατιστικώς 
σημαντική υπεροχή της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας ως προς 
την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (Progression 
Free Survival - PFS), καμία μελέτη δεν αναδεικνύει 
διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων ως προς τη συνολική 
επιβίωση (Overall Survival - OS)4.

η μελέτη με το μεγαλύτερο διάστημα παρακολού-
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θησης, παράγοντας που επιτείνει την αξιοπιστία της, 
ιδιαίτερα για ασθενείς με λολ, δημοσιεύθηκε από την 
ομάδα GOELAMS το 20095: τυχαιοποιήθηκαν 172 
ασθενείς, είτε με την ολοκλήρωση της συμβατικής 
θεραπείας εφόδου, είτε με την επίτευξη τουλάχιστον 
μερικής ύφεσης μετά 3 κύκλους θεραπείας εφόδου, 
στη διενέργεια ASCT με χορήγηση in vitro κεκα-
θαρμένου μοσχεύματος. Ενώ η εκτιμώμενη 9-ετής 
PFS ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη στην 
ομάδα της μεταμόσχευσης έναντι της συμβατικής 
θεραπείας (64% έναντι 39% αντίστοιχα, p<0,05) η 
υπεροχή αυτή δε «μεταφράστηκε» και σε υπεροχή 
στην OS (76% έναντι 80% αντίστοιχα). παράγοντες 
που πιθανόν δικαιολογούν την αναντιστοιχία αυτή κατά 
τους συγγραφείς, ήταν η παράταση της επιβίωσης 
των ασθενών που υποτροπίασαν μετά τη συμβατική 
χημειοθεραπεία (ιδιαίτερα με την προσθήκη Rituximab 
στα σχήματα διάσωσης) καθώς και το υψηλό ποσοστό 
δευτεροπαθών κακοηθειών στην ομάδα της μεταμό-
σχευσης (που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην in 
vitro κάθαρση του μοσχεύματος).

προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύ-
θηκε από την Ιταλική GITMO αξιολόγησε την ASCT 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς που 
έπασχαν από υψηλού κινδύνου λολ και έλαβαν θε-
ραπεία εφόδου που περιείχε Rituximab6. Με διάμεσο 
διάστημα παρακολούθησης 51 μήνες, η εκτιμώμενη 
4-ετής PFS ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση 
έναντι αυτών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (68% 
και 31% αντίστοιχα, p<0,05), χωρίς διαφορά όμως 
μεταξύ των 2 ομάδων στην OS (80% και 81% αντί-
στοιχα). άπό την πολυπαραγοντική ανάλυση, ο μόνος 
παράγοντας που επηρέασε στατιστικώς σημαντικά την 
PFS ήταν η επίτευξη μοριακής ύφεσης ανεξαρτήτως 
των προηγηθεισών θεραπειών.

ή	ASCT	ωΣ	ΘΕΡαΠΕια	διαΣωΣήΣ	 
ΣΤήν	ανΤιΜΕΤωΠιΣή	ΤΟυ	ΛΟΛ

ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης στη θε-
ραπεία ασθενών με λολ που υποτροπίασαν μετά 
την αρχική θεραπεία, στην προ Rituximab εποχή, 
είχε πιστοποιηθεί κυρίως από τα αποτελέσματα τυ-
χαιοποιημένης μελέτης που δημοσιεύθηκε το 20037. 
ςτη μελέτη αυτή που διενεργήθηκε σε 11 κέντρα της 
Ευρώπης και άυστραλίας (CUP Trial), οι ασθενείς 
μετά την υποτροπή έλαβαν 3 κύκλους CHOP και οι 89 
ασθενείς που παρουσίασαν τουλάχιστον μερική ύφεση 
τυχαιοποιήθηκαν προς συνέχιση της χημειοθεραπείας, 
ASCT, ή ASCT με χορήγηση in vitro κεκαθαρμένου 
μοσχεύματος. Mε διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 

69 μήνες, η αυτόλογη μεταμόσχευση υπερτερούσε 
στατιστικώς σημαντικά έναντι της συμβατικής χημει-
οθεραπείας ως προς την PFS και την OS.

η μελέτη GELA αξιολόγησε αναδρομικά την πορεία 
254 ασθενών που υποτροπίασαν μετά τη θεραπεία 
εφόδου που δεν περιελάμβανε Rituximab και έλαβαν 
θεραπείες διάσωσης που περιείχαν Rituximab ή ASCT 
ή και τα δύο. άπό τα αποτελέσματα της μελέτης, φαί-
νεται ότι την καλύτερη έκβαση είχαν οι ασθενείς που 
έλαβαν θεραπείες διάσωσης που περιείχαν Rituximab 
και ASCT με 5-ετή OS μετά την υποτροπή άνω του 
90%. άπό τα αποτελέσματα της ίδιας μελέτης, φαί-
νεται ότι ασθενείς που έλαβαν σχήματα διάσωσης 
με Rituximab δεν ευνοήθηκαν από την προσθήκη 
της ASCT ως προς την OS και PFS, καθιστώντας 
έτσι επισφαλή την προσθήκη της μεγαθεραπείας σε 
σχήματα διάσωσης που περιέχουν Rituximab8.

Μετά την ενσωμάτωση του Rituximab στις θερα-
πείες εφόδου δεν έχει αποσαφηνισθεί εάν η αυτόλο-
γη μεταμόσχευση μπορεί να βελτιώσει την έκβαση 
ασθενών που υποτροπίασαν ή που η νόσος τους 
διέφυγε μετά από θεραπεία εφόδου με Rituximab. 
πρόσφατη αναδρομική μελέτη, αξιολόγησε την πορεία 
ασθενών που έλαβαν τέτοιες θεραπείες εφόδου και 
παρουσίασαν υποτροπή ή διαφυγή της νόσου. άπό 
την πολυπαραγοντική ανάλυση της μελέτης, οι μόνοι 
παράγοντες που επηρέασαν θετικά και στατιστικώς 
σημαντικά την PFS, ήταν η καθυστερημένη υποτρο-
πή και η διενέργεια ASCT. οι δύο προαναφερθέντες 
παράγοντες μαζί με την ηλικία κατά την υποτροπή 
επηρέασαν σημαντικά και την OS. περιορισμοί της 
μελέτης: ο αναδρομικός χαρακτήρας της, ο μικρός 
αριθμός ασθενών στις διάφορες υποομάδες θεραπει-
ών και η εκλεκτική επιλογή των προς μεταμόσχευση 
ασθενών9.

Ένας πρόσθετος παράγοντας που εξασθενεί πε-
ραιτέρω το ρόλο της αυτόλογης μεταμόσχευσης σε 
ασθενείς που πάσχουν από λολ και η νόσος τους 
εμφανίζει υποτροπή ή διαφυγή μετά τη θεραπεία 
εφόδου, προκύπτει και από τα έξοχα αποτελέσματα 
μελετών που περιλαμβάνουν το Rituximab στα σχή-
ματα διάσωσης αλλά και ως θεραπεία συντήρησης 
μετά από αυτά. τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολόγησε 
την πορεία ασθενών που μετά τη χορήγηση θεραπεί-
ας διάσωσης τυχαιοποιήθηκαν είτε προς συντήρηση 
με Rituximab (375mg/m2 ανά τρίμηνο για 2 έτη) είτε 
προς παρακολούθηση. η διάμεση PFS και η OS 
υπερείχαν σημαντικά στην ομάδα των ασθενών που 
έλαβαν συντήρηση με Rituximab έναντι της ομάδας 
παρακολούθησης (PFS: 51,5 έναντι 14,9 μήνες αντί-
στοιχα, p<0,05 / OS: 85% στα 3 χρόνια έναντι 77%, 
αντίστοιχα p<0,05)10.
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ςυμπερασματικά, αν και η πλειονότητα των με-
λετών περιορίζει την αξία της ASCT ως θεραπεία 
διάσωσης στην αντιμετώπιση του λολ, μόνο μια 
τυχαιοποιημένη μελέτη που θα συνέκρινε σχήματα 
διάσωσης με Rituximab και συντήρηση με Rituximab 
έναντι της ASCT σε ασθενείς με υποτροπιάζον λολ 
μετά από σχήματα εφόδου που περιέχουν Rituximab, 
θα μπορούσε να δώσει οριστικές απαντήσεις στο κατά 
πόσο η αυτόλογη μεταμόσχευση μπορεί να παρέχει 
επιπλέον όφελος σε αυτή την ομάδα ασθενών11.

ή	ΘΕΣή	ΤήΣ	alloHSCT	ωΣ	ΘΕΡαΠΕυΤική	
ΕΠιΛΟΓή	ΣΤήν	ανΤιΜΕΤωΠιΣή	ΤΟυ	ΛΟΛ

το θεωρητικό πλεονέκτημα της αλλογενούς μετα-
μόσχευσης έναντι των άλλων θεραπευτικών επιλο-
γών προκύπτει από την επιβεβαιωμένη δράση του 
μοσχεύματος έναντι του κακοήθους κλώνου αλλά και 
από τη χρήση αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττάρων 
που δεν έχουν πρόσμιξη με κακοήθη κύτταρα και δεν 
έχουν υποστεί βλάβες στο DNA από προηγούμενη 
χημειοθεραπεία. άυτό μεταφράζεται σε μικρότερο 
ποσοστό υποτροπών και δευτεροπαθών αιματολο-
γικών κακοηθειών αν και αντισταθμίζεται από την 
υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης.

η εφαρμογή της alloHSCT για την αντιμετώπιση 
ασθενών με ανθεκτικό ή υποτοπιάζoν λολ ξεκίνησε 
με τη χρήση μυελοαφανιστικών σχημάτων που πε-
ριείχαν κατά κύριο λόγο ολόσωμη ακτινοβολία (Total 
Body Irradiation - τΒΙ). άπό αναδρομική μελέτη που 
αξιολόγησε την πορεία 176 ασθενών με λολ που 
υποβλήθηκαν σε φάση προχωρημένης νόσου σε 
αλλογενή μεταμόσχευση με μυελοαφανιστικό σχή-
μα (κυρίως τΒΙ), διαπιστώθηκε 5-ετής TRM και OS 
30% και 51%, αντίστοιχα12. η χρήση του κλασσικού 
BuCy ως προπαρασκευαστικού σχήματος, όπως 
παρουσιάζεται από τα αποτελέσματα αναδρομικής 
μελέτης, φαίνεται ότι περιόρισε την TRM (16%) και 
βελτίωσε την 5-ετή OS (79%). ςτη μελέτη όμως αυτή 
αξιολογήθηκαν ασθενείς που στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία εμφάνιζαν χημειοευαίσθητη νόσο πριν 
τη μεταμόσχευση13.

η υψηλή TRM που προκύπτει από τη χρήση των 
μυελοαφανιστικών σχημάτων, οδήγησε την πλειονό-
τητα των μεταμοσχευτικών κέντρων στη χρήση RIC 
σχημάτων σε μια προσπάθεια μείωσης της τοξικότητας 
αλλά και διατήρησης της δράσης του μοσχεύματος 
έναντι του λεμφώματος. προοπτική πολυκεντρική 
μελέτη αξιολόγησε την έκβαση 37 ασθενών που 
έπασχαν από λολ σε υποτροπή και υποβλήθηκαν σε 
αλλογενή μεταμόσχευση από συμβατό δότη μετά από 

σχήμα προετοιμασίας που περιείχε φλουνταραμπίνη 
και μελφαλάνη. οι ασθενείς με βάση την απάντηση στο 
σχήμα διάσωσης που έλαβαν πριν τη μεταμόσχευση 
ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα ά (σε πλήρη 
ύφεση πριν τη μεταμόσχευση), ομάδα Β (σε μερική 
ύφεση) και ομάδα Γ (με ανθεκτική νόσο). η 4-ετής 
OS ήταν 71%, 48% και 29% για τις ομάδες ά, Β και 
Γ αντίστοιχα ενώ η 4-ετής TRM 26%, 33%, και 71% 
αντίστοιχα. άπό τη μελέτη προκύπτει ότι και οι RIC 
μεταμοσχεύσεις συνοδεύονται από υψηλή τοξικότητα 
καθώς και ότι η σωστή επιλογή των ασθενών είναι 
κριτικής σημασίας, με αποκλεισμό ίσως εκείνων που 
καταδεικνύουν ανθεκτικότητα στο σχήμα διάσωσης14.

η σημασία της χημειοευαισθησίας της νόσου στην 
έκβαση των RIC μεταμοσχεύσεων επιβεβαιώθηκε 
και από τα αποτελέσματα μελέτης φάσης II που 
δημοσιεύθηκε το 2008. ςτη μελέτη αξιολογήθηκε η 
έκβαση 47 ασθενών με λολ που υποτροπίασαν μετά 
τη θεραπεία εφόδου αλλά κατέδειξαν ευαισθησία στη 
θεραπεία διάσωσης και υποβλήθηκαν σε αλλογενή 
μεταμόσχευση από συγγενή ή μη, συμβατό δότη μετά 
από σχήμα προετοιμασίας που περιείχε φλουνταρα-
μπίνη και κυκλοφωσφαμίδη μαζί με Rituximab. το 
Rituximab χορηγήθηκε σε δόση 375mg/m2 την ημέρα 
-13 και σε δόση 1000mg/m2 τις ημέρες -6, +1, +8. Με 
διάμεσο διάστημα παρακολούθησης τους 60 μήνες, η 
εκτιμώμενη OS και PFS ήταν 85% και 83% αντίστοιχα, 
ενώ η επίπτωση της οξείας νόσου μοσχεύματος κατά 
ξενιστή (aGvHD) βαθμού II-IV, ήταν 11%15.

ςτη βελτίωση των αποτελεσμάτων των RIC με-
ταμοσχεύσεων σε ασθενείς με λολ σε υποτροπή 
μετά από συμβατική χημειοθεραπεία ή αυτόλογη 
μεταμόσχευση, μπορεί να συνδράμει η in vivo κά-
θαρση των τ- λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος 
καθώς και η έγκαιρη χορήγηση λεμφοκυττάρων του 
δότη (DLI) επί παραμονής μικτής χίμαιρας 6 μήνες 
μετά τη μεταμόσχευση. άυτό επιβεβαιώνεται από τα 
αποτελέσματα μελέτης που αξιολόγησε ασθενείς με 
λολ που υποβλήθηκαν σε RIC μεταμόσχευση με την 
προσθήκη alemtuzumab στο προπαρασκευαστικό 
σχήμα και έλαβαν προφυλακτικά DLI, επί μη επίτευξης 
πλήρους χίμαιρας του δότη 6 μήνες μετά τη μετα-
μόσχευση. Με διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 
43 μήνες, η TRM στα 4 έτη ήταν 15% (8% και 22% 
για ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από συγγενή ή 
μη, συμβατό δότη, αντίστοιχα) ενώ η επίπτωση της 
aGvHD (gr II-IV) και cGvHD ήταν μόλις 13% και 18%, 
αντίστοιχα. άπό τους 28 ασθενείς που έλαβαν DLI 
για μικτή χίμαιρα, υποτροπή παρατηρήθηκε σε έναν 
από τους 17 που επέτυχαν πλήρη χίμαιρα έναντι 4 
από τους 11 που η χίμαιρα παρέμεινε μικτή μετά τα 
DLI (p:0,03)16.
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Ι. Μπάτσης

η χρήση σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης 
έντασης έχει, σχεδόν πλήρως, αντικαταστήσει τα 
μυελοαφανιστικά σχήματα χωρίς όμως η υπεροχή 
τους να επιβεβαιωθεί από προοπτικές μελέτες. ςε 
αναδρομική μελέτη που συνέκρινε μυελοαφανιστι-
κά σχήματα έναντι σχημάτων μειωμένης έντασης 
δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
μεταξύ των 2 σχημάτων ως προς την έκβαση, με 
εξαίρεση τον αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στις RIC 
μεταμοσχεύσεις. ςτην πολυπαραγοντική ανάλυση, η 
κατάσταση ικανότητας και η ευαισθησία της νόσου 
στο σχήμα διάσωσης επηρέασαν σημαντικά την TRM, 
την OS και την PFS17.

ςυμπερασματικά, η αλλογενής μεταμόσχευση 
μπορεί να αποτελέσει θεραπεία επιλογής σε νεαρής 
ηλικίας ασθενείς με λολ, χωρίς συνοδές παθήσεις και 
των οποίων η νόσος τους υποτροπίασε ή κατέδειξε 
ανθεκτικότητα στη θεραπεία εφόδου. η υπεροχή της 
ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τυχαιοποιημένες 
μελέτες και φαίνεται ότι η έκβασή της σχετίζεται με 
την ευαισθησία της νόσου στο σχήμα διάσωσης, την 
κατάσταση ικανότητας και τη συνοδό νοσηρότητα 
και όχι με τη βαρύτητα του προπαρασκευαστικού 
σχήματος.

αυΤΟΛΟΓή	Ή	αΛΛΟΓΕνήΣ	ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή	
ΣΕ	αΣΘΕνΕιΣ	ΜΕ	ΛΟΛ	ΠΕΡαν	ΤήΣ	ΠΡωΤήΣ	

υΦΕΣήΣ
δεν έχει πιστοποιηθεί από τυχαιοποιημένες μελέτες 

ποια είναι η βέλτιστη θεραπευτική επιλογή για ασθε-
νείς με λολ που υποτροπίασαν μετά τις θεραπείες 
εφόδου ή η νόσος τους κατάδειξε ανθεκτικότητα σε 
αυτές. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχαν μελέτες που 
να συγκρίνουν την αυτόλογη έναντι της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης σε αυτή την ομάδα ασθενών.

πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα τυχαι-
οποιημένης μελέτης στην οποία ασθενείς με λολ σε 
υποτροπή μετά τη θεραπεία εφόδου τυχαιοποιήθηκαν 
με βάση την ύπαρξη συγγενούς συμβατού δότη: όσοι 
διέθεταν συμβατό δότη υποβάλλονταν σε alloHSCT 
με μειωμένης έντασης σχήμα προετοιμασίας που 
περιλάμβανε φλουνταραμπίνη, κυκλοφωσφαμίδη μαζί 
με Rituximab (375mg/m2 τις ημέρες -13, -6, +1 και +8), 
ενώ όσοι δεν είχαν συμβατό δότη υποβάλλονταν σε 
ASCT μετά από σχήμα προετοιμασίας που περιείχε 
κυκλοφωσφαμίδη, καρμουστίνη, ετοποσίδη ή τΒΙ, 
κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσίδη. Όλοι οι ασθενείς μετά 
την ASCT λάμβαναν 4 εβδομαδιαίες δόσεις Rituximab 
ως συντήρηση (375mg/m2/δόση) ξεκινώντας την ημέ-
ρα +42. δυστυχώς, η μελέτη έκλεισε νωρίς λόγω της 
αργής εισόδου ασθενών στη μελέτη ως αποτέλεσμα 

κυρίως, της πληθώρας των θεραπευτικών επιλογών 
που είχαν οι θεράποντες ιατροί σε αυτή την ομάδα 
ασθενών. κατά συνέπεια, 7 ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε alloHSCT και 20 σε ASCT. Με διάμεσο διάστημα 
παρακολούθησης τους 36 μήνες, η 3-ετής OS και 
PFS ήταν 73% και 63% αντίστοιχα για την ASCT και 
100% και 86% αντίστοιχα για την alloHSCT. άξίζει να 
σημειωθεί, ότι κανείς ασθενής που υποβλήθηκε σε 
αλλογενή μεταμόσχευση δεν κατέληξε από επιπλοκές 
της μεταμόσχευσης, κανείς δεν εμφάνισε aGvHD (gr 
II-IV), ενώ μόνο ένας υποτροπίασε. Μειονεκτήματα 
της μελέτης, ο μικρός αριθμός ασθενών καθώς και 
το μικρό διάστημα παρακολούθησης18.

ΣυνδυαΣΜΟΣ	ASCT	 
και	ΡαδιΟανΟΣΟΘΕΡαΠΕιαΣ	 

Για	Τήν	ανΤιΜΕΤωΠιΣή	ΤΟυ	ΛΟΛ: 
νΕΕΣ	ΠΡΟΟΠΤικΕΣ

η προσθήκη του Rituximab και του Zevalin στις 
θεραπείες εφόδου και διάσωσης ασθενών με λολ 
έχει σημαντικά βελτιώσει τα ποσοστά ανταπόκρισης 
και ύφεσης των ασθενών. τα τελευταία χρόνια τα 
φάρμακα αυτά αποτελούν επίσης τμήμα του σχήματος 
κινητοποίησης καθώς και του προπαρασκευαστικού 
σχήματος στην αυτόλογη μεταμόσχευση, συμβάλλο-
ντας στην καλύτερη έκβαση των ασθενών με λολ.

άπό την Ιταλική ομάδα GITIL αξιολογήθηκε ανα-
δρομικά η ενσωμάτωση του Rituximab στο σχήμα 
διάσωσης (4 δόσεις, 375mg/m2 ανά δόση) καθώς και 
μετά την ASCT (2 δόσεις, 375mg/m2 ανά δόση), με 
στόχο την ενίσχυση της δράσης της χημειοθεραπεί-
ας αλλά και την in vivo κάθαρση του μοσχεύματος. 
η μεταμόσχευση διενεργήθηκε είτε ως θεραπεία 
σταθεροποίησης (CR1) είτε ως θεραπεία διάσωσης 
(πέραν της πρώτης ύφεσης). ςτην πολυπαραγοντική 
ανάλυση, παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά και 
στατιστικώς σημαντικά την OS και PFS, ήταν η ανθε-
κτικότητα της νόσου, η μη χορήγηση Rituximab στη 
μεταμόσχευση καθώς και τιμή του δείκτη aaIPI ³2. το 
μεγαλύτερο όφελος από τη προσθήκη του Rituximab 
παρατηρήθηκε στην ομάδα των ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε μεταμόσχευση σε προχωρημένη φάση 
νόσου. άξίζει να σημειωθεί, ότι στους ασθενείς που 
έλαβαν Rituximab στα σχήματα εφόδου και υποτρο-
πίασαν, η συνεισφορά της προσθήκης Rituximab στη 
μεταμόσχευση ήταν σημαντική αλλά όχι στατιστικώς 
σημαντική19.

Μελέτη φάσης II αξιολόγησε την ασφάλεια της 
προσθήκης του 90Υ ibritumomab tiuxetan (Zevalin) 
στο κλασικό ΒΕάΜ σε 41 ασθενείς με Β-NHL (4 με 
λολ) και υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση, 
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στην πλειονότητα τους, σε προχωρημένη φάση νόσου. 
η δόση του Zevalin ήταν 0,4mCi/kg και χορηγήθηκε 
14 ημέρες πριν από την έγχυση του μοσχεύματος. η 
TRM τις πρώτες 100 ημέρες ήταν 0% ενώ σε 3 ασθε-
νείς (7,3%) η διάμεση πνευμονία που αναπτύχθηκε 
αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Εκτός από το αποδεκτό 
profil τοξικότητας, η εκτιμώμενη 2-ετής OS και PFS 
ήταν 89% και 70% αντίστοιχα20.

ΣυνδυαΣΜΟΣ	alloHSCT  
και	ΡαδιΟανΟΣΟΘΕΡαΠΕιαΣ	 

Για	Τήν	ανΤιΜΕΤωΠιΣή	ΤΟυ	ΛΟΛ:	 
νΕΕΣ	ΠΡΟΟΠΤικΕΣ

η προσθήκη ραδιοανοσοθεραπευτικών φαρμά-
κων σε RIC μεταμοσχεύσεις μπορεί να ενισχύσει 
την αντινεοπλασματική δράση του σχήματος και 
παράλληλα να δώσει χρόνο για αποτελεσματικότε-
ρη δράση του μοσχεύματος έναντι του κακοήθους 
κλώνου. Επίσης, ο κίνδυνος κυτταροπενιών από το 
Zevalin μπορεί να αποτραπεί μετά την έγχυση του 
αλλογενούς μοσχεύματος.

Μελέτη φάσης ΙΙ εκτίμησε τη δυνατότητα και την 
ασφάλεια της προσθήκης του Zevalin σε αλλογενή 
μεταμόσχευση μετά από σχήμα προετοιμασίας μειω-
μένης έντασης (φλουνταραμπίνη και 2 Gy TBI) σε 40 
ασθενείς με Β-NHL (17 ΜΕ λολ). το Zevalin χορηγή-
θηκε για 14 ημέρες πριν την έγχυση του αλλογενούς 
μοσχεύματος, σε δόση 0,4mCi/kg. ςε όλους τους 
ασθενείς επιτεύχθηκε εμφύτευση του μοσχεύματος 
ενώ η προσθήκη του Zevalin δεν αύξησε την αναμε-
νόμενη τοξικότητα του σχήματος. παρά την αποδεκτή 
τοξικότητα, η εκτιμώμενη, στα 2 έτη, TRM ήταν 45%, 
γεγονός που αποδόθηκε στην υψηλή επίπτωση 
aGvHD (gr II-IV) και cGvHD, (43% και 53% αντίστοι-
χα). τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε 
ασθενείς με λολ με εκτιμώμενη 2-ετή OS και PFS 
67% και 57%, αντίστοιχα. λαμβάνοντας υπόψη, την 
προχωρημένη φάση νόσου καθώς και την προηγη-
θείσα πολυχημειθεραπεία (22 είχαν προηγουμένως 
υποβληθεί σε ASCT), τα αποτελέσματα της μελέτης 
κρίνονται τουλάχιστον αποδεκτά21.

ομάδα ερευνητών από το Dana-Farber εκτίμησε 
αναδρομικά το συνδυασμό Zevalin και RIC μετα-
μόσχευσης (Flu-Bu) σε ασθενείς με λολ (12) που 
υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση σε προχωρημένη 
φάση νόσου (κανένας σε πλήρη ύφεση). το Zevalin 
χορηγήθηκε σε δόση 0,4mCi/kg, με διάμεσο διάστημα 
χορήγησης 1 (0,4-5,8) μήνα πριν τη μεταμόσχευση. η 
2-ετής OS και PFS ήταν 83% και 74% αντίστοιχα, ενώ 
η 2-ετής TRM 18%22. περιορισμοί της μελέτης, ήταν ο 

αναδρομικός χαρακτήρας της, ο μικρός αριθμός που 
συμπεριέλαβε και το μικρό διάστημα παρακολούθησης.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
παρά την πληθώρα των δημοσιεύσεων σχετικά 

με τη θέση της μεταμόσχευσης στην αντιμετώπιση 
ασθενών με λολ δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με 
το χρόνο διενέργειας της μεταμόσχευσης, τον τρόπο 
επιλογής ασθενών προς μεταμόσχευση, το είδος της 
μεταμόσχευσης καθώς και το είδος του προπαρα-
σκευαστικού σχήματος. ο κυριότερος λόγος για αυτή 
την ασυμφωνία είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα των 
μελετών πραγματοποιήθηκε στην προ Rituximab και 
Zevalin εποχή. Ένα σημαντικό επίσης περιορισμό 
αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες τυχαιοποι-
ημένες μελέτες έχουν μικρό χρόνο παρακολούθησης 
με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα πολλές φορές να 
είναι επισφαλή. και αυτό συμβαίνει γιατί το λολ έχει, 
κατά κανόνα, ήπια και μακροχρόνια πορεία ώστε 
αυτό να «απαιτεί» μακροχρόνια παρακολούθηση 
για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. οι ανα-
δρομικές μελέτες με μεγάλο χρόνο παρακολούθησης 
κρίνονται ως επισφαλείς εξαιτίας της ανομοιογένειας 
κατά κανόνα του υλικού που μελετούν αλλά και του 
τρόπου αντιμετώπισης. τέλος, ένας επιπλέον λόγος 
που επιτείνει την ασυμφωνία, είναι ο μη καθορισμός 
ασφαλών κλινικών και εργαστηριακών δεικτών που 
θα καταδείξουν έγκαιρα ασθενείς υψηλού ρίσκου και 
θα επιτρέψουν την εντατικοποίηση των θεραπευτικών 
χειρισμών.

Με τα ισχύοντα ως σήμερα δεδομένα και λαμβά-
νοντας υπόψη τη μη επίτευξη plateau στις καμπύλες 
επιβίωσης αλλά και το υψηλό ποσοστό δευτεροπα-
θών κακοηθειών μετά τη διενέργεια της αυτόλογης 
μεταμόσχευσης, ο ρόλος της τελευταίας φαίνεται να 
εξασθενεί σημαντικά ως θεραπευτική επιλογή στη 
φαρέτρα των αιματολόγων για την αντιμετώπιση 
ασθενών με λολ. Ίσως η προσθήκη ραδιοανοσοθερα-
πευτικών φαρμάκων στο προπαρασκευαστικό σχήμα 
της ASCT ενισχύσει τη θέση της αλλά αναμένονται 
τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών για να 
το πιστοποιήσουν.

η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί μέχρι σήμερα 
θεραπεία με δυνατότητα ίασης για ασθενείς με λολ 
που η νόσος τους κατέδειξε ανθεκτικότητα στα σχήματα 
εφόδου ή υποτροπίασε σε διάστημα μικρότερο των 2 
ετών. τα αποτελέσματά της όμως μεγιστοποιούνται 
όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς με καλή κατάσταση 
ικανότητας, χωρίς συνοδές παθήσεις και με νόσο που 
εμφανίζει ευαισθησία στο σχήμα διάσωσης.
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ΕιΣαΓωΓή
το πολλαπλούν μυέλωμα (πΜ) είναι κακόηθες 

νόσημα των Β-κυττάρων που χαρακτηρίζεται από 
μονοκλωνική ανάπτυξη στο μυελό των οστών παθο-
λογικών πλασματοκυττάρων. η κλινική εικόνα του πΜ 
περιλαμβάνει την παρουσία οστεολύσεων με συνοδά 
οστικά συμβάματα (παθολογικά κατάγματα, ανάγκη 
για ακτινοθεραπεία ή χειρουργική αποκατάσταση, 
συμπίεση μυελικού σωλήνα), καθώς και την εμφάνιση 
αναιμίας, υπερασβεστιαιμίας, νεφρικής ανεπάρκειας, 
λοιμώξεων, υπεργλοιότητας και εξωμυελικών εστιών1. 
η διάμεση ηλικία των ασθενών στη διάγνωση είναι 
τα 70 έτη: το 36% των ασθενών είναι νεότεροι των 
65 ετών, ενώ το 27% έχει ηλικία μεταξύ 65 και 74 έτη 
και το 37% είναι μεγαλύτεροι των 75 ετών2.

οι ασθενείς με ασυμπτωματικό ή έρπον μυέλωμα 
(απουσία κριτηρίων CRAB), δηλ. με καλή νεφρική 
λειτουργία (κρεατινίνη ορού <2 mg/l), χωρίς βαριά 
αναιμία (φυσιολογική Hb ή πτώση Hb σε επίπεδα <2 g/
dl από την κατώτερη φυσιολογική τιμή), και με απουσία 
υπερασβεστιαιμίας (Ca <11.5 mg/dl), οστεολύσεων 
ή άλλης βλάβης οργάνου, μπορεί να παραμείνουν 
σταθεροί για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς 
θεραπεία. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό εκτροπής 
των ασθενών με ασυμπτωματικό πΜ σε συμπτω-
ματικό πΜ είναι ~10% ετησίως για τα πρώτα πέντε 
χρόνια, στη συνέχεια 3% για τα επόμενα 3 έτη και 
έπειτα 1-2% κατ’ έτος3. άυτοί οι ασθενείς αποτελούν 
περίπου το 10-20% των ασθενών με μυέλωμα, ενώ 
ο διάμεσος χρόνος για την πρόοδο της νόσου είναι 
4-5 έτη. η επιβίωση είναι παρόμοια όταν η θεραπεία 
με συμβατική χημειοθεραπεία χορηγείται μετά τη δι-
άγνωση ή στην εξέλιξη της νόσου σε συμπτωματικό 
μυέλωμα. ςημεία εξέλιξης της νόσου, όπως η πτώση 

της αιμοσφαιρίνης, ακτινολογικά ευρήματα εμφάνισης 
οστεολύσεων, εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας ή νεφρικής 
ανεπάρκειας είναι ενδείξεις για έναρξη θεραπείας3.

τα τελευταία χρόνια η χρήση νεότερων αντιμυελω-
ματικών παραγόντων, όπως τα ανοσοτροποποιητικά 
φάρμακα (θαλιδομίδη και λεναλιδομίδη) και οι αναστο-
λείς πρωτεασώματος (βορτεζομίδη) έχουν οδηγήσει 
σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης των ασθενών 
με πΜ4. το βασικό ρόλο στην απόφαση της θεραπευ-
τικής επιλογής για τους ασθενείς με συμπτωματικό 
πΜ παίζει η καταλληλότητά τους να υποβληθούν σε 
μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγο-
νων αιμοποιητικών κυττάρων (άΜάάκ). η ηλικία και 
η κατάσταση ικανότητας είναι οι κύριοι παράγοντες 
που οδηγούν στην απόφαση αυτή. Έτσι η άΜάάκ 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για άτομα νεότερα των 
65 ετών ή με ηλικία μεταξύ 65-70 ετών με πολύ καλή 
κατάσταση ικανότητος.

ΘΕΡαΠΕια	ΠΡωΤήΣ	ΓΡαΜΜήΣ	ΣΕ	αΣΘΕνΕιΣ	
ΠΟυ	Ειναι	καΤαΛΛήΛΟι	Για	αυΤΟΛΟΓή	

ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή	αΡΧΕΓΟνων	αιΜΟΠΟιήΤικων	
κυΤΤαΡων

Θεραπεία	εφόδου
η θεραπεία εφόδου στους ασθενείς που είναι 

κατάλληλοι να υποβληθούν σε μεγαθεραπεία με 
μελφαλάνη και άΜάάκ αποτελείται συνήθως από 
συνδυασμό ενός καινούργιου αντιμυελωματικού πα-
ράγοντα (θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη ή βορτεζομίδη) με 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα και στεροειδή. ωστόσο 
μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό ποια είναι η καλύτερη 
θεραπεία εφόδου για τους ασθενείς αυτούς.

ςε μεγάλη μελέτη της Γαλλικής ομάδας Μελέτης 
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ΥπάρΧΕΙ ΒΕλτΙςτη ΘΕράπΕΙά πρωτης ΓράΜΜης ΓΙά το πολλάπλοΥν ΜΥΕλωΜά;

του πΜ, 482 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν, συμπτω-
ματικό πΜ τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν σαν θεραπεία 
εφόδου πριν την άΜάάκ: το «κλασικό» χημειοθερα-
πευτικό σχήμα VAD (βινκριστίνη, αδριαμυκίνη, δεξα-
μεθαζόνη, ν=121), το σχήμα VAD ακολουθούμενο από 
θεραπεία σταθεροποίησης με DCEP (δεξαμεθαζόνη, 
κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσίδη και cis-πλατίνα, ν=121), 
το συνδυασμό βορτεζομίδης και δεξαμεθαζόνης (Vel-D, 
ν=121) ή το σχήμα Vel-D ακολουθούμενο από θερα-
πεία σταθεροποίησης με DCEP (ν=119). οι ασθενείς 
που μετά την άΜάάκ δεν πέτυχαν τουλάχιστον πολύ 
καλή μερική ύφεση (vgPR) υποβλήθηκαν σε δεύτερη 
άΜάάκ. Μετά τη θεραπεία εφόδου ο συνδυασμός 
Vel-D πέτυχε καλύτερα ποσοστά πλήρων υφέσεων 
(πΥ) και πολύ καλών μερικών υφέσεων (vgPR) σε 
σύγκριση με το σχήμα VAD (14,8% έναντι 6,4% και 
37,7% έναντι 15,1%, αντίστοιχα), και οι διαφορές αυτές 
παρέμειναν μετά θεραπεία σταθεροποίησης με DCEP. 
Μετά την πρώτη άΜάάκ, τα ποσοστά πΥ και vgPR 
με το Vel-D συνέχιζαν να είναι καλύτερα από αυτά 
του VAD (35% έναντι 18,4% και 54,3% έναντι 37,2%, 
αντίστοιχα). ωστόσο, το διάμεσο διάστημα χωρίς πρό-
οδο της νόσου ήταν οριακά αυξημένο στους ασθενείς 
που έλαβαν Vel-D: 36 έναντι 29,7 μήνες (p=0.064). 
η συχνότητα των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών 
ήταν παρόμοια μεταξύ των μελετούμενων ομάδων, 
αλλά η αιματολογική τοξικότητα και η θνητότητα που 
σχετίζονταν με την τοξικότητα ήταν μεγαλύτερη στα 
σκέλη του VAD, ενώ η περιφερική νευροπάθεια (πν) 
ήταν αυξημένη (βαρύτητας 3-4: 9,2% έναντι 2,5%) στα 
σκέλη του Vel-D5. Μάλιστα σε άλλη μελέτη, βρέθηκε 
ότι ο συνδυασμός Vel-D, σαν θεραπεία εφόδου πριν 
την άΜάάκ, βελτιώνει το διάμεσο διάστημα χωρίς 
πρόοδο νόσου στους ασθενείς με την αντιμετάθεση 
t(4;14), η οποία σχετίζεται με κακή πρόγνωση στο πΜ6.

ςε Ιταλική μελέτη, συγκρίθηκε ο συνδυασμός VTD 
(βορτεζομίδη, θαλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη) με το συν-
δυασμό τD, σαν θεραπεία εφόδου πριν την άΜάάκ. 
οι ασθενείς έλαβαν είτε 3 κύκλους VTD (ν=241) ή 3 
κύκλους TD (ν=239) πριν την άΜάάκ. τα ποσοστά 
πΥ ή σχεδόν πΥ ήταν 31% για το σκέλος του VTD 
και 11% για το σκέλος του TD. η υπεροχή του VTD 
επιβεβαιώθηκε και σε ασθενείς με κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες υψηλού κινδύνου [t(4;14) και/ή del(17p)]. το 
διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) ήταν σημαντικά 
μακρότερο στο σκέλος του VTD σε σχέση με το TD 
(68% έναντι 56% στα 3 έτη). άνεπιθύμητες ενέργειες 
βαρύτητας 3 και 4 παρατηρήθηκαν συχνότερα στο 
VTD: 56% έναντι 33% στο TD (πν: 10% στο VTD 
έναντι 2% στο TD)7. η Γαλλική ομάδα Μελέτης του 
πΜ δημοσίευσε τα αποτελέσματα μελέτης φάσης III 
(IFM 2007–02) που συνέκρινε, ως θεραπεία εφόδου 

πριν την άΜάάκ, το συνδυασμό VD με το σχήμα vTD 
(χαμηλές δόσεις βορτεζομίδης: 1 mg/m2 και θαλιδομίδη 
100 mg/d). το vTD οδήγησε σε υψηλότερο ποσοστό 
ανταποκρίσεων (πΥ+vgPR) τόσο πριν (49% έναντι 
36%, p=0.05) όσο και μετά την άΜάάκ (74% έναντι 
58%, p=0.02). οι χαμηλές δόσεις της βορτεζομίδης 
και της θαλιδομίδης στο vτD είχαν σαν αποτέλεσμα 
μικρότερα ποσοστά εμφάνισης πν (βαθμού ≥2, 14% 
στο σκέλος vTD έναντι 34% στο σκέλος VD, p=0.001)8.

ο συνδυασμός λεναλιδομίδης και χαμηλών δόσε-
ων δεξαμεθαζόνης (Rd) πριν την άΜάάκ οδηγεί σε 
ποσοστά αντικειμενικών ανταποκρίσεων (πΥ+ΜΥ) 
80%, ενώ η πιθανότητα 2-ετούς συνολικής επιβίωσης 
είναι 92%. ο συνδυασμός αυτός αποτελεί μια ακόμη 
επιλογή για θεραπεία εφόδου πριν την άΜάάκ9. Ένα 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό σχήμα είναι ο συνδυασμός 
λεναλιδομίδης με βορτεζομίδη και δεξαμεθαζόνη 
(RVD). ςε μελέτη φάσης I-II, 66 ασθενείς πήραν το 
σχήμα αυτό πριν την άΜάάκ. Όλοι οι ασθενείς αντα-
ποκρίθηκαν και τα ποσοστά πΥ και vgPR ήταν 39% και 
67%, αντίστοιχα. οι ανταποκρίσεις ήταν ανεξάρτητες 
της παρουσίας κυτταρογενετικών ανωμαλιών, ενώ 
με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τους 21 μήνες, 
η πιθανότητα επιβίωσης στο 1,5 έτος ήταν 97% και 
η πιθανότητα PFS ήταν 75%10. παρόμοια αποτελέ-
σματα αναφέρθηκαν και στο τελευταίο συνέδριο της 
άμερικανικής άιματολογικής Εταιρείας όπου παρουσι-
άστηκαν πρόδρομα αποτελέσματα μελέτης φάσης II, 
στην οποία οι ασθενείς έλαβαν 3 κύκλους RVD πριν 
την άΜάάκ και 2 κύκλους μετά. η ολική ανταπόκρι-
ση ήταν 94%, με 36% των ασθενών να επιτυγχάνει 
πΥ και 68% τουλάχιστον vgPR11. ςτο ίδιο συνέδριο, 
ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης 
EVOLUTION που συνέκρινε το συνδυασμό RVD με 
κυκλοφωσφαμίδη (VCDR), με τους συνδυασμούς 
VCD, VRD και VCDmod (χορήγηση 3 εβδομαδιαίων 
δόσεων κυκλοφωσφαμίδης, ανά κύκλο). ο συνδυα-
σμός VCDmod έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα 
πριν την άΜάάκ με 100% ολικές ανταποκρίσεις (πΥ 
47%) σε σύγκριση με τα άλλα σχήματα που εμφάνισαν 
πΥ μεταξύ 22%-24%. παρενέργειες εμφανίστηκαν 
συχνότερα με τον συνδυασμό VCDR12.

η εικόνα 1 δείχνει το PFS στις περισσότερες από 
τις μελέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Θεραπεία	σταθεροποίησης	και	συντήρησης
Ένα σημαντικό ερώτημα στη θεραπεία του πΜ 

είναι η θέση της θεραπείας σταθεροποίησης και 
συντήρησης μετά την άΜάάκ. ςε Ιταλική μελέτη, 
ο συνδυασμός ράD (βορτεζομίδη, αδριαμυκίνη, 
δεξαμεθαζόνη) χορηγήθηκε σαν θεραπεία εφόδου 
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(4 κύκλοι) σε102 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν, συ-
μπτωματικό πΜ, ηλικίας 65-75 ετών. ςτη συνέχεια, 
οι ασθενείς έλαβαν άΜάάκ, μετά μεγαθεραπεία με 
μελφαλάνη 100 mg/m2 (αντί 200 mg/m2 που είναι η 
συνήθης δόση για τους ασθενείς <65 ετών). Μετά την 
άΜάάκ, οι ασθενείς πήραν 4 κύκλους σταθεροποί-
ησης με λεναλιδομίδη (25 mg, ημερησίως, από του 
στόματος, τις ημέρες 1-21, κύκλου 28 ημερών) και 
πρεδνιζόνη (50 mg μέρα παρά μέρα) και στη συνέχεια 
συντήρηση με λεναλιδομίδη (10 mg, ημερησίως, από 
του στόματος, τις ημέρες 1-21, κύκλου 28 ημερών) 
μέχρι υποτροπής της νόσου. Μετά το ράD το 58% 
των ασθενών πέτυχε vgPR (το 13% πΥ), ενώ μετά 
την άΜάάκ το 82% των ασθενών πέτυχε vgPR (το 
38% πΥ). τέλος μετά τη θεραπεία σταθεροποίησης 
και συντήρησης με λεναλιδομίδη τα ποσοστά vgPR 
και πΥ ήταν 86% και 66%, αντίστοιχα. Μετά διάμεσο 
διάστημα παρακολούθησης 21 μηνών, η πιθανότητα 
2-ετούς επιβίωσης χωρίς πρόοδο νόσου ήταν 69% 
και η πιθανότητα 2-ετούς συνολικής επιβίωσης ήταν 
86%. η θνητότητα από τη θεραπεία ήταν 3%13. ςε 
άλλη Ιταλική μελέτη, ο συνδυασμός VTD (βορτεζομίδη, 
θαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη) χορηγήθηκε για 4 μήνες 
ως θεραπεία σταθεροποίησης μετά την άΜάάκ. το 
ποσοστό πΥ αυξήθηκε από 15% μετά την άΜάάκ σε 
49% μετά τη σταθεροποίηση. πιο σημαντικό ήταν το 
γεγονός ότι οι μοριακές υφέσεις, που εμφανίστηκαν 
σε ποσοστό μόλις 3% των ασθενών μετά την άΜά-
άκ, αυξήθηκαν στο 18% των ασθενών μετά τους 4 
κύκλους VTD. ςε διάστημα 42 μηνών κανείς ασθενής 

σε μοριακή ύφεση δεν υποτροπίασε14.
τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα θαλιδομίδη και 

λεναλιδομίδη, λόγω του τρόπου δράσης τους και του 
τρόπου χορήγησής τους (από το στόμα), αποτελούν 
ιδανικούς παράγοντες για θεραπεία συντήρησης μετά 
άΜάάκ. πέντε τυχαιοποιημένες μελέτες με τη χρή-
ση της θαλιδομίδης ως θεραπεία συντήρησης μετά 
άΜάάκ έχουν δημοσιευθεί15-19. H Γαλλική ομάδα 
πρώτη ανέφερε ότι η θεραπεία συντήρησης με θαλι-
δομίδη αύξανε την ολική ανταπόκριση σε σχέση με 
το εικονικό φάρμακο ή την παμιδρονάτη (πΥ+vgPR: 
67% έναντι 55% και 57%, αντίστοιχα), είχε μεγαλύ-
τερη πιθανότητα 3-ετούς PFS (52% έναντι 36% και 
37%, αντίστοιχα) και μεγαλύτερη πιθανότητα 4-ετούς 
συνολικής επιβίωσης (87% έναντι 77% και 74%, αντί-
στοιχα). ωστόσο, η μελέτη αυτή ανέφερε ότι μόνο οι 
ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν τουλάχιστον vgPR 
έχουν πλεονέκτημα στο PFS με τη συντήρηση με 
θαλιδομίδη15. παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν 
και σε άυστραλιανή μελέτη18. η ομάδα του Arkansas 
ανέφερε ότι η συντήρηση με θαλιδομίδη σε σχέση με 
τη μη εφαρμογή συντήρησης αυξάνει το ποσοστό πΥ 
(62% έναντι 43%) και 5-ετούς διαστήματος ελεύθερου 
νόσου (EFS: 56% έναντι 44%), ενώ είχε πλεονέκτημα 
επιβίωσης μόνο στην υποομάδα των ασθενών με 
κακής πρόγνωσης κυτταρογενετικές ανωμαλίες16. 
ςυνολικά, οι 4 από τις 5 τυχαιοποιημένες μελέτες 
έδειξαν πλεονέκτημα PFS και συνολικής επιβίωσης 
στη συντήρηση με θαλιδομίδη.

η λεναλιδομίδη λόγω καλύτερου προφίλ ασφαλείας 
από τη θαλιδομίδη φαίνεται να είναι ιδανικός παρά-
γοντας για θεραπεία συντήρησης. τα αποτελέσματα 
δύο μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών φάσης III, 
μιας Γαλλικής (IFM-2005-02, ν=614 ασθενείς) και 
μιας άμερικάνικης (CALGB 100104, ν=460 ασθε-
νείς), παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρόνο20,21. η 
λεναλιδομίδη χορηγήθηκε σε χαμηλές δόσεις μετά 
την άΜάάκ μέχρι την πρόοδο της νόσου. και οι δυο 
μελέτες έδειξαν σημαντική επιμήκυνση του PFS στο 
σκέλος της λεναλιδομίδης (διάμεσο PFS: 42 μήνες 
έναντι 24 μήνες στο εικονικό φάρμακο, p<0.0001), 
ενώ η άμερικάνικη μελέτη στην τελευταία ενημέρωσή 
της, που ανακοινώθηκε στο παγκόσμιο ςυνέδριο του 
πΜ, έδειξε και πλεονέκτημα στην συνολική επιβίω-
ση21. Υπήρξαν ενδείξεις για ανάπτυξη δευτεροπαθών 
κακοηθειών στο σκέλος της λεναλιδομίδης, μετά τα 
2 πρώτα χρόνια χορήγησης. το θέμα βρίσκεται υπό 
μελέτη αν και οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν 
ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός και τροποποιήσεις 
στο δοσολογικό σχήμα (μέχρι 2 έτη) φαίνεται να 
συνοδεύονται από αμελητέο κίνδυνο.

Εικόνα	1.	Επίδραση διαφόρων εισαγωγικών σχημάτων πριν 
την άΜάάκ στο διάστημα ελεύθερο νόσου (PFS). οι καμπύλες 
προέρχονται από τις μελέτες VAD έναντι Vel-D5, RD έναντι Rd9 
και VTD έναντι TD7. 
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ΘΕΡαΠΕια	ΠΡωΤήΣ	ΓΡαΜΜήΣ	ΣΕ	αΣΘΕνΕιΣ	
ΠΟυ	δΕν	Ειναι	καΤαΛΛήΛΟι	Για	αυΤΟΛΟΓή	

ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή	αΡΧΕΓΟνων	αιΜΟΠΟιήΤικων	
κυΤΤαΡων

ςτους ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για άΜά-
άκ (συνήθως οι μεγαλύτεροι των 65 ετών), οι συνδυ-
ασμοί ΜρV (μελφαλάνη, πρεδνιζόνη και βορτεζομίβη) 
και Μρτ (μελφαλάνη, πρεδνιζόνη και θαλιδομίδη) 
αποτελούν τους δυο συνδυασμούς επιλογής στη 
θεραπεία πρώτης γραμμής. Όταν συγκρίθηκε ο συν-
δυασμός ΜρV με το «κλασικό» σχήμα Μρ (μελέτη 
VISTA) σε τυχαιοποιημένη μελέτη με 682 ασθενείς 
και νεοδιαγνωσθέν, συμπτωματικό πΜ βρέθηκε ότι 
οι ασθενείς που έλαβαν MPV (ν=344) είχαν 35% 
μικρότερη πιθανότητα να αποβιώσουν σε σύγκριση 
με αυτούς που έλαβαν Μρ (ν=338). Μετά διάμεσο 
διάστημα παρακολούθησης 36,7 μηνών, η πιθανό-
τητα 3-ετούς συνολικής επιβίωσης ήταν 68,5% για 
το σκέλος του ΜPV και 54% για το σκέλος του Μρ. 
Επιπρόσθετα, η προσθήκη βορτεζομίδης στο Μρ 
δεν αύξησε το ποσοστό ανθεκτικής νόσου22. η ποι-
ότητα της ανταπόκρισης στο MPV σχετίζονταν με το 
διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου, όχι όμως και με την 
συνολική επιβίωση23.

Ιταλική μελέτη συνέκρινε το σχήμα VMP (9 κύκλους) 
με συνδυασμό 4 φαρμάκων VMPT (9 κύκλους) που 
ακολουθήθηκε από θεραπεία συντήρησης με συνε-
χή χορήγηση VT, σε 511 ασθενείς. πλήρης ύφεση 
παρατηρήθηκαν στο 38% των ασθενών που έλαβε 
VMPT-VT και στο 24% αυτών που έλαβαν VMP. η 
πιθανότητα 3-ετούς επιβίωσης χωρίς πρόοδο νόσου 
ήταν 56% στο σκέλος VMPT-VT και 41% στο VMP, 
ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα 3-ετούς συνολικής επιβί-
ωσης ήταν παρόμοια μεταξύ των σκελών της μελέτης 
(89% και 87% για VMPT-VT και VMP, αντίστοιχα). 
η τοξικότητα ήταν μεγαλύτερη στο σκέλος VMPT-
VT: ουδετεροπενία βαρύτητας 3 και 4: 38% έναντι 
28%, καρδιολογικά συμβάματα 10% έναντι 5% και 
θρομβοεμβολικά επεισόδια 5% έναντι 2%. ωστόσο 
η θνητότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία ήταν ίδια 
στα δυο σκέλη: 4% στο VMPT-VT και 3% στο VMP24.

η δεύτερη θεραπεία επιλογής πρώτης γραμμής 
για τους ηλικιωμένους ασθενείς με πΜ είναι ο συν-
δυασμός Μρτ. Μια μετα-ανάλυση σε 1685 ασθενείς, 
που μετείχαν σε 6 τυχαιοποιημένες μελέτες που 
συνέκριναν το σχήμα Μρτ με το Μρ, έδειξε ότι ο 
συνδυασμός Μρτ αυξάνει το διάμεσο PFS κατά 5,4 
μήνες και τη διάμεση συνολική επιβίωση κατά 6,6 
μήνες25. To MPT ήταν γενικά καλά ανεκτό ακόμη 
και σε ασθενείς άνω των 75 ετών, αν και εμφάνισε 
μεγαλύτερη συχνότητα μη αιματολογικής τοξικότητας 
σε σχέση με το Μρ, όπως πν, εν τω βάθει φλεβική 

θρόμβωση (ΕΒΦΘ), λοιμώξεις και καρδιαγγειακά 
επεισόδια. άντιθρομβωτική προφύλαξη συνιστάται 
με τη χορήγηση του Μρτ, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της παγκόσμιας ομάδας Μελέτης του πΜ26.

Όπως με τη θαλιδομίδη και τη βορτεζομίδη, έτσι 
και η λεναλιδομίδη συνδυάστηκε με το Μρ (MPR). ςε 
μελέτη φάσης III, συγκρίθηκαν ο συνδυασμός MPR 
ακολουθούμενος από συντήρηση με λεναλιδομίδη 
μέχρι πρόοδο νόσου (MPR-R), με το MPR χωρίς 
συντήρηση με λεναλιδομίδη και το MP. Μρ και ΜρR 
χορηγήθηκαν για 9 μήνες. πΥ παρατηρήθηκαν συ-
χνότερα με το ΜρR (16% έναντι 4%, p<0.001). η 
πιθανότητα 2-ετούς PFS ήταν μεγαλύτερη στο σκέλος 
MPR-R (55% έναντι 16% των άλλων δυο σκελών, 
p<0.001), αλλά δεν παρατηρήθηκε ακόμη διαφορά 
στην συνολική επιβίωση μεταξύ των 3 σκελών της 
μελέτης. οι σημαντικότερες παρενέργειες του σχή-
ματος MPR-R περιελάμβαναν ουδετεροπενία (70%), 
θρομβοπενία (37%) και αναιμία (23%)27. Όπως προα-
ναφέρθηκε και για τους ασθενείς που είναι κατάλληλοι 
για άΜάάκ, ο συνδυασμός Rd μπορεί να δοθεί και 
σαν θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς που δεν 
είναι κατάλληλοι για άΜάάκ, αφού οδηγεί σε αύξηση 
της ολικής επιβίωσης και μικρότερο αριθμό παρενερ-
γειών σε σχέση με το συνδυασμό λεναλιδομίδης και 
αυξημένων δόσεων δεξαμεθαζόνης9. Μελέτες που 
συγκρίνουν το συνδυασμό Rd με το MPT και βρίσκο-
νται στο στάδιο της ολοκλήρωσης θα αναδείξουν τη 
θέση των σχημάτων αυτών στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής των ασθενών που δε λαμβάνουν άΜάάκ.

Ένα πιο εντατικό σχήμα, με συνδυασμό 4 φαρ-
μάκων VMPT ακολουθούμενο από συντήρηση με 
VT (VMPT-VT) έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα με 
πιθανότητα 3-ετούς PFS 56%. η βορτεζομίδη αρχι-
κά χορηγούνταν δυο φορές την εβδομάδα και στη 
συνέχεια μια φορά την εβδομάδα με αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση στην εμφάνιση πν28.

Ένα θέμα που δε θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ 
στη θεραπεία των ηλικιωμένων ασθενών είναι η 
συνύπαρξη νοσημάτων που επιβαρύνουν πολύ την 
κατάσταση ικανότητος και αποτελούν αίτια μείωσης 
της αντι-μυελωματικής αγωγής. Για τους ασθενείς 
που θεωρούνται «εύθραυστοι» απαιτείται μια καλή 
εκτίμηση για την επιλογή του καλύτερου σχήματος 
ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
με τη μικρότερη τοξικότητα. η Ευρωπαϊκή ομάδα 
Μελέτης του πΜ εξέδωσε πρόσφατες οδηγίες για τη 
χορήγηση των κατάλληλων δόσεων στους ασθενείς με 
συνοσηρότητες29. τέλος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. οι 
ασθενείς αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπευτικά 
σχήματα που θα περιέχουν βορτεζομίδη. ο συνδυ-
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ασμός βορτεζομίδης και δεξαμεθαζόνης θεωρείται 
η θεραπεία επιλογής για τους ασθενείς με πΜ και 
νεφρική ανεπάρκεια30. ςτο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η χορήγηση λεναλιδομίδης είναι δυνατή 
στους ασθενείς αυτούς μετά κατάλληλη τροποποίη-
ση της δόσης, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της 
λεναλιδομίδης.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
Για τους ασθενείς που είναι κατάλληλοι για μεγαθε-

ραπεία και άΜάάκ ο συνδυασμός της βορτεζομίδης 
με δεξαμεθαζόνη και κυκλοφωσφαμίδη ή ένα ανοσο-
τροποποιητικό φάρμακο (θαλιδομίδη ή λεναλιδομίδη) 
φαίνεται να αποτελεί την καταλληλότερη θεραπεία 
εφόδου. οι θεραπείες σταθεροποίησης και συντήρη-
σης μετά την άΜάάκ έχουν δώσει πολύ υποσχόμενα 
αποτελέσματα, αλλά πρέπει να οδηγήσουν και σε 
πλεονέκτημα επιβίωσης πριν την εισαγωγή τους στη 
συνήθη κλινική πρακτική. Μελέτες που συγκρίνουν 
συνδυασμούς νέων αντιμυελωματικών παραγόντων 
(όπως το σχήμα VRD) με την κλασσική άΜάάκ θα 
αναδείξουν αν η άΜάάκ θα παραμένει η θεραπεία 
επιλογής για τους ασθενείς αυτούς.

Για τους ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για 
άΜάάκ, οι συνδυασμοί MPT και ΜρV αποτελούν τα 
σχήματα επιλογής για τη θεραπεία πρώτης γραμμής. 
οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια θα πρέπει να 
λαμβάνουν σχήματα που περιλαμβάνουν βορτεζομί-
δη, ενώ σχήματα που περιλαμβάνουν λεναλιδομίδη 
είναι καταλληλότερα για ασθενείς με προϋπάρχουσα 
περιφερική νευροπάθεια.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: νέες	κυτταρικές	θεραπείες	στη	μεταμόσχευση	αιμοποιητικών	

κυττάρων

ΕιΣαΓωΓή
ςτο μυελό των οστών διακρίνονται δύο διαφορετικά 

κυτταρικά συστήματα, το αιμοποιητικό και το σύστη-
μα κυττάρων του στρώματος, τα οποία έχουν κοινή 
εμβρυϊκή καταγωγή, το μεσόδερμα. τα κύτταρα του 
στρώματος, αποτελούμενα κυρίως από λιποκύτταρα, 
οστικά κύτταρα, κύτταρα του δικτύου και ιστικά μακρο-
φάγα, υποστηρίζουν και ρυθμίζουν, με την παραγωγή 
κυτοκινών και άλλων παραγόντων, την αιμοποίηση. 
Όπως όλοι σχεδόν οι ιστοί, έτσι και ο μυελός των 
οστών αναπληρώνει την απώλεια κυττάρων, που 
δημιουργείται συνεχώς από τη γήρανση, καταστροφή 
και απόπτωση, με την παραγωγή ωρίμων κυττάρων 
από τα ιστικά (τοπικά) στελεχιαία κύτταρα (ςκ). ςε 
αντίθεση με τα αιμοποιητικά-ςκ, όπου η φαινοτυπική 
ταυτότητα, η κινητική και το δυναμικό διαφοροποίησης 
τους είναι πολύ καλά μελετημένα, οι γνώσεις μας για 
τα ςκ των κυττάρων του στρώματος, περιορίζονταν 
μέχρι τα τελευταία 5 χρόνια στο ότι αποτελούν κύτ-
ταρα με δυναμικό διαφοροποίησης σε κύτταρα μόνο 
του σκελετικού ιστού. η αρχική τους περιγραφή σαν 
CFU-F (Colony-forming-unit-fibroblastic) από τον 
Friedenstein και τους συνεργάτες του1, στηρίχτηκε 
στην καλλιέργεια αποικιών ινοβλαστικών κυττάρων 
που παρουσίαζαν προσκολλητική ικανότητα στον 
πυθμένα του καλλιεργητικού τρυβλίου και αυξημένο 
πολλαπλασιαστικό δυναμικό χωρίς διαφοροποίηση, 
ενώ δεν είχαν φαγοκυτταρική ικανότητα. ςτο τέλος 
της δεκαετίας του 80 αναγνωρίστηκε η ικανότητα των 
CFU-F, να μετατρέπονται in vitro σε τελικά κύτταρα 
διαφορετικής σειράς, κοινής όμως εμβρυολογικής 
καταγωγής (χονδροβλάστες, οστεοβλάστες, μυοκύτ-
ταρα. και λιποκύτταρα)2. Επίσης, την ίδια εποχή έγινε 
γνωστή μία πολύ σημαντική ιδιότητα των κυττάρων 

αυτών, η αυξημένη αντίσταση τους στην αναπαρα-
γωγική γήρανση (in vitro γήρανση και απόπτωση 
μετά από έναν περιορισμένο αριθμό διαιρέσεων). 
άυτό σημαίνει ότι από ένα μικρό δείγμα μυελού των 
οστών, μπορεί να παραχθεί ένας πολύ μεγάλος αριθ-
μός κυττάρων χωρίς απώλεια της πολυδυναμίας και 
της νεότητάς τους.

τo 1999, τα στρωματικά κύτταρα από το μυελό 
των οστών επαναπροσδιορίζονται ως μεσεγχυματικά 
βλαστοκύτταρα (ΜΒκ) με ικανότητα διαφοροποίησης 
σε πολλούς ιστούς μεσεγχυματικής προέλευσης 
(ορθόδοξη πλαστικότητα) και τονίζονται οι πιθανές 
εφαρμογές τους στην κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία 
νόσων του μυοσκελετικού συστήματος3. η δημοσί-
ευση αυτή, χωρίς να προσθέσει κάτι καινούριο στην 
προϋπάρχουσα γνώση, γιορτάστηκε, παραδόξως, 
από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ως το 
γεγονός της χρονιάς.

τα επόμενα 5 χρόνια αρκετές μελέτες, κυρίως in 
vitro, υποστήριξαν την ύπαρξη τοπικών σωματικών 
ςκ σε διάφορα όργανα με δυναμικό διαφοροποίησης 
που ήταν ασύμβατο με την εμβρυϊκή τους καταγωγή. η 
ιδιότητα αυτή (ανορθόδοξη πλαστικότητα) έγινε πρω-
τοσέλιδο στα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά 
υψηλού impact factor τη διετία 2002-2004 δημιουρ-
γώντας προσδοκίες για τη θεραπεία χρόνιων νόσων 
με «πολυτάλαντα κύτταρα». την απόλυτη-σχεδόν 
πλαστικότητα φέρεται να εμφανίζουν μη–αιμοποιητι-
κά κύτταρα απομονωμένα από το μυελό των οστών 
τα οποία λίγο-πολύ παρουσιάστηκαν με δυναμικό 
ολοδύναμων εμβρυονικών κυττάρων, αφού έδιναν 
γένεση σε όλους σχεδόν τους ιστούς, όταν χορηγού-
νταν συστηματικά σε ακτινοβολημένα πειραματόζωα4. 
τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν in vitro την τυπική 
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φαινοτυπική και μορφολογική εικόνα ΜΒκ, έχουν 
μεγάλο έως απεριόριστο δυναμικό πολλαπλασιασμού 
και χαρακτηρίζονται από δυναμικό διαφοροποίησης 
σε κύτταρα μεσοδερματικής, νευροεξωδερμικής και 
ενδοδερμικής προέλευσης. ςημαντικό εύρημα μιας 
τελευταίας μελέτης είναι ότι τέτοια κύτταρα εκφράζουν 
τους μεταγγραφικούς παράγοντες Oct-4 και Rex-1 οι 
οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 
πολυδυναμίας των εμβρυονικών κυττάρων5. κύτταρα 
με ανάλογη in vitro συμπεριφορά απομονώθηκαν και 
από τον ανθρώπινο μυελό των οστών. ο κυτταρικός 
πληθυσμός έχει χαρακτηριστικά των ΜΒκ και υπό 
κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας διαφοροποιείται σε 
ιστούς μεσοδερματικής και ενδοδερμικής καταγωγής6. 
Γρήγορα, όμως, αποδείχτηκε ότι όλες αυτές οι μελέτες 
ανέδειξαν ιδιότητες γνωστών κυττάρων κάτω από συ-
γκεκριμένες in vivo ή in vitro πειραματικές συνθήκες, 
που απέχουν πολύ από το φυσιολογικό περιβάλλον 
ενός πολυσύνθετου οργανισμού, στον οποίο τα συ-
γκεκριμένα κύτταρα αποκτούν διάφορους ρόλους 
με σκοπό τη διατήρηση της ομοιόστασης ενός ή και 
περισσότερων οργάνων. τα ΜΒκ, για παράδειγμα, 
μπορούν να πολλαπλασιαστούν απεριόριστα στην 
καλλιέργεια ενώ in vivo δεν διαιρούνται παρά μόνο 
στην περίπτωση ιστικής φθοράς ή βλάβης. η αναντι-
στοιχία πειραματικών και φυσιολογικών δεδομένων 
κάνει επιτακτική τη διερεύνηση των φυσιολογικών 
μηχανισμών, που καθορίζουν το αν και κάτω από 
ποιες συνθήκες συγκεκριμένα σωματικά κύτταρα 
αποκτούν ικανότητες εμβρυϊκών ή και εμβρυονικών 
ακόμα βλαστοκυττάρων, πριν τη χρησιμοποίηση 
τέτοιων κυττάρων στην κλινική πράξη.

ςτη σκιά της πλαστικότητας, τουλάχιστον αρχικά, 
έμεινε η ικανότητα των ΜΒκ να μειώνουν in vitro την 
αλλοαντιδραστικότητα7, ιδιότητα που επιβεβαιώθηκε 
πρόσφατα και in vivo σε μελέτες με ζωικά μοντέλα 
αλλά και σε πιλοτικές μελέτες με ασθενείς8. ςήμερα, 
η κυτταρική θεραπεία με καλλιεργημένα ΜΒκ σε 
μεταμοσχευμένους ασθενείς με στόχο την επαγωγή 
ανοσοανοχής και τη μείωση της αλλοαντιδραστικότη-
τας αποτελεί αντικείμενο κλινικών μελετών σε αρκετά 
κέντρα της Ευρώπης και άμερικής και φαντάζει η πιο 
ρεαλιστική κλινική εφαρμογή των ιδιοτήτων των ΜΒκ.

ΦαινΟΤυΠική	ΤαυΤΟΤήΤα	Των	ΜΒκ
οι προσπάθειες των τελευταίων 5 χρόνων για 

την αναγνώριση κυττάρων του στρώματος με μετα-
μοσχευτικό δυναμικό εστιάστηκαν στην ανάπτυξη 
μονοκλωνικών αντισωμάτων (Μά) ειδικών για τα 
διάφορα εξελικτικά στάδια των κυττάρων του στρώ-
ματος. άν και μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί Μά με το 

οποίο να είναι δυνατή η απομόνωση ενός «καθαρού» 
κυτταρικού πληθυσμού με in vivo ιδιότητες πολυδύ-
ναμου βλαστοκυττάρου του στρώματος, σημαντική 
πρόοδος επιτεύχθηκε με την αναγνώριση Μά που 
αναγνωρίζουν κλωνογενή στρωματικά κύτταρα και 
εντοπίζουν την ανατομική θέση τους. τα πιο σημαντικά, 
ίσως, Μά είναι το Stro-1, το SSEA-1, το anti-NGFR 
(nerve growth factor receptor) και το SH2 τα οποία σε 
ιστολογικές τομές μυελού των οστών χαρακτηρίζουν 
κυρίως περιαγγειακά κύτταρα. τα κύτταρα αυτά, στο 
αρτηριακό και τριχοειδικό σκέλος του αγγειακού δικτύ-
ου, εκφράζουν επίσης την πρωτεΐνη ακτίνη των λείων 
μυϊκών κυττάρων (SMA). πρόκειται για μυοκύτταρα 
που μαζί με τα ενδοθηλιακά συνθέτουν το τοίχωμα 
των αρτηριδίων και των τριχοειδών. Χρησιμοποιώ-
ντας αυτά τα Μά και τη μέθοδο του ανοσομαγνητικού 
διαχωρισμού είναι δυνατός ο εμπλουτισμός ενός 
δείγματος μυελού των οστών σε κύτταρα που στη 
συνέχεια όταν καλλιεργηθούν δίνουν γένεση σε ΜΒκ.

τα καλλιεργημένα ΜΒκ εκφράζουν επιφανειακά 
αντιγόνα προσκολλητικών μορίων (CD29, CD44, 
CD105, CD106) και δεν εκφράζουν αντιγόνα των 
αιμοποιητικών και ενδοθηλιακών κυττάρων όπως 
CD45, CD34, CD133, CD31. Επίσης, δεν εκφράζουν 
HLA-DR αντιγόνα, κάτι που τα κάνει μη-αναγνωρίσιμα 
από το ανοσοποιητικό σύστημα. η ιδιότητα αυτή έχει 
μεγάλη σημασία γιατί έτσι δεν είναι απαραίτητο τα 
ΜΒκ που θα δοθούν στο λήπτη να προέρχονται από 
HLA-ιστοσυμβατό δότη.

ανΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟιήΤικΕΣ	ιδιΟΤήΤΕΣ	Των	ΜΒκ
τα ΜΒκ παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ανοσο-

τροποποιητικών ιδιοτήτων που τα καθιστά ικανά να 
επηρεάζουν, τόσο in vitro όσο και in vivo, τις λει-
τουργείες όλων των κυττάρων που εμπλέκονται στην 
ανοσολογική απόκριση. άρχικά, in vitro μελέτες έδειξαν 
ότι ανθρώπινα καλλιεργημένα ΜΒκ αναστέλλουν θε-
αματικά τον πολλαπλασιασμό των τ-λεμφοκυττάρων 
στη μεικτή λεμφοκυτταρική καλλιέργεια. Επίσης, μέσω 
αυτής της καταστολής των τ-λεμφοκυττάρων, εικάζεται 
ότι επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό και τη διαφο-
ροποίηση των Β-λεμφοκυττάρων, ενώ εμπλέκονται 
και στην αναστολή τη ωρίμανσης των μονοκυττάρων 
σε DCs.

η μέσω ΜΒκ μείωση της αλλοαντίδρασης επιβε-
βαιώθηκε στη συνέχεια με in vivo πειράματα, όπου 
παρατηρήθηκε επαγωγή ανοχής σε αλλογενή δερ-
ματικά μοσχεύματα όπως και μείωση της νόσου 
μοσχεύματος κατά ξενιστή σε ζωικό μοντέλο μετα-
μόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. οι μηχανισμοί 
με τους οποίους τα ΜΒκ επάγουν ανοσοκαταστολή, 
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μέσω κυτταρικής επαφής ή παρακρινούς σηματοδό-
τησης, φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με την αναστολή 
έκκρισης διαφόρων ανοσοδιεγερτικών κυτοκινών από 
τα δενδριτικά, τ-βοηθητικά και νκ κύτταρα και την 
ευόδωση των τ-ρυθμιστικών κυττάρων9.

Μέχρι σήμερα, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα 
για το αν υπάρχουν διακριτά υποσύνολα των ΜΒκ, που 
να είναι υπεύθυνα και για διαφορετικούς λειτουργικούς 
ρόλους in vivo (επιδιορθωτικός, ανοσοτροποποιητικός, 
αντι-πολλαπλασιατικός, προώθηση εγκατάστασης). 
Επιπλέον, οι ex vivo συνθήκες καλλιέργειας και πολ-
λαπλασιασμού αυτών των κυττάρων, ίσως αποτελούν 
έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για τη μετέπειτα 
«μοίρα» τους, τόσο σε επίπεδο καταγωγής όσο και 
σε επίπεδο εξειδικευμένης λειτουργίας.

In vItro	ΠΟΛΛαΠΛαΣιαΣΜΟΣ	Των	ΜΒκ
Εκτός του μυελού των οστών, ο οποίος αποτελεί 

την κλασσική πηγή απομόνωσης των πολυδύναμων 
ΜΒκ, το λίπος, ο πλακούντας και η τροφοβλάστη 
αποτελούν εξίσου άριστες πηγές απομόνωσης αυ-
τών των κυττάρων10. το ομφαλοπλακουντιακό και το 
περιφερικό αίμα, παρά τη δημοσίευση επιτυχημένων 
προσπαθειών απομόνωσης και πολλαπλασιασμού 
ΜΒκ11, φαίνεται ότι δεν περιέχουν ικανό αριθμό τέ-
τοιων κυττάρων ώστε να χρησιμοποιηθούν για την 
απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό τους.

η κλασσική μέθοδος in vitro πολλαπλασιασμού 
είναι η καλλιέργεια μονοπύρηνων κυττάρων μυελού 
των οστών (5×106 μονοπύρηνα/ml) σε καλλιεργητικό 
υλικό ΜΕΜ εμπλουτισμένο με ορό εμβρύου βοός 
(FCS) σε συγκέντρωση 10%. ωστόσο, η χρησιμο-
ποίηση του FCS εγείρει ανησυχίες, όταν πρόκειται 
για καλλιέργειες με κλινική εφαρμογή, διότι θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την πρόκληση 
ανοσοαντίδρασης του ασθενούς. πρόσφατες μελέτες 
υποστηρίζουν ότι μπορεί αντί για FCS να χρησιμο-
ποιηθεί αυτόλογος ανθρώπινος ορός με την ίδια 
αποτελεσματικότητα. τελευταία, έχει αποδειχθεί ότι 
το προϊόν λύσης ανθρώπινων αιμοπεταλίων (platelet 
lysate) αποτελεί ένα ικανό υποκατάστατο του FCS για 
τον πολλαπλασιασμό των ΜΒκ, εξαιτίας της πολύ 
υψηλής συγκέντρωσής του σε φυσικούς αυξητικούς 
παράγοντες12. τα πρώτα ΜΒκ στην καλλιέργεια γίνο-
νται ορατά βάσει της προσκολλητικής τους ικανότητας 
και της ινοβλαστικής μορφολογίας 48 ώρες μετά την 
έναρξη της καλλιέργειας. ςτο χρονικό αυτό σημείο 
αφαιρούνται τα υπόλοιπα κύτταρα με το υπερκείμενο 
και συνεχίζεται η καλλιέργεια αφού προστεθεί ΜΕΜ 
και ορός. ςτη συνέχεια, όταν το έδαφος της φλάσκας 
(25 cm2) έχει καλυφθεί σε ποσοστό 75% από ΜΒκ 

(περίπου σε 10 ημέρες), αποκολλώνται τα κύτταρα 
με τη βοήθεια θρυψίνης και ανακαλλιεργούνται σε 
καινούριες φλάσκες (500-1000 κύτταρα/cm2). άπό το 
χρονικό σημείο της πρώτης ανακαλλιέργειας αρχίζει 
ο εκθετικός πολλαπλασιασμός των κυττάρων έτσι 
ώστε σε 40 ημέρες περίπου να έχουν τα κύτταρα 
ανακαλλιεργηθεί 10-12 φορές. ςυνήθως, από ένα 
δείγμα 20-30 ml φυσιολογικού μυελού μετά την 3η 
ανακαλλιέργεια συλλέγονται 5×107-1×108 ΜΒκ.

ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή	 
και	ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣιΜΟΤήΤα	Των	ΜΒκ

η εύκολη απομόνωση από το μυελό των οστών 
και κυρίως η δυνατότητα του εξωσωματικού πολ-
λαπλασιασμού των ΜΒκ, άνοιξαν νέες προοπτικές 
στη θεραπεία νόσων που συνδέονται με κυτταρική 
απώλεια και αδυναμία φυσιολογικής αναπλήρωσής 
της. το σκεπτικό μιας τέτοιας θεραπείας βασίζεται στην 
ανάπλαση οργάνων ή ιστών με τη χορήγηση, τοπική 
ή συστηματική, κυττάρων που παρουσιάζουν in vivo 
ικανότητες ιστικών ςκ. Βασιζόμενοι στην ορθόδοξη και 
ανορθόδοξη πλαστικότητα των ΜΒκ πολλοί ερευνη-
τές, ανέπτυξαν σε πειραματόζωα μοντέλα κυτταρικής 
μεταμόσχευσης-θεραπείας διαφόρων ιστών, μερικά 
από τα οποία μεταφέρθηκαν, πρόωρα ίσως, και στον 
άνθρωπο. Με δεδομένο ότι η φυσιολογική ανατομική 
θέση των κυττάρων αυτών είναι ο μυελός των οστών, 
το πρώτο ερώτημα που τέθηκε, ήδη από τη δεκαετία 
του 80, ήταν κατά πόσο στη μεταμόσχευση μυελού 
των οστών επιτυγχάνεται εγκατάσταση και αναγέν-
νηση των κυττάρων του στρώματος του δότη. άν 
και αρχικά υπήρξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα, 
πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι το στρώμα 
στη μεταμόσχευση μυελού των οστών παραμένει του 
λήπτη. παρά τη μικρού βαθμού (1-2%) ανίχνευση 
στρωματικών κυττάρων του δότη στην αναγέννηση 
του μυελού των οστών σε παιδιά με ατελή οστεογέ-
νεση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των 
οστών, αναφέρθηκε παροδική κλινική βελτίωση η 
οποία στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε με την έγχυση 
καλλιεργημένων ΜΒκ του δότη13. Εγκατάσταση στρω-
ματικών κυττάρων του δότη σε ποσοστό > του 2% 
δεν παρατηρήθηκε ούτε μετά από την έγχυση 5Χ106/
kg καλλιεργημένων ΜΒκ. οστικές βιοψίες απέδειξαν, 
επίσης, ότι μόνο ένα ποσοστό 1-2% οστεοβλαστών 
ήταν του δότη. η ερμηνεία που δόθηκε από τους 
υπεύθυνους της μελέτης ήταν, ότι πιθανώς μεγαλύ-
τερες δόσεις τέτοιων κυττάρων θα οδηγούν σε πλήρη 
χίμαιρα δότη στο στρώμα του μυελού των οστών και 
ότι η μικρού βαθμού εγκατάσταση των ΜΒκ του δότη 
είναι αρκετή για την κλινική βελτίωση, αφού ο ρόλος 
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των κυττάρων αυτών είναι, μέσω των παρακρινών 
αυξητικών παραγόντων που παράγουν, η δημιουργία 
ενός ευνοικού μικροπεριβάλλοντος για την επιβίωση 
και εγκατάσταση του μοσχεύματος14. Θα πρέπει εδώ 
να σημειωθεί, ότι εγκατάσταση και αναγέννηση ιστών 
του μυοσκελετικού συστήματος με κύτταρα δότη, μετά 
από συστηματική χορήγηση μεγάλων δόσεων ΜΒκ, 
δεν έχει αποδειχτεί σε κανένα in vivo πειραματικό 
μοντέλο. ποσοστά ανίχνευσης κυττάρων του δότη 
<2% αποτελούν μάλλον ένδειξη επιβίωσης των εγχε-
όμενων κυττάρων και όχι εγκατάστασης. Εκτιμώντας 
κριτικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, φαίνεται ότι τα 
ΜΒκ δεν χρησιμοποιούν τη συστηματική κυκλοφορία 
για να φθάσουν σε όργανα στόχους, όπως άλλωστε 
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και στην ανάπτυξη - αύξηση 
του μυοσκελετικού συστήματος. άν υπάρχουν άλλοι, 
ανεξάρτητοι από τη συστηματική κυκλοφορία, δρό-
μοι, δια μέσου των οποίων στρωματικά κύτταρα του 
μυελού των οστών μπορούν να μεταναστεύσουν σε 
άλλα όργανα είναι μέχρι σήμερα άγνωστο.

πολλές προκλινικές μελέτες χρησιμοποιώντας 
μοντέλα πειραματοζώων έπεισαν για την αποτελεσμα-
τικότητα της αντιμετώπισης διαφόρων ορθοπαιδικών 
προβλημάτων με αυτόλογα εξωσωματικά εκπτυγμένα 
ΜΒκ. τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν τοπικά με στόχο 
την αναγέννηση διαφόρων ιστών του μυοσκελετικού 
συστήματος. Έτσι, το 2001 ξεκίνησαν κλινικές μελέτες 
με στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας 
τοπικής κυτταρικής θεραπείας μεγάλων οστικών 
ελλειμμάτων με αυτόλογα ΜΒκ. άπό τα πρώτα απο-
τελέσματα, φάνηκε ότι τα κύτταρα εγκαθίστανται και 
καλύπτουν τα οστικά ελλείμματα σε γρήγορο χρο-
νικό διάστημα χωρίς να παρουσιάζουν επιπλοκές. 
η συγκεκριμένη μέθοδος αποκτά μεγάλη σημασία 
αν σκεφτεί κανείς, ότι πολλές νόσοι και ατυχήματα 
προκαλούν καταστροφή μεγάλων οστών, αρθρώσεων 
και μυών που κατά κανόνα είναι ανατομικά εύκολα 
προσπελάσιμα για την ασφαλή χορήγηση κυττάρων.

ςε αντίθεση με τις κλινικές εφαρμογές που αξιοποι-
ούν την «ορθόδοξη» πλαστικότητα των ΜΒκ, η κλινική 
αξιοποίηση της «ανορθόδοξης» πλαστικότητας τους 
φαίνεται ότι παρουσιάζει δυσκολίες. ςτην περίπτωση 
αυτή, οι περισσότερες πρόσφατες μελέτες αναφέρουν 
ότι, η θεραπευτική δράση των ΜΒκ δε σχετίζεται με 
τη διαφοροποίηση τους σε κύτταρα του ιστού που τα 
«φιλοξενεί», αλλά συνδέεται με τις αντιφλεγμονώδεις 
και τις ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες τους καθώς 
και με την ικανότητά τους να επάγουν την επιβίωση 
και τη λειτουργική αποκατάσταση τραυματισμένων 
οργάνων, μέσω παρακρινών μηχανισμών.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εγχειρήμα-
τα ερευνητών να αποκαταστήσουν τη μυοκαρδιακή 

νέκρωση μετά από έμφραγμα με τοπική έγχυση 
στρωματικών κυττάρων. Βασισμένοι σε αποτελέσματα 
χορήγησης τέτοιων κυττάρων σε πειραματόζωα15, 
προχώρησαν σε έγχυση αυτόλογων καλλιεργημένων 
κυττάρων στις νεκρωμένες περιοχές του μυοκαρδίου 
ασθενών. τα κύτταρα αυτά απέκτησαν μεν μυοκαρ-
διακή λειτουργία, δημιούργησαν όμως αρρυθμογε-
νείς εστίες με αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό των 
ασθενών να καταλήξει παρουσιάζοντας ανθεκτικές 
αρρυθμίες.

Εκτός του μυοκαρδίου, ένας άλλος ιστός, ο νευρι-
κός, με αδυναμία αυτο-αναγέννησης αποτελεί στόχο 
της κυτταρικής θεραπείας. Εδώ, τα περισσότερα μέχρι 
σήμερα αποτελέσματα προέρχονται από μελέτες σε 
πειραματόζωα και περιορίζονται στην επιβεβαίωση 
in vitro δεδομένων ότι τα χορηγούμενα κύτταρα σε 
συγκεκριμένες ανατομικές θέσεις του κνς όντως 
μετατρέπονται σε νευρικά κύτταρα16. ςε πιλοτικές 
μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με 
εγκεφαλικό επεισόδιο17 ή βλάβες του νωτιαίου μυε-
λού18, η έγχυση αυτόλογων ΜΒκ φαίνεται να επιφέρει 
λειτουργική βελτίωση των κατεστραμμένων κυττάρων. 
Επιπλέον, σε κλινική μελέτη φάσης Ι ασθενών με 
σκλήρυνση κατά πλάκας, η ενδορραχιαία ή ενδοφλέβια 
έγχυση αυτόλογων ΜΒκ οδήγησε στην αύξηση της 
αναλογίας των CD4+ CD25+ ρυθμιστικών τ-κυττάρων 
στο περιφερικό αίμα των ασθενών19. πρόσφατα, δη-
μιουργήθηκε μια διεθνής Επιτροπή που απαρτίζεται 
τόσο από ειδικούς στο χώρο της νευρολογίας, όσο 
και των βλαστοκυττάρων, με σκοπό τη δημιουργία 
πρωτοκόλλων που θα αξιοποιούν τις αναγεννητικές 
ικανότητες των ΜΒκ καθώς και την τυποποίηση της 
μεθόδου εξωσωματικού πολλαπλασιασμού τους, 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική 
θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας20.

Ένας άλλος τομέας που φαίνεται να βρίσκουν 
εφαρμογή οι αναγεννητικές ιδιότητες των ΜΒκ, είναι η 
θεραπεία νόσων του ήπατος και του παγκρέατος. ςε 
μελέτες με πειραματόζωα βρέθηκε ότι οι παράγοντες 
που εκκρίνονται από τα ΜΒκ, είναι αποτελεσματικοί 
στο να αναστρέψουν την οξεία ηπατική ανεπάρκεια 
και μικρές κλινικές μελέτες φάσης Ι-ΙΙ αναφέρουν ότι 
η έγχυση αυτόλογων ΜΒκ, σε περιστατικά με τελικού 
σταδίου ηπατικές κιρρώσεις, βελτιώνει σημαντικά την 
κλινική κατάσταση των ασθενών21 αν και πρέπει να 
σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα της κυτταρικής 
θεραπείας καταδεικνύεται μόνο μέσα από προο-
πτικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα πειραμάτων 
για τη θεραπεία του διαβήτη σε ζωικά μοντέλα. η 
έγχυση ΜΒκ προωθεί την αύξηση του αριθμού των 
παγκρεατικών νησιδίων, των ινσουλινοπαραγωγών 
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β-κυττάρων22 και την επιδιόρθωση των νεφρικών 
σπειραμάτων, ενώ καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό 
των diabetogenic τ-κυττάρων και DCs της φλεγμονής 
(inflammatory DCs)23. τα παραπάνω αποτελέσματα 
έχουν οδηγήσει ήδη στο σχεδιασμό πρωτοκόλλων για 
κλινικές μελέτες, με στόχο τη θεραπεία διαβητικών 
ασθενών.

η πληθώρα των ευρημάτων που υποστήριζαν τη 
μείωση της αλλοαντιδραστικότητας μετά την έγχυση 
καλλιεργημένων ΜΒκ, οδήγησε σε κλινικές μελέτες 
φάσης Ι σε ανθρώπους, όπως και πιλοτικές μελέτες, 
όπου η έγχυση των ΜΒκ έγινε σε μεταμοσχευμένους 
ασθενείς με ανθεκτική GVHD στη συμβατική θεραπεία. 
άπό 3 δημοσιευμένες μελέτες24-26, μέχρι σήμερα, 
με περιορισμένο αριθμό ασθενών, δεν μπορούν να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα· φαίνεται, όμως, ότι 
τα πρώτα αποτελέσματα δικαιολογούν την περαιτέρω 
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας κυτταρικής 
θεραπείας με ΜΒκ στην πρόληψη και θεραπεία της 
GVHD σε τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές κλινικές 
μελέτες.

Επίσης, ενθαρρυντικά αποτελέσματα προκύπτουν 
από τα πρώτα αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης στη 
νόσο Crohn, όπου φαίνεται ότι η κυτταρική θεραπεία 
με ΜΒκ ασκεί αποτελεσματική αντιφλεγμονώδη δρά-
ση σε ασθενείς όπου η συμβατική θεραπεία είναι 
αναποτελεσματική.

ΜΒκ	και	ΕΓκαΤαΣΤαΣή	αιΜΟΠΟιήΤικων	
ΜΟΣΧΕυΜαΤων

η πληθώρα των δεδομένων, από in vitro μελέτες 
και ζωικά μοντέλα, για τις ανοσοτροποιητικές ιδιό-
τητες των ΜΒκ και την ικανότητά τους να ευνοούν 
την εγκατάσταση μοσχευμάτων, έστρεψε γρήγορα 
το ενδιάφερον για την κλινική αξιοποίηση τους στον 
τομέα της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, 
υπό τη βλέψη ότι θα μπορούσαν να αποτρέψουν την 
απόρριψη των μοσχευμάτων και να διευκολύνουν την 
αιμοποιητική αποκατάσταση. 

η πρώτη κλινική δοκιμή έγινε το 2000, όπου σε 
28 ασθενείς με καρκίνο του στήθους, παρατηρήθη-
κε γρήγορη αιμοποιητική αποκατάσταση μετά την 
μεταμόσχευση με αιμοποιητικά κύτταρα αυτόλογου 
περιφερικού αίματος, εμπλουτισμένα με καλλιερ-
γημένα ΜΒκ27. οι επόμενες κλινικές μελέτες ήταν 
πολυκεντρικές, φάσης Ι/ΙΙ και αφορούσαν τόσο σε 
ενήλικες, όσο και σε παιδία με αιματολογικές κακο-
ήθειες, που μεταμοσχεύθηκαν με αλλογεγενή αιμο-
ποιητικά κύτταρα συγγενούς, με ή χωρίς αφαίρεση 
των τ-λεμφοκυττάρων. Όλες οι μελέτες έδειξαν, ότι 
η χορήγηση ΜΒκ είναι εφικτή και ασφαλής.

το επόμενο βήμα ήταν η χρησιμοποίηση των 
ΜΒκ σε μεταμοσχεύσεις αυξημένου κινδύνου για 
ανεπάρκεια/απόρριψη όπως οι ομφαλοπλακουντια-
κές ή οι απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις. οι πρώ-
τες κλινικές μελέτες, συνχορήγησης οπά και ΜΒκ 
πραγματοποιήθηκαν σε παιδιατρικούς ασθενείς και 
ενώ η χορήγηση ΜΒκ αποδείχθηκε ασφαλής, σε 
αντίθεση με τα δεδομένα από προκλινικές μελέτες 
και την εμπειρία με απλοταυτόσημα μοσχεύματα, δεν 
παρατηρήθηκε διαφορά στα ποσοστά εγκατάστασης 
ή αιμοποιητικής αποκατάστασης, σε σχέση με τους 
μάρτυρες. ωστόσο, αναφέρεται από τους ερευνητές, 
η χορήγηση ΜΒκ μείωσε σημαντικά την πιθανότητα 
για οξύ GVHD ή για συνδεδεμένο με GVHD TRM28.

τα παραπάνω δεδομένα αποδεικνύουν την 
ασφάλεια χορήγησης ΜΒκ μαζί με το αιμοποιητικό 
μόσχευμα, ωστόσο δεν αποδεικνύουν ότι τα ΜΒκ 
προωθούν την εγκατάσταση του ή επιταχύνουν την 
αιματολογική αποκατάσταση. ςε κάποιες περιπτώ-
σεις, όπως όταν έχει πραγματοποιηθεί αφαίρεση των 
τ-λεμφοκυττάρων από απλοταυτόσημο μόσχευμα, τα 
ΜΒκ πιθανόν ρυθμίζουν την αλλοαντιδραστικότητα 
του λήπτη, μειώνοντας τις πιθανότητες για απόρριψη 
του μοσχεύματος

δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα ΜΒκ ευνοούν 
την εγκατάσταση των αιμοποιητικών κυττάρων και 
με άλλους τρόπους, πλην των ανοσορυθμιστικών 
μηχανισμών, όπως με την προώθηση της λειτουρ-
γικής αποκατάστασης του μικροπεριβάλλοντος του 
μυελού των οστών, μέσω της έκκρισης παρακρινών 
μεσολαβητών. άκόμη όμως, πρέπει να συζητηθεί 
περαιτέρω, το αν η επίδραση τους στην επιτάχυνση 
της αιμοποιητικής αποκατάστασης και η θεραπευτική 
τους δράση εξαρτάται και από τον ίδιο τον τύπο της 
μεταμόσχευσης.

η δημοσίευση κλινικών μελετών με μικρό αριθμό 
ασθενών, όπου παρατηρήθηκε ότι η από κοινού μετα-
μόσχευση ΜΒκ και αιμοποιητικών κυττάρων, μπορεί 
να αυξήσει το κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς με 
αιματολογική κακοήθεια δημιούργησε κλίμα ανασφά-
λειας ως προς τη συσχέτιση της ανοσοκαταστολής 
που προκαλεί η έγχυση ΜΒκ με την πυροδότηση 
υποτροπών29. η υπόθεση όμως αυτή δεν επιβε-
βαιώνεται από νεότερες κλινικές δοκιμές φάσης Ι / 
ΙΙ, που εκτελούνται στο πλαίσιο της άναπτυξιακής 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής ομάδας για το άίμα και 
τη Μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε ασθενείς 
που λαμβάνουν ΜΒκ είτε για την προώθηση της 
μεταμόσχευσης ή για τη θεραπεία της οξείας GvHD 
και δε δείχνουν αυξημένο κίνδυνο ούτε για μόλυνση, 
ούτε για υποτροπή, σε σύγκριση με τους μάρτυρες30.

τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα είναι σίγουρα 
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η πιο ελκυστική κατηγορία βλαστικών κυττάρων γιατί 
είναι πιο κοντά στην κλινική από όλα τα άλλα βλαστο-
κύτταρα. η αξία τους στην ιστομηχανική για τη διόρ-
θωση-αναγέννηση και κατασκευή μεσεγχυματογενούς 
προέλευσης ιστών είναι και κλινικά διαπιστωμένη. η 
χρησιμότητά τους στις μεταμοσχεύσεις και στα αυ-
τοάνοσα νοσήματα δεν είναι γνωστή και μόνο μέσω 
μεγάλων πολυκεντρικών τυχαιοποιημένων μελετών 
θα εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: νέες	κυτταρικές	θεραπείες	στη	μεταμόσχευση	αιμοποιητικών	

κυττάρων

ΕιΣαΓωΓή
η ιδέα των ρυθμιστικών – κατασταλτικών τ κυτ-

τάρων (T regulatory cells – Treg- CD4+ CD25+) 
αναδύθηκε, όταν αποδείχθηκε ότι η ενεργοποίηση του 
ανοσολογικού συστήματος του θύμου με θυμοεξαρτώ-
μενα αντιγόνα, παρήγαγε κατασταλτικό τ πληθυσμό 
που ελάττωνε τη διαφοροποίηση των αντιγονοειδικών 
τ βοηθητικών δρώντων κυττάρων (T helper - effector). 
άυτοαντιδρώντα τ κύτταρα υπάρχουν φυσιολογικά σε 
όλα τα άτομα, αλλά αυτοάνοσες νόσοι προσβάλλουν 
μόνον 5% του πληθυσμού υπονοώντας ότι υπάρ-
χουν μηχανισμοί περιφερικής ανοχής που ελέγχουν 
δυνητικά τα παθογόνα τ κύτταρα. τα ρυθμιστικά 
κύτταρα περιγράφηκαν από Creshon στη δεκαετία 
του ’70 και ’80.

η απρόσκοπτη λειτουργία του ανοσολογικού συ-
στήματος προϋποθέτει τον διαχωρισμό των κυττάρων 
του οργανισμού από τα ξένα κύτταρα. ως ανοχή 
ορίζεται η μη απάντηση των λεμφοκυττάρων στα 
αντιγόνα και στα αυτοαντιγόνα. ως κεντρική ανοχή 
χαρακτηρίζεται η ελαχιστοποίηση των αυτοαντιδρώ-
ντων τ και Β κυττάρων μέσω αρνητικής επιλογής 
στον θύμο και μυελό των οστών αντίστοιχα. κυρίως 
η λειτουργία αυτή επιτελείται με αρνητική επιλογή 
των τ κυττάρων στο θύμο μέσω απομάκρυνσής 
τους ή καθιστώντας τα ανενεργά. Υπάρχουν όμως 
κύτταρα που διαφεύγουν της κεντρικής ανοχής και 
καθίστανται επικίνδυνα και παθογόνα αυτοάνοσων 
παθήσεων ή άνοσων αντιδράσεων. ςαν συνέπεια 
της διαταραγμένης κεντρικής ανοχής έχουν αναπτυ-
χθεί αρκετοί μηχανισμοί περιφερικής ανοχής ώστε 
να ελέγξουν τα λεμφοκύτταρα που διαφεύγουν του 
ελέγχου του θύμου. Για εκείνα που διαφεύγουν και 
μπαίνουν στην κυκλοφορία σαν ώριμα λεμφοκύτταρα, 

οι περιφερικοί μηχανισμοί ανοχής δρουν. ςτους υγιείς 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ δρώντων και ρυθμιστικών 
τ κυττάρων. Εάν αυτή γείρει προς τα δρώντα, τότε 
αυτοάνοση νόσος μπορεί να αναπτυχθεί. Εάν γείρει 
προς τα ρυθμιστικά τ, τότε μπορεί να εμφανισθούν 
λοιμώξεις και καρκίνος, επειδή τα δρώντα τ δεν είναι 
ικανά να απομακρύνουν το αντιγόνο.

τα Tregs είναι ισχυροί ανοσορρυθμιστές δρώντας: 
1) στην επαγρύπνηση της ανοχής του οργανισμού 
2) στην τ ανοσορρύθμιση 3) στις ανοσοαντιδράσεις 
κατά του καρκίνου και 4) κατά των παθογόνων αλ-
λοαντιγόνων. η ανοσοανεπάρκεια των CD4+ CD25+ 
κυττάρων τregs σχετίζεται με αυτοάνοσες φλεγμονώ-
δεις καταστάσεις όπως σακχαρώδης διαβήτης τύπου 
Ι, γαστρίτις, θυρεοειδίτις, φλεγμονώδης νόσος του 
εντέρου σε πολλά πειραματικά μοντέλα με ποντίκια.1-3

υΠΟΤυΠΟι-ΛΕιΤΟυΡΓικΟΤήΤα
H νέα εποχή των Treg κυττάρων άρχισε με την 

παρατήρηση από τους Sakaguchi et al. ότι η υιοθε-
τούμενη μεταφορά τ κυττάρων μετά από αφαίρεση 
των CD4+ CD25+ προκαλούσε οργανοειδικές (organ-
specific) αυτοάνοσες νόσους στους λήπτες, που ήταν 
ανοσοκατεσταλμένα πειραματόζωα. τα CD4+ CD25+ 
κύτταρα επίσης απέτρεψαν την οργανοειδική αυτοα-
νοσία, που εμφανιζόταν σε ποντίκια μετά θυμεκτομή 
την ημέρα +3 μετά τη γέννηση. άυτές λοιπόν οι μελέτες 
τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στην ταυτοποίηση των 
CD4+CD25+ κυττάρων ως κεντρικών καθοδηγητών 
της περιφερικής ανοσορρύθμισης, αν και υπάρχουν 
αντικρουόμενα αποτελέσματα από τις μελέτες όσον 
αφορά στα χαρακτηριστικά τους καθώς και στον 
μοριακό τρόπο δράσης.
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ο φαινότυπος, η δράση και η προέλευση των 
τ ρυθμιστικών κυττάρων (Treg) έγιναν αντικείμενο 
πολλών μελετών κατά την τελευταία δεκαετία αλλά 
και αντιπαραθέσεων. την τελευταία δεκαετία, πλη-
θώρα αποδείξεων καταδεικνύει ότι η περιφερική 
καταστολή του ανοσολογικού συστήματος επιτελείται 
φυσιολογικά από έναν διακεκριμένο CD4+ πληθυσμό 
που χαρακτηρίζεται από την έκφραση CD25, τον 
υποδοχέα της α αλυσίδας IL2 και μερικά άλλα μόρια 
όπως CTLA4(cytotoxic T lymphocyte associated 
antigen 4), Foxp3 που κωδικοποιεί ένα αντιγραφικό 
παράγοντα scurfin (natural-occurring	CD4+	CD25+	
Tregs). πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι χρειάζονται 
εξειδικευμένοι αντιγραφικοί παράγοντες για την παρα-
γωγή nTregs όπως ο αντιγραφικός ρυθμιστής Foxp3 
ο οποίος εκφράζεται στα Tregs και μεταλλάξεις στο 
γονίδιό του ενοχοποιούνται για ανάπτυξη πολλών 
αυτοάνοσων παθήσεων. Άνθρωποι με μεταλλάξεις 
στο γονίδιο foxp3 πάσχουν από βαριά, θανατηφόρα, 
αυτοάνοση διαταραχή που ονομάζεται IPEX (Immune 
dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy X 
linked) σύνδρομο.4,5

Oι Piccirillo et al. προτείνουν λοιπόν δύο γενικές 
κατηγορίες Treg που διαφέρουν στην καταγωγή, στην 
αντιγονοειδικότητα και τον τρόπο δράσης.6

Naturally	occurring	Treg: η πρώτη κατηγορία 
αφορά τα φυσικώς υπάρχοντα Treg με προέλευση 
το θύμο, που επιβιώνουν στην περιφέρεια και εμπο-
δίζουν αυτοάνοσες νόσους. τα nTregs καταπιέζουν 
την ανοσοαντίδραση εναντίον αυτόλογων και ξένων 
αντιγόνων δρώντας σε CD4+ βοηθητικά, CD8+, αντι-
γονοπαρουσιαστικά, Β και νκ κύτταρα. άποτελούν 
1-2% του λεμφοκυτταρικού πληθυσμού και 5-10% 
των CD4+ κυττάρων.

τα nTregs είναι τα μόνα CD4+ T κύτταρα που εκτός 
του χαρακτηριστικού δείκτη CD25 εκφράζουν επίσης 
CTLA4, GITR (glucocorticoid–induced TNF receptor) 
TNFRSF18 (family related protein) κατά τη φάση 
ηρεμίας. διαθέτουν πολυκλωνικό TCR ρεπερτόριο 
που μπορεί να πυροδοτηθεί μετά ενεργοποίηση από 
αυτοαντιγόνα καθώς και από παθογόνα αντιγόνα. Επί 
φυσιολογικής τ κυτταρικής απάντησης χρειάζονται 2 
σήματα για την ενεργοποίησή τους: α) η αναγνώριση 
μέσω TCR στο μακροφάγο ή δενδριτικό κύτταρο του 
αντιγόνου και β) η βοηθητική της ενεργοποίησης 
οδός μέσω CD28 στο τ κύτταρο και Β7 στο αντιγόνο 
παρουσιαστικό.

τα nTregs χρειάζονται την CD28 συνδιέγερση για 
την αυτοανανέωση και επιβίωσή τους. η λειτουργική 
απουσία Β7.1, Β7.2, CD40, CD40L ή CD28 οδηγεί 
σε ανεπάρκεια nTregs στα περιφερικά λεμφοειδή 
όργανα και ως εκ τούτου προκαλείται η αυτοανο-

σία. Επίσης, η IL2 αποτελεί κριτικό σήμα για την 
ανάπτυξη και λειτουργία nTregs. τα nTregs in vitro 
δεν χρειάζονται ανοσοκατασταλτικά μόρια IL10 και 
TGFβ1 για τη δράση τους. άντίθετα, in vivo η IL10 
είναι καθοριστική για τη μακρόχρονη επιβίωση των 
nTregs καθώς και για την παραγωγή πληθυσμών 
induced Tregs (iTregs). η εξ επαφής τ-τ κυττάρου 
κατασταλτική δράση των nTregs ίσως να μην είναι 
ικανοποιητική σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, οπότε 
χρειάζονται IL10 και TGFβ1 για την καταστολή.7-10

τα πειραματικά μοντέλα δείχνουν ότι ο Foxp3 
είναι κεντρικός διαμεσολαβητής στην αναπαραγω-
γή nTregs. η λειτουργία των nTregs παραμένει εν 
πολλοίς άγνωστη. τα nTregs είναι ανενεργή στην 
TCR ενεργοποίηση αλλά χρειάζονται ερέθισμα μέσω 
TCR για την κατασταλτική λειτουργία τους. η αρχική 
ενεργοποίηση nTregs είναι αναμφισβήτητα APC 
εξαρτώμενη. οι Piccirillo et al. προτείνουν το μοντέλο 
της εξ επαφής τ-τ- κυττάρων ενεργοποίησής τους και 
την μετέπειτα καταστολή των CD8+ κυττάρων καθώς 
και της έκκρισης IFNγ από CD8+.

ιnduced	Tregs: η δεύτερη κατηγορία Tregs που 
προτείνουν στην πλατφόρμα τους οι Piccirillo et al 
είναι τα επαχθέντα CD25 Tregs που προέρχονται 
από CD4+25- T κύτταρα μετά έκθεση με ενδορρινικό, 
ενδοδερμικό, ενδοστοματικό εισαχθέν αντιγόνο κάτω 
από συνθήκες ανοσοκατασταλτικών κυτταροκινών 
όπως IL10, TGFβ1, vitD3 and Dexamethasone, CD40 
– CD40L αποκλεισμό ή επί ανώριμου πληθυσμού 
δενδριτικών κυττάρων.11

οι μείζονες διαφορές των nTregs από iTregs είναι:
 1) τα iTregs δεν είναι δομικά λειτουργικά όπως τα 

nTregs, χρειάζονται διαφοροποίηση μετά την έκ-
θεση αντιγόνου.

 2) τα iTregs δεν χρειάζονται CD28 συνδιέγερση για 
την ανάπτυξή τους που είναι καθοριστική για την 
ανάπτυξη των δρώντων (effector) κυττάρων της 
ανοσίας.
δεν υπάρχει συμφωνία στην ταυτοποίηση δεικτών 

που διαχωρίζουν τα φυσικώς υπάρχοντα τregs από τα 
επαγόμενα τregs πώς τελικά διαμορφώνεται η ομοιο-
στασιακή ισορροπία μεταξύ nTregs και iTregs; δρουν 
συγχρόνως ή ανεξάρτητα στην καταστολή τοπικών, 
μη φλεγμονωδών, αυτοαντιδρώντων τ κυτταρικών 
απαντήσεων όπως επίσης και κατά φλεγμονωδών 
αντιδράσεων με μικροβιακά, ιικά αντιγόνα, αντιγόνα 
μεταμόσχευσης ή κατά των αυτοάνοσων παθήσεων;12

οι αποπτωτικοί μηχανισμοί των Tregs είναι μοναδι-
κοί σε σχέση με τα άλλα τ κύτταρα. πειραματική μελέτη 
έδειξε ότι φρέσκα απομονωθέντα με κυτταρομετρία 
Tregs είναι υπερευαίσθητα στην απόπτωση μέσω 
CD95, δείχνουν ανθεκτικότητα στον κυτταρικό θάνατο 
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μέσω ενεργοποίησης AICD (activation induced cell 
death), μείζον φαινόμενο που επιφέρει τον θάνατο των 
δρώντων (effector) T κυττάρων, ώστε να διατηρείται 
λεμφοκυτταρική ομοιοστασία. η οδός απόπτωσης 
μέσω CD95/95L είναι κριτική λειτουργία in vivo και 
η περαιτέρω έρευνα αναγκαία γιατί η έκπτυξη των 
Tregs μπορεί να είναι επιθυμητή στην αυτοανοσία 
αντίθετα με τον καρκίνο που αποβαίνει μοιραία.13,14

ΡυΘΜιΣΤικα	κυΤΤαΡα-ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή
τα ρυθμιστικά Tregs είναι ικανά να αναστείλουν τ 

αλλοαντιδράσεις όπως την απόρριψη αλλομοσχευ-
μάτων δέρματος ή συμπαγών οργάνων (Εικόνα 1). 

οι Taylor et al. έδειξαν ότι τα Tregs καταστέλλουν 
την ενεργοποίηση των αλλοαντιδρώντων ειδικών 
CD4+ T κυττάρων in vivo. η μεταφορά Tregs από 
ποντίκια με ανοχή στο αλλογενές μόσχευμα μπορεί 
να προστατεύσει συγγενείς λήπτες από απόρριψη 
αλλογενών μοσχευμάτων νησιδίων και δέρματος. 
τα Tregs παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση 
της νόσου του μοσχεύματος κατά του ξενιστή μετά 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων GVHD. οι 
Taylor et al. έδειξαν ότι η αφαίρεση ex vivo των 
CD4+CD25+ κυττάρων από το μόσχευμα του δότη 
ή in vivo αφαίρεση T κυττάρων CD25+ πριν τη μετα-
μόσχευση αύξησε τη συχνότητα GVHD ανεξάρτητα 
από το τΒΙ-based προπαρασκευαστικό σχήμα. η 

Εικόνα	1.	άνοσοθεραπεία με τ-ρυθμιστικά κύτταρα
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έγχυση φρέσκων CD4+CD25+ κυττάρων δότη λόγω 
του μικρού αριθμού τους δεν ελάττωσε σημαντικά 
GVHD. άντίθετα, καλλιεργηθέντα CD4+CD25+ κύτταρα 
χορηγηθέντα σε ισάριθμη ποσότητα με CD4+ T κύτ-
ταρα ανέστειλαν σημαντικά το θανατηφόρο GVHD.15 
οι Joffre et al. σε πειραματικό μοντέλο απέδειξαν την 
επαγωγή αντιγονοειδικής ανοχής σε αλλογενή μυελικά 
μοσχεύματα. άρχικά, CD4+CD25+ λεμφοκύτταρα από 
naive ποντίκια απομονώθηκαν και ενεργοποιήθηκαν 
in vitro με αλλογενή αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 
(APCs) και επετεύχθη μακρόχρονη ανοχή σε μυελικά 
μοσχεύματα με ασυμβατότητα σε μείζονα και ελάσσονα 
αντιγόνα ιστοσυμβατότητας. Ενώ το στοχευμένο μυε-
λικό μόσχευμα προστατεύθηκε, το μυελικό μόσχευμα 
με ασυμβατότητα και χωρίς ανοσολογική στόχευση 
απορρίφθηκε. το ενδιαφέρον είναι ότι σε ποντίκια που 
έλαβαν μίγμα στοχευμένου και μη μοσχεύματος, η 
προστασία και η απόρριψη αντίστοιχα έλαβαν χώρα 
συγχρόνως. η χρήση των CD4+CD25+ Tregs ανοίγει 
δρόμους για νέες προσεγγίσεις σε επαγωγή σταθερής 
και ειδικής ανοχής στα αιμοποιητικά μοσχεύματα.

O μηχανισμός με τον οποίο τα ενεργοποιηθέντα 
Tregs αναστέλλουν το GVHD είναι άγνωστος. οι 
Nakamura et al. έδειξαν ότι η καλλιέργεια που περιείχε 
antiCD3mAb antiCTLA4mAb, διαλυτό antiCD28mAb 
και IL2 παρήγαγε μεγάλη ποσότητα TGF-β, που ήταν 
υπεύθυνος για την κατασταλτική ικανότητα των Tregs. 
οι Shevach et al. έδειξαν ότι τα Tregs αποκλείουν 
την παραγωγή IL2 από CD4+CD25- κύτταρα σε 
επίπεδο αντιγραφής οπότε αποκλείεται η δράση 
των CD4+CD25- και CD8+ δρώντων κυττάρων.O 
ρόλος της έκφρασης CTLA-4 στα Tregs πρέπει να 
είναι σημαντικός επειδή σχετίζεται με ελάττωση της 
τ ενεργοποίησης και καταστέλλει αλλο και αυτο-
ανοσοαπαντήσεις. άποδείχθηκε ότι η στοχευμένη 
CTLA4 δέσμευση επάγει ανοχή στον συγκεκριμένο 
στόχο (CD152) μέσω CD4+CD25+ CTLA-4 high Treg 
πληθυσμού.16 οι Coenen et al. απέδειξαν σε μικτές 
λεμφοκυτταρικές καλλιέργειες ότι ο αποκλεισμός της 
συνδιέγερσης με antiCD86 και antiCD40L αλλάζει τις 
αναλογίες των Tregs με σημαντική αύξησή τους και 
των δρώντων κυττάρων (effector).17

οι Cohen et al. απέδειξαν ότι τα λίγα CD4+CD25+ 
T κύτταρα που υπάρχουν φυσιολογικά στο μόσχευ-
μα ρυθμίζουν τη νόσο του μοσχεύματος κατά του 
ξενιστή (GVHD) επειδή η απομάκρυνσή τους από 
το μόσχευμα άλλαξε δραματικά και επιτάχυνε το 
GVHD.18 η προσθήκη δε φρέσκων CD4+CD25+T 
κυττάρων την ώρα της έγχυσης σημαντικά αποτρέπει 
ή επιβραδύνει GVHD. Επίσης ex vivo εκπτυχθέντα 
7Χ106 CD4+CD25+ Tregs μετά ενεργοποίηση από 
αλλογενή APC ρυθμίζουν το GVHD. τα Tregs είναι 

σπάνιος πληθυσμός και δύσκολος να απομονωθεί. 
η μοναδική ρεαλιστική χρήση αυτών των κυττάρων 
στους ανθρώπους θα ήταν η έκπτυξή τους ex vivo. 
ο πληθυσμός CD4CD25 που επελέγη είχε τον εξής 
ανοσοφαινότυπο: CD4+CD25+62L high. τα εκπτυ-
χθέντα Tregs διατηρούν την ανοσοκατασταλτική τους 
δράση in vivo και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
θεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία πολλαπλών 
εξαρτώμενων από τ κυτταρική απάντηση ανοσολο-
γικών παθήσεων. άυτή η μελέτη κατέδειξε τα εξής 
πλεονεκτήματα: 1) το ρεπερτόριο των Tregs είναι 
ειδικό έναντι των αλλοαντιγόνων του λήπτη ενώ τα 
άλλα μη αλλοαντιδρώντα κύτταρα πεθαίνουν κατά την 
καλλιέργεια. Εφόσον τα τ κύτταρα δότη τα ειδικά ένα-
ντι αλλοαντιγόνων του λήπτη έχουν στόχο, ελέγχεται 
το GVHD 2) υπάρχει δυνατότητα εισδοχής γονιδίων 
αυτοκτονίας λόγω της εκτεταμένης υπερπλασίας 
τους κατά την καλλιέργεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η παρεμβολή επί σημαντικών παρενεργειών τους 3) 
πιθανότητα σχεδιασμού νέων προπαρασκευαστικών 
σχημάτων ατοξικών στις διάφορες ομάδες αλλογενών 
μεταμοσχεύσεων.

ςε ασθενείς που πάσχουν από αλλογενές ή αυ-
τόλογο GVHD βρέθηκε από Miura et al ελαττωμένη 
έκφραση Foxp3 mRNA σε μονοπύρηνα του περιφερι-
κού αίματος συγκρινόμενο με ασθενείς χωρίς GVHD 
και μάλιστα σε αναλογία αντίστοιχη με την έντασή 
του.19 η έκφραση Foxp3 έχει σχέση με το επίπεδο 
των TRECs (TCRgene rearrangement excisional 
circles) αποδεικνύοντας ότι τα Tregs προέρχονται από 
πρόσφατα μεταναστευτικά κύτταρα του θύμου παρά 
από την έκπτυξη προϋπαρχόντων naive T κυττάρων 
του μοσχεύματος ή του μυελού λήπτη. Φαίνεται ότι 
η δυσλειτουργία του θύμου προκαλούμενη από το 
GVHD εξασθενεί την αποκατάσταση του ανοσολογικού 
συστήματος και των ανοσορρυθμιστικών μηχανισμών. 
Επίσης, η CsA διαταράσσει την αρχιτεκτονική θύμου 
επιβραδύνοντας την παραγωγή τκυττάρων και άμεσα 
εμποδίζει την αφαίρεση αυτοαντιδρώντων κυττάρων 
τα οποία με τη σειρά τους καταστρέφουν τον θύμο. και 
στο αυτόλογο και στο αλλογενές GVHD, η ελάττωση 
των Tregs δημιουργεί πρόσφορο περιβάλλον για την 
ανάπτυξή του. Είναι δυνατή λοιπόν μια κυτταρική 
θεραπεία με Tregs για τον έλεγχο GVHD διατηρώντας 
την αντιλευχαιμική δράση μοσχεύματος,όπως η εξω-
σωματική φωτοθεραπεία που έχει αντίστοιχη δράση.

οι Erman et al. σε πειραματικό μοντέλου θανατηφό-
ρου GVHD λόγω ασυμβατότητας μειζόνων αντιγόνων 
MHC απέδειξαν ότι μόνον ο υποπληθυσμός CD62L+ 
(L σελεκτίνη – naive κύτταρα) D4+CD25+ απέτρεψε 
βλάβες GVHD και προστάτεψε λήπτες από θανατη-
φόρο GVHD.20 Επίσης άμεσα μετά τη μεταμόσχευση 
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ο πληθυσμός Treg εντοπίσθηκε στους λεμφαδένες 
μεσεντερίου και σπλήνα, τις αρχικές εντοπίσεις της 
αλλοαντιδραστικότητας. άν και ο CD4+CD25+CD62L- 
έχει χαρακτηριστικά Treg in vitro, είναι θέμα κυκλοφο-
ρίας και homing η προστασία από GVHD.

οι Wysocki et al. έδειξαν επίσης ότι τα Tregs που 
δεν έχουν τον υποδοχέα χημοκίνης CCR5 δεν είναι 
αποτελεσματικά στην καταστολή GVHD. O CCR5 
εκφράζεται στα Th1-Tc1 T κύτταρα, νκ, μακροφάγα 
και δενδριτικά.21 οι προσδέτες του υπάρχουν στις 
εντοπίσεις της φλεγμονής aGVHD, άρα η απουσία 
CCR5 από τ κύτταρα του δότη δεν καταστέλλει aGVHD 
γιατί δεν μεταναστεύουν τα Tregs στα όργανα στόχους 
GVHD μία εβδομάδα μετά τη μεταμόσχευση.

Ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι τα Tregs αυξάνουν 
στο cGVHD με την παρουσία του foxp3 δείχθηκε 
ότι είναι ελαττωμένα σε cGVHD και μάλιστα ανάλο-
γα της δραστηριότητας της νόσου. ςε ασθενείς με 
χρόνιο GVHD βρέθηκε από Zorn et al ελαττωμένη 
αναλογία Treg Foxp3 συγκρινόμενοι με υγιείς και 
μεταμοσχευμένους ασθενείς χωρίς cGVHD. ςε εξέ-
ταση των TREC βρέθηκε ελαττωμένη αναλογία τους 
στους μεταμοσχευμένους ασθενείς σε σύγκριση με 
τους υγιείς.22

ο ρόλος των τ regs στην ανοσορύθμιση έχει 
διαλευκανθεί από πληθώρα πειραμάτων. τα επαγ-
γελματικά ανοσορρυθμιστικά κύτταρα αποκλείουν 
την υπερπλασία των CD4+, DC25- κυττάρων μετά 
διέγερση από αλλοαντιγόνο και η επιλεκτική αφαίρεσή 
τους ελαττώνει τις εκδηλώσεις aGVHD αποδεικτικό 
της παρουσίας από τα τ regs του δότη. τα Tregs του 
λήπτη και του δότη έχουν προστατευτικό ρόλο στο 
cGVHD, οπότε πιθανόν να αναπτυχθούν αποτελεσμα-
τικές στρατηγικές πρόληψης GVHD μέσω τ regs. το 
cGVHD έχει παράδοξους παθογενετικούς μηχανισμούς 
με τη συνύπαρξη αυτο-αλλοανοσίας και ανοσοανε-
πάρκειας συγχρόνως με συστηματική δυσλειτουργία 
του ανοσολογικού συστήματος. τα ευρήματα αυτά 
στοιχειοθετούν την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για 
αύξηση Tregs μετά αλλογενή μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων ώστε να προφυλάσσεται ή να 
θεραπεύεται ο ασθενής από τη μείζονα θανατηφόρα 
επιπλοκή το χρόνιο GVHD. Επειδή υπάρχει υψηλή 
έκφραση IL2Ra αλυσίδας στα φυσικώς υπάρχοντα 
τregs, αυτά εξαρτώνται για την λειτουργία τους και την 
επιβίωσή τους από την IL2 που περαιτέρω εξαρτάται 
από την καλσινευρίνη. Επίσης οι αλληλεπιδράσεις 
νFάτ και foxp3 χρειάζονται για τη δομική λειτουργία 
των τregs και η κυκλοσπορίνη επηρεάζει το νFάτ 
και επίσης τον υποπληθυσμό CD27.

ςτους ανθρώπους η κυκλοσπορίνη ελαττώνει τον 
αριθμό και την έκπτυξη τregs, την έκφραση CD27 

και foxp3, ανάλογα ευρήματα πειραματικά δεδομένα 
στα ποντίκια. άντίθετα, η ραπαμυκίνη επάγει την με-
ταλλαγή των T conventional (CD4+, CD8+) σε τregs 
και την έκπτυξή τους, δεν έχει επιρροή στην έκφραση 
CD27 και foxp3.23

ΡυΘΜιΣΤικα	κυΤΤαΡα-καΡκινΟΣ
πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν τον ρόλο των 

Tregs σε καρκίνο με αυξημένη αναλογία Tregs σε 
καρκινοπαθείς. ο αυξημένος αριθμός των τ regs 
στους ιστούς των όγκων έχει βρεθεί σε πολλούς τύ-
πους, όπως ο γαστροοισοφαγικός, ηπατοκυτταρικός, 
ο καρκίνος πνεύμονος, μαστού και σε λεμφώματα.
Είναι μια έμμεση απόδειξη της ανοσοκαταστολής που 
προκαλείται από τους όγκους. Εάν οι όγκοι είναι ικανοί 
να πολλαπλασιάζουν τ regs στο μικροπεριβάλλον τους 
ή υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που τα προάγουν δεν 
είναι ακριβώς καθορισμένο. τα τ regs εκφράζουν τις 
χημοκίνες CCR4, CCR8 που μέσω των συνδέσμων 
τους CCL22, 17 οδηγούν τα τ regs στις φλεγμονώδεις 
περιοχές. Εάν αποκλεισθεί ο σύνδεσμος CCL22 με 
μονοκλωνικό αντίσωμα, τότε ελαττώνεται ο αριθμός τ 
regs στους όγκους. Επίσης αυτό αποδείχθηκε και σε 
γαστρικό όγκο, NHL, και νεοπλασματική μηνιγγίτιδα.23

ςε ζωικά πειραματικά μοντέλα, η αφαίρεση των 
Tregs αυξάνει την ανοσοαπάντηση έναντι του όγκου, 
άρα η παρουσία τους μειώνει την ανοσοαπάντηση 
στον καρκίνο. οι στόχοι που αναγνωρίζονται από τα 
Tregs είναι άγνωστοι εν πολλοίς και στηρίζονται σε 
μελέτες με εξειδικευμένα αντιγόνα σε TCR διαγονιδια-
κά ποντίκια. Επειδή μαζικοί CD4+CD25+ πληθυσμοί 
μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές εξειδικεύσεις για 
αυτοαντιγόνα ειδικά των ιστών και αντιγόνα του όγκου, 
είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν οι φυσιολογικοί 
προσδέτες που αναγνωρίζονται από αντιγονοειδικά 
Tregs. οι Wang et al ταυτοποίησαν περιορισμένα 
MHC class II αντιγόνα όγκου και παρήγαγαν εξειδι-
κευμένα CD4+CD25+ κύτταρα έναντι του όγκου από 
λεμφοκύτταρα που διηθούν τον όγκο (TILs), άμεσα 
από φρέσκα παρασκευάσματα ιστού μελανώματος.24 
Επίσης αναγνώρισαν τo LAGE 1 πεπτίδιο σαν φυσικό 
προσδέτη για τα Tregs με κυτταρική επαφή. Μετά την 
έκπτυξη τα Tregs διατήρησαν την αντιγονοειδικότητα 
και κατασταλτική λειτουργία τους, αντανακλώντας την 
in vivo αναγνώριση του όγκου και της καταστολής. 
άυτοί οι κλώνοι μοιάζουν Tr1, εκκρίνουν IFNγ και ΙL10, 
εκφράζουν Foxp3, όπως τα φυσικώς υπάρχοντα και 
CD25 και GITR σε καλλιέργεια με IL2, σε αντίθεση με 
τα effector cells που έχουν ελαττωμένους αυτούς τους 
δείκτες σε αντίστοιχη καλλιέργεια. άυτά τα κύτταρα 
λειτουργικά κατέστειλαν την υπερπλασία των CD4 
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δρώντων κυττάρων (effector cells) καθώς και την 
έκκριση IL2. οι Liyanage, Woo παρασκεύασαν Tregs 
από TILs αλλά δεν υπήρχε απόδειξη εξειδίκευσης. 
Επίσης οι Levings et al έχουν παράγει Tregs κλώνους 
από ανθρώπινα PBMCs, χωρίς απόδειξη αντιγο-
νοεξειδίκευσης. νέες στρατηγικές που συγχρόνως 
διεγείρουν τα CD4+ δρώντα κύτταρα (effector) ενώ 
καταστέλλουν και αφαιρούν τα Tregs χρειάζονται, 
έτσι ώστε η ισορροπία να τείνει προς ανοσολογική 
απάντηση κατά του καρκίνου όπως αυτή που περι-
γράφεται στην Εικόνα 2 με την ενεργοποίηση των τ 
κυττάρων από χιμαιρικά αντιγόνα.23-28

κυΤΤαΡική	ΘΕΡαΠΕια
η σύγχρονη μεταμόσχευση CD34+ αιμοποιητι-

κών κυττάρων και η έγχυση Tregs αποτρέπουν την 
αλλοαντιδραστικότητα, και μειώνουν την απόρριψη 
μετά από κοινή καλλιέργεια CD34+ και Tregs απο-
μονωθέντων από περιφερικό αίμα( με ή χωρίς κινη-
τοποίηση με GCSF) ή ομφαλοπλακουντιακό αίμα. η 
ανοσοκατασταλτική δραστηριότητα των Tregs ήταν 
ισχυρότερη, όταν ήταν αυτόλογα με τα CD34+ κύτ-
ταρα. Όταν μεταμοσχεύθηκαν μαζί σε αναλογία 1/1 
ή 2/1 Treg/CD34 σε NOD/SCID ποντίκια επιτεύχθηκε 

Εικόνα	2.	Ενεργοποίηση τ-κυττάρων
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εμφύτευση. Όταν επωάσθηκαν με ATG, δεν έχασαν 
την ανοσοκατασταλτική τους ιδιότητα, την υψηλή 
έκφραση CCR7 και την απελευθέρωση IL10.29

οι Brunstein et al χορήγησαν Tregs από ομφα-
λοπλακουντιακό αίμα σε ασθενείς μετά ελαττωμένης 
ισχύος προπαρασκευαστικό σχήμα την +1 και +15 
ημέρα και είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
του GVHD, χωρίς την ελάττωσή του.16 η όλη κλινική 
μελέτη κρίθηκε ότι ήταν ασφαλής. Μέσω του φαρ-
μακολογικού ελέγχου της δομής και ανάπτυξης των 
Tregs, στοχεύοντας τον foxp3 με IL2α υποδοχέα και 
CTLA4, μπορεί αυτή η σηματοδότηση να βαθύνει ή 
να αναστείλει την κατασταλτική δράση των Tregs.

δείκτες σημαντικοί για την ανάπτυξη και την απο-
μόνωση των Tregs αποτελούν το CD31 και το CD101 
μονοκλωνικό αντίσωμα. το καλύτερο πρωτόκολλο για 
την έκπτυξη των Tregs είναι οι υψηλές δόσεις IL2aR 
μαζί με antiCD3/CD28. πρόσφατα έχουν χρησιμο-
ποιηθεί απομεθυλιωτικοί παράγοντες σε CD4+CD25- 
κύτταρα που διεγέρθηκαν με IL2 και antiCD3/CD28 και 
προκλήθηκε έκφραση foxp3 σε 70% των κυττάρων 7 
ημέρες μετά τον απομεθυλιωτικό παράγοντα.

Με τα Tregs είναι δυνατή η αποφυγή της απόρριψης 
μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων και αιμοποιητι-
κού ιστού. το ποσοστό των ώριμων τ κυττάρων που 
εμπεριέχονται στο μόσχευμα αιμοποιητικού ιστού 
έχουν ιδιότητες ως συμπληρωματικά κύτταρα στην 
εγκαθίδρυση εμφύτευσης και ανοσίας στις λοιμώξεις 
και στην αντιλευχαιμική δράση του μοσχεύματος. 
Εναλλακτικά, τα Tregs στο GVHD δρουν γιατί τα 
φρέσκα απομονωθέντα φυσικώς υπάρχοντα Tregs 
αποτρέπουν το θανατηφόρο GVHD, καταστέλλουν 
τα δρώντα (T effector cells), ενώ προστατεύουν την 
αντιλευχαιμική δράση του μοσχεύματος. άυτές οι 
εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν και σε απλοταυτόσημες 
μεταμοσχεύσεις. ςε μελέτη φάσης I/II οι Martelli et al. 
έδωσαν σε 22 ασθενείς κύτταρα σε αναλογία τregs/
Tconventional-CD4+,CD8+ 1/1,5, προ της έγχυσης 
(3 ημέρες) CD34+ επιλεγμένου απλοταυτόσημου 
μοσχεύματος.30 οι 20 από τους 22 ασθενείς επέτυχαν 
εμφύτευση χωρίς GVHD, μόνο ένας παρουσίασε 
grade3 GVHD. Επίσης σε χρόνιο GVHD δόθηκαν 
CD4+ DLIs και μικρή δόση IL2 για την έκπτυξη των 
Tregs σε κλινική μελέτη.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
τα τ-ρυθμιστικά είναι οι πρωταρχικοί ρυθμιστές 

των ανοσολογικών απαντήσεων και είναι σημαντικά 
για την ανοσορρύθμιση και ανοχή που δρα σε ανθρώ-
πους και ποντίκια ώστε να αποφευχθεί η αυτοαντι-
δραστικότητα. άρχικά, στην έκθεση σε αντιγόνο, πχ. 

λοιμώδες, ενεργοποιείται ανοσοαντίδραση που μπορεί 
να διαρκεί απεριόριστα εάν δεν δράσουν ελεγκτικοί 
μηχανισμοί. ςτον υγιή αναγεννώνται μνημονικά τ και 
Β κύτταρα και σταματά η αντίδραση που θεωρητικά 
διεγείρονται μόνο επί μη ανοσοεπιτήρησης.

ςτην ανοσοεπιτήρηση, οι ανοσοκατασταλτικοί 
μηχανισμοί περιορίζουν μεν την υπερπλασία των 
λεμφοκυττάρων αλλά υπάρχει κα η πιθανότητα να 
οδηγήσουν ατυχώς σε ανοχή στα αντιγόνα όγκων 
ή χρόνιων λοιμώξεων. Βέβαια, η ανοσορρύθμιση 
χρειάζεται για την αποφυγή απάντησης ανοσολογικής 
σε αυτοαντιγόνα.

Με βάση τα προκλινικά δεδομένα, διαφαίνεται 
ότι τα τregs αποτελούν μια πολύ ελπιδοφόρα κυτ-
ταρική θεραπεία, ανώτερη της συμβατικής, γιατί 
παρέχεται μακρόχρονη ανοσοκαταστολή και ανοχή 
χωρίς ανοσοπαράλυση που προκαλούν τα χορηγού-
μενα ανοσοκατασταλτικά. Βέβαια, υπάρχουν πολλά 
εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν, όπως αυτά 
του ικανοποιητικού αριθμού τους μέσω έκπτυξης και 
του καλύτερου χρόνου έγχυσής τους, ώστε να είναι 
αποτελεσματικά.

οι μηχανισμοί δράσης παραμένουν στο πεδίο της 
εντατικοποιημένης έρευνας αφού υφίστανται διαφορές 
στην in vivo και in vitro δράση τους. άπό την άλλη 
μεριά, η εμπλοκή των Tregs στην περιφερική ανοχή 
ως κυρίαρχοι διαμεσολαβητές σε μείζονες ανοσολο-
γικές αντιδράσεις και στην παθογένεια αυτοάνοσων 
παθήσεων, της μεταμόσχευσης, της νόσου GVHD 
και του καρκίνου τα καθιστά στόχο έρευνας για μελ-
λοντικές κυτταρικές θεραπείες.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: νέες	κυτταρικές	θεραπείες	στη	μεταμόσχευση	αιμοποιητικών	

κυττάρων

δΕνδΡιΤικα	κυΤΤαΡα
Ο	ρόλος	των	δενδριτικών	κυττάρων	 
στη	ρύθμιση	της	ανοσιακής	απάντησης

τα δενδριτικά κύτταρα (δκ) είναι ισχυρά αντιγο-
νοπαρουσιαστικά κύτταρα (άπκ) που προέρχονται 
από προγονικά κύτταρα του μυελού των οστών και 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη φυσική και επί-
κτητη ανοσία του οργανισμού έναντι παθογόνων 
μικροοργανισμών και διαφόρων αντιγόνων. κυκλο-
φορούν στο περιφερικό αίμα ή εγκαθίστανται στους 
περιφερικούς ιστούς και σε περιοχές φλεγμονής, όπου 
προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται αντιγόνα. Μετά 
από διαδοχικά στάδια διαφοροποίησης και ωρίμαν-
σης που υφίστανται υπό την επίδραση μικροβιακών 
παραγώγων και κυτταροκινών της φλεγμονής, τα 
δκ μεταναστεύουν στους λεμφαδένες, όπου πα-
ρουσιάζουν τα αντιγόνα μέσω των μορίων HLA του 
μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (MHC) και 
ενεργοποιούν ειδικά για το αντιγόνο τ-λεμφοκύτταρα.1,2

τα δκ έχουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της ανοσι-
ακής απάντησης. Έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν 
ανοσία (τύπου 1 απάντηση, TH1) είτε ανοχή (τύπου 
2 απάντηση, TH2), ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσής 
τους και τις συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος.3

Έχουν αναγνωρισθεί δύο κύριοι τύποι δκ στο αίμα 
και τους περιφερικούς ιστούς:
  1. τα μυελικής προέλευσης δκ (DC1, CD11c+CD123-): 

άποτελούν το 0,3-0,7% των μονοπύρηνων κυττά-
ρων του περιφερικού αίματος. διαφοροποιούνται 
από προγονικά κύτταρα του μυελού των οστών με 
τη δράση του αυξητικού παράγοντα GM-CSF. δια-
κρίνονται ειδικότερα σε κύτταρα του Langerhans, 
διάμεσα και μονοκυτταρικής προέλευσης δκ. τα 

κύτταρα του Langerhans βρίσκονται στην επιδερμί-
δα και είναι τα πρώτα κύτταρα που συναντούν και 
αλληλεπιδρούν με τα παθογόνα που εισβάλλουν 
στον οργανισμό. Χαρακτηρίζονται από την πα-
ρουσία των κοκκίων του Birbeck και την έκφραση 
λανγκερίνης (langerin), που αποτελούν ένα ιδιαί-
τερο σύστημα πρόσληψης αντιγόνων. τα κύτταρα 
του Langerhans μεταφέρουν τα αντιγόνα από την 
επιδερμίδα στους επιχώριους λεμφαδένες και προ-
καλούν κατά μείζονα λόγο ανοσιακές απαντήσεις 
τύπου 1.4 τα διάμεσα (interstitial) δκ εντοπίζονται 
στο χόριο και σε όλους τους περιφερικούς ιστούς 
του σώματος. ςε φάση ηρεμίας απαντούν συνή-
θως υπό τη μορφή των άωρων δκ. η ωρίμανσή 
τους επάγεται από μια ποικιλία ερεθισμάτων. 
τέτοια ερεθίσματα μεταβιβάζονται: α. μέσω των 
υποδοχέων τύπoυ Toll (Toll-like receptors, TLR) 
από το λιποπολυσακχαρίτη (LPS) και άλλα μόρια 
μικροβίων, β. μέσω του CD40 (από τον προσδέτη 
του CD40, CD40L), γ. μέσω των υποδοχέων του 
TNF (από τον TNF-α και άλλες κυτταροκίνες) 
και δ. μέσω των υποδοχέων των ιντερφερονών 
τύπου 1 (από την IFN-α). τα ώριμα δκ έχουν 
ισχυρή έκφραση συνδιεγερτικών μορίων (CD40, 
CD80 και CD86), παράγουν μεγάλες ποσότητες 
IL-12 και προκαλούν ανοσιακή απάντηση τύπου 
1. τα μονοκυτταρικής προέλευσης ΔΚ (moDC) 
παράγονται στο εργαστήριο από τα μονοκύτταρα 
του περιφερικού αίματος, παρουσία GM-CSF και 
IL-4, και έχουν συντελέσει σημαντικά στη μελέτη 
των διάμεσων δκ γιατί παρουσιάζουν παρόμοιες 
ιδιότητες με αυτά. τα μονοκύτταρα αποτελούν 
πιθανώς μια δεξαμενή του οργανισμού για την 
παραγωγή δκ σε επείγουσες καταστάσεις.5
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 2. τα πλασματοκυτταροειδή δκ (DC2 ή pDC2, CD11c-

CD123+): τα πρόδρομα κύτταρα αυτών βρίσκονται 
στο περιφερικό αίμα σε αναλογία περίπου 0,5% 
των μονοπύρηνων κυττάρων. προέρχονται πιθα-
νώς από κοινά προγονικά λεμφικά κύτταρα του 
μυελού των οστών και η επιβίωσή τους εξαρτάται 
από την IL-3. διαθέτουν υποδοχείς τύπoυ Toll, 
όπως τον TLR-7 και τον TLR-9, που μπορεί να 
προσδεθεί από μικροβιακό DNA ή από ολιγονου-
κλεοτίδια με υποομάδες CpG. Όταν τα κύτταρα 
αυτά διεγείρονται από βακτηρίδια ή ιούς, παράγουν 
τεράστιες ποσότητες IFN-α και διαφοροποιούνται 
προς δενδριτικά κύτταρα (pDC2), που εγκαταλεί-
πουν ταχέως την κυκλοφορία και μετακινούνται 
προς τους φλεγμαίνοντες ιστούς. τα pDC2 έχουν 
μοναδικές ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες. Μέσω 
της IFN-α διεγείρουν τα μυελικής προέλευσης δκ 
προς ανοσιακή απάντηση τύπου 1, ενώ μετά από 
διέγερση με IL-3 προκαλούν ανοσιακή απάντηση 
τύπου 2.6

και οι δυο ανωτέρω υποπληθυσμοί δκ (DC1 και 
DC2) ανιχνεύονται επίσης στο ομφαλοπλακουντιακό 
αίμα.

αλλογενής	μεταμόσχευση	αιμοποιητικών	
κυττάρων	(αλλο-Μακ)	και	δενδριτικά	κύτταρα
Αντικατάσταση των ΔΚ του λήπτη από τα ΔΚ  
του δότη μετά την αλλο-ΜΑΚ

δεδομένου ότι τα δκ προέρχονται από προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών, η αλλο-
Μάκ έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αντικατάσταση 
των δκ του λήπτη από τα δκ του δότη τόσο στο αίμα 
όσο και στα λεμφικά όργανα και τους περιφερικούς 
ιστούς. ο ρυθμός της αντικατάστασης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ένταση του σχήματος προε-
τοιμασίας, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως 
τη δόση των τ-κυττάρων του μοσχεύματος και την 
ιστική εντόπιση των δκ.7

λόγω του προβλήματος δειγματοληψίας, η αντικα-
τάσταση των δκ μετά από αλλο-Μάκ στον άνθρωπο 
έχει μελετηθεί κυρίως στο περιφερικό αίμα. ςε ασθενείς 
που έλαβαν είτε μυελοαφανιστικό είτε μη μυελοαφα-
νιστικό σχήμα, τα δκ του αίματος είναι κατά κανόνα 
προέλευσης δότη ακόμη και επί παρουσίας μεικτού 
χιμαιρισμού σε άλλες κυτταρικές σειρές.8 Υπάρχουν 
λιγότερα δεδομένα για την αντικατάσταση των δκ 
στους περιφερικούς ιστούς, φαίνεται δε ότι αυτή επη-
ρεάζεται από την ένταση του σχήματος προετοιμασίας 
και την εμφάνιση GVHD. κύτταρα του Langerhans 
προέλευσης λήπτη φαίνεται ότι παραμένουν στο δέρμα 

για αρκετές βδομάδες μετά την αλλο-Μάκ, ιδιαίτερα 
σε ασθενείς που έχουν λάβει μη μυελοαφανιστικό 
σχήμα προετοιμασίας.9 ςε πειραματικά μοντέλα, τα 
κύτταρα του Langerhans είναι ανθεκτικά σε ψηλές 
δόσεις ολοσωματικής ακτινοβολίας, αλλά εξαλείφονται 
κατά την ανάπτυξη GVHD στο δέρμα. η κινητική της 
αντικατάστασης των δκ του εντέρου και του ήπατος 
μετά την αλλο-Μάκ δεν είναι γνωστή.7

Αναγνώριση αλλοαντιγόνων στην αλλο-ΜΑΚ

οι ανοσολογικές αντιδράσεις στην αλλο-Μάκ προ-
καλούνται από μείζονα (MHC) ή ελάσσονα αντιγόνα 
ιστοσυμβατότητας. τα ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυμβα-
τότητας (miHA) είναι πολυμορφικά αντιγονικά πεπτίδια 
που προέρχονται από την πρωτεολυτική διάσπαση 
των πρωτεϊνών. παρουσιάζονται μέσω των MHC 
μορίων και αποτελούν τα μοναδικά αλλοαντιγόνα 
στις μεταμοσχεύσεις από HLA-συμβατούς δότες. 
δημιουργούνται από ελλείμματα ή πολυμορφισμούς 
(single nucleotide polymorphisms, SNP) γονιδίων, 
που εμποδίζουν την έκφραση ή τροποποιούν τη 
δομή του αντιγονικού πεπτιδίου μιας πρωτεΐνης που 
προσδένεται στη θήκη ενός συγκεκριμένου MHC 
μορίου. Έτσι, ένα miHA μπορεί να είναι παρόν στο 
λήπτη ενώ απουσιάζει ή διαφέρει ως προς την πε-
πτιδική αλληλουχία στον HLA-συμβατό δότη. Μέχρι 
σήμερα, έχουν ανακαλυφθεί περίπου 20 miHA που 
κωδικοποιούνται από αυτοσωματικά χρωμοσώματα 
και 10 miHA που κωδικοποιούνται από το χρωμόσω-
μα Y και ο κατάλογός τους συνεχώς διευρύνεται.10 
η συχνότητα των τ-λεμφοκυττάρων στο αίμα που 
είναι ειδικά έναντι ενός miHA υπολογίζεται σε 10-5. οι 
κλινικές συνέπειες των αλλοαντιδράσεων που προ-
καλούνται από τα miHA εξαρτώνται από τη διαφορική 
ιστική έκφραση των αντίστοιχων πρωτεϊνών. τα miHA 
που εκφράζονται από όλους τους ιστούς του ξενιστή 
αποτελούν στόχους γενικευμένης αλλοαπάντησης με 
αποτέλεσμα να προκαλούν αντίδραση μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή (graft-versus-host, GVH) σε συνδυασμό 
με αντινεοπλασματική δράση του μοσχεύματος (graft 
versus tumor, GVT). άπό την άλλη, οι αλλοαντιδρά-
σεις έναντι ελασσόνων αντιγόνων ιστοσυμβατότητας, 
που εκφράζονται ειδικά από τα αιμοποιητικά κύτταρα 
του λήπτη καθώς και από τον κακοήθη αιμοποιητικό 
κλώνο, προκαλούν GVT χωρίς να συνοδεύονται από 
σοβαρή νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD).11 
κατά συνέπεια, η GVT μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική 
εκδήλωση της GVH στον αιμοποιητικό ιστό και άρα η 
ανάπτυξή της εξαρτάται από τους ίδιους κυτταρικούς 
μηχανισμούς που προκαλούν την GVH.7

ςτους ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλο-Μάκ, 
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τα δκ του λήπτη συνυπάρχουν με τα δκ του δότη για 
αρκετές ημέρες ή μήνες μετά τη μεταμόσχευση. τα δκ 
του λήπτη είναι απόλυτα κατάλληλα να παρουσιάζουν 
απευθείας τα miHA στα CD8+ T-κύτταρα του δότη 
μέσω των MHC μορίων (άμεση αντιγονοπαρουσίαση). 
άντίθετα, τα δκ του δότη μπορούν να προκαλέσουν 
ανοσιακή απάντηση μόνο με τη διαδικασία της έμμεσης 
αντιγονοπαρουσίασης (cross-presentation), κατά την 
οποία τα αντιγόνα των κυττάρων του λήπτη προσλαμ-
βάνονται και παρουσιάζονται από τα δκ του δότη.

Ο ρόλος των ΔΚ στην αντίδραση μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή (GVH)

η άμεση αντιγονοπαρουσίαση των αλλοαντιγόνων 
του ξενιστή έχει κεντρικό ρόλο στην πρόκληση της 
GVH, που επάγεται από την αλληλεπίδραση των 
τ-κυττάρων του δότη με τα δκ του λήπτη μέσα στα 
λεμφικά όργανα. η σημασία των δκ του λήπτη στην 
ανάπτυξη της GVH έχει φανεί σε πειραματικά μοντέλα, 
που έδειξαν ότι χιμαιρικά ποντίκια με δκ μη ικανά 
προς αντιγονοπαρουσίαση προστατεύονται από την 
εμφάνιση GVH όταν υποβάλλονται σε αλλο-Μάκ.12 
η έκφραση αλλοαντιγόνων σε επιθηλιακά κύτταρα 
του ξενιστή δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 
GVHD στο δέρμα, το ήπαρ και το έντερο.13

τα δκ του δότη παίζουν βοηθητικό ρόλο και μπο-
ρούν να ενισχύσουν την GVHD μέσω της έμμεσης 
αντιγονοπαρουσίασης. ςυμμετέχουν επίσης εξίσου 
με τα δκ του λήπτη στην πρόκληση της χρόνιας 
GVHD. ο ρόλος των πλασμακυτταροειδών δκ δεν 
έχει διευκρινισθεί, από μελέτες δε έχει υποτεθεί ότι 
επιδεινώνουν ή αντίθετα καταστέλλουν την GVHD.7

Ο ρόλος των ΔΚ στην αντινεοπλασματική δράση 
του μοσχεύματος (GVT)

ςύμφωνα με μελέτες σε πειραματικά μοντέλα 
GVT και νεοπλασίας, τα άπκ του λήπτη παίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στην παρουσίαση των ειδικών 
αντιγόνων των όγκων ή/και των αλλοαντιγόνων, που 
είναι απαραίτητη για την πρόκληση GVT αντίδρασης 
μέσω των CD4+ ή των CD8+ τ-λεμφοκυττάρων. άντί-
θετα, η άμεση αντιγονοπαρουσίαση από τα κύτταρα 
του όγκου δεν μπορεί να προκαλέσει αποτελεσματική 
GVT αντίδραση. τα άπκ του δότη προκαλούν αξιόλογη 
GVT αντίδραση με έμμεση αντιγονοπαρουσίαση των 
αλλοαντιγόνων ή των αντιγόνων των όγκων, μόνον 
όταν το φορτίο του όγκου έχει ήδη μειωθεί αρκετά.14

ςτα πειραματικά μοντέλα, τα δκ του λήπτη που 
βρίσκονται μέσα στους λεμφαδένες επαρκούν για την 
επαγωγή ισχυρών GVT απαντήσεων γιατί είναι εύκολα 

προσβάσιμα από τα κυκλοφορούντα τ-λεμφοκύτταρα. 
άντίθετα, οι περιφερικοί ιστοί δεν διηθούνται από 
αλλοδραστικά τ-κύτταρα επί απουσίας φλεγμονής. η 
εκλεκτική αλληλεπίδραση των τ-κυττάρων του δότη με 
τα δκ των λεμφικών οργάνων, αλλά όχι των περιφε-
ρικών ιστών, ενδέχεται να αποτελεί πλεονέκτημα για 
την ευόδωση της GVT χωρίς την ανάπτυξη GVHD.7

κυτταρική	θεραπεία	με	δενδριτικά	κύτταρα	 
μετά	από	Μακ

ο κυρίαρχος ρόλος των δκ του λήπτη στην επα-
γωγή της GVH αντίδρασης και η σημασία της GVT 
για την ίαση των αιματολογικών κακοηθειών υποδει-
κνύουν τη δυνητική χρησιμότητα της ανοσοθεραπείας 
με δκ στην ενίσχυση του οφέλους από την GVT σε 
σχέση με τις ανεπιθύμητες συνέπειες της GVH. τα 
δκ κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη 
για την αντιμετώπιση των σοβαρών λοιμώξεων που 
οφείλονται στην καθυστέρηση της αποκατάστασης 
της κυτταρικής ανοσίας μετά την αλλο-Μάκ.
 1. Τροποποίηση των ΔΚ με σκοπό τη μείωση της 

βαρύτητας της GVH: τα δκ του λήπτη, που πα-
ραμένουν στους ιστούς για αρκετές ημέρες μετά 
την αλλο-Μάκ, ελέγχουν την ενεργοποίηση των 
τ-κυττάρων του δότη από τα αλλοαντιγόνα του λή-
πτη και την πρόκληση της GVHD. Έτσι, η εξάλειψη 
ή η αδρανοποίηση των δκ του λήπτη μπορεί να 
εμποδίσει την ενεργοποίηση των αλλοδραστικών 
τ-κυττάρων. Ένας από τους γνωστούς μηχανι-
σμούς δράσης των συνήθων ανοσοκατασταλτικών 
φαρμάκων (αναστολείς καλσινευρίνης, στεροειδή, 
mycophenolate mofetil) είναι η τροποποίηση της 
δράσης των δκ. η ικανότητα εξάλλου των νκ 
κυττάρων του δότη να αποτρέπουν την ανάπτυξη 
GVHD μετά από απλοταυτόσημη Μάκ αποδίδε-
ται εν μέρει στην εξάλειψη των υπολειμματικών 
δκ του λήπτη.15 Επιπλέον, η ανοσοθεραπεία 
με «επαγωγικά ανοχής» δκ (tolerogenic DC) θα 
μπορούσε να τροποποιήσει ευνοϊκά την GVHD. ςε 
πειραματικά μοντέλα η έγχυση επαγωγικών ανοχής 
δκ, που παράγονται in vitro μετά από επώαση με 
IL-10/TGF-β, αναστολείς της αποακετυλάσης των 
ιστονών ή αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP), 
έχει φανεί ότι μειώνει την εμφάνιση GVHD μέσω 
της επαγωγής τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων.16

 2. Εμβόλια ΔΚ για την ενίσχυση της GVT αντίδρασης: 
η κυτταρική θεραπεία με διεγερμένα δκ με σκοπό 
την ενίσχυση της GVT μετά από αλλο-Μάκ έχει 
ελάχιστα μελετηθεί σε αντίθεση με την εμπειρία 
από εμβόλια δκ στη θεραπεία των συμπαγών 
όγκων. Θεωρητικά παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά 
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ενέχει τον κίνδυνο ανάπτυξης GVHD. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η προοπτική του συνδυασμού 
προφυλακτικών εγχύσεων λεμφοκυττάρων δότη 
(DLI) με ταυτόχρονη χορήγηση εμβολίων από δκ 
λήπτη για την ευόδωση της ανοσιακής απάντησης 
των τ-κυττάρων έναντι ελασσόνων αντιγόνων 
ιστοσυμβατότητας (miHA).7

 3. Αποκατάσταση της ειδικής κυτταρικής ανοσίας 
έναντι σοβαρών λοιμώξεων: ο εμβολιασμός 
ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αλλο-Μάκ 
με δκ του δότη διεγερμένα ex vivo με αντιγονικά 
πεπτίδια του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) έχει ως 
αποτέλεσμα την επαγωγή ειδικών κυτταροτοξικών 
τ-λεμφοκυττάρων και τον έλεγχο της CMV λοίμω-
ξης, ακόμη και και στις περιπτώσεις που ο δότης 
είναι CMV-οροαρνητικός.17 η ανοσοθεραπεία με 
τη χρήση δκ μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες 
ιογενείς λοιμώξεις (από ιό Epstein-Barr ή αδενοϊό).

υιΟΘΕΤΟυΜΕνή	ανΟΣΟΘΕΡαΠΕια	 
ΜΕ	ανΤιΓΟνΟΕιδικα	Τ-ΛΕΜΦΟκυΤΤαΡα

η αποτελεσματικότητα της αλλο-Μάκ βασίζεται 
κατά κύριο λόγο στην αντιλευχαιμική ή αντινεοπλασμα-
τική δράση του μοσχεύματος (graft-versus-leukemia/
tumor, GVL/GVT), δηλαδή στη δυνατότητα εξάλειψης 
των κακοήθων κυττάρων του λήπτη από τα ανοσι-
ακά κύτταρα του δότη. η παρατήρηση ότι η GVL 
καταργείται όταν γίνεται αφαίρεση των τ-κυττάρων 
από το μόσχευμα καθώς και στις Μάκ από γενετικά 
ταυτόσημο δίδυμο αδελφό18 υποδηλώνει ότι η GVL 
εξαρτάται από τα τ-λεμφοκύτταρα του δότη και την 
ύπαρξη διαφορών ιστοσυμβατότητας μεταξύ δότη και 
λήπτη. παρά τη βιολογική και την κλινική σημασία 
της, η GVL μετά από συμβατική αλλο-Μάκ παρα-
μένει μια υποτυπώδης μορφή ανοσοθεραπείας της 
λευχαιμίας και δεν έχει καταστεί δυνατή η επαγωγή 
της με ασφαλή και προβλέψιμο τρόπο.

η αναγνώριση του ρόλου της GVL στην ίαση της 
λευχαιμίας με αλλο-Μάκ οδήγησε στην εφαρμογή 
των μη μυελοαφανιστικών σχημάτων προετοιμασίας 
και των εγχύσεων λεμφοκυττάρων του δότη (DLI), 
που αποτελούν μια απλή μορφή ανοσοθεραπείας 
με μη επιλεγμένα τ-κύτταρα. η αποτελεσματικότητα 
των DLI περιορίζεται όμως από δύο παράγοντες. 
άφενός, παρουσιάζουν αξιόλογη τοξικότητα επειδή τα 
μη επιλεγμένα τ-κύταρα αντιδρούν έναντι πληθώρας 
ελασσόνων αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με αποτέλε-
σμα την εμφάνιση GVHD στο 60% των περιπτώσεων. 
άφετέρου, οι DLI έχουν ασθενή GVL δράση δεδομένου 
ότι τα τ-κύτταρα του δότη δεν έχουν ενεργοποιηθεί 
έναντι των ειδικών αντιγόνων που εκφράζονται από τα 

λευχαιμικά κύτταρα πριν από τη χορήγησή τους στον 
ασθενή. ςε αντίθεση δε με τα διεγερμένα τ-κύτταρα, 
τα παρθένα (naive) κύτταρα μπορούν να οδηγηθούν 
σε ανοχή από τα λευχαιμικά κύτταρα.

Μια εναλλακτική προσέγγιση των DLI είναι η έγχυ-
ση πολυκλωνικών αλλογενών λεμφοκυττάρων, που 
έχουν γενετικά διαμολυνθεί με γονίδιο αυτοκτονίας 
(suicide gene) ώστε να αποκτήσουν ευαισθησία σε 
ένα προφάρμακο που δεν επιδρά στα φυσιολογι-
κά κύτταρα. Εάν ο λήπτης των τροποποιημένων 
λεμφοκυττάρων εμφανίσει κλινικά σημεία GVHD, η 
αλλοαντίδραση καταστέλλεται με τη χορήγηση του 
προφαρμάκου. η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τη 
μεγαλύτερη ευαισθησία των αιμοποιητικών κυττάρων 
του λήπτη στη δράση των αλλογενών λεμφοκυττάρων 
συγκριτικά με τα επιθηλιακά κύτταρα. ο πρόωρος δε 
τερματισμός της GVHD ενδέχεται να μην καταργεί 
πλήρως την GVL δράση. ςε μια κλινική μελέτη, 23 
ασθενείς έλαβαν DLI με λεμφοκύτταρα τροποπιημένα 
με το γονίδιο της κινάσης της θυμιδίνης του ερπητοϊ-
ού-1 (HSV-TK) σε φάση υποτροπής της αιματολογικής 
κακοήθειας μετά από αλλο-Μάκ.19 η χορήγηση τρο-
ποποιημένων με γονίδιο αυτοκτονίας λεμφοκυττάρων 
είναι ασφαλής και επιτρέπει σε ένα βαθμό τη GVL 
δράση, αλλά επιπλέκεται από την ανάπτυξη ειδικών 
CD8+ T-κυτταρικών απαντήσεων έναντι του διαγονι-
δίου, που περιορίζουν την παραμονή των γενετικά 
τροποποιημένων κυττάρων in vivo. Για το λόγο αυτό, 
σε κλινικές μελέτες φάσης Ι-ΙΙ δοκιμάζονται εναλλα-
κτικοί τύποι κυττάρων και γονιδίων διαμόλυνσης.20

η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με αντιγονο-
ειδικά τ-κύτταρα (antigen-specific adoptive T-cell 
immunotherapy, ATCI) αποτελεί όμως τη μελλοντική 
προοπτική της ανοσοθεραπείας των αιματολογικών 
κακοηθειών. Επιδιώκεται δε ερευνητικά με μεθόδους 
που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση του αντι-
γόνου-στόχου και το είδος του αντιγονικού υποδοχέα 
των τ-κυττάρων.21

υιοθετούμενη	ανοσοθεραπεία	με	ειδικά	Τ-κύτταρα	
έναντι	ελασσόνων	αντιγόνων	ιστοσυμβατότητας	
(miHA)	ή	έναντι	σχετιζόμενων	με	τη	λευχαιμία	
αντιγόνων	(LAA)

η ανοσοθεραπεία με ειδικά τ-κύτταρα αποτελεί 
εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, που εξαρ-
τάται από τον HLA γονότυπο του ασθενή και από 
την πρωτεϊνική σύσταση του λευχαιμικού κυττάρου. 
τα ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (miHA) 
θεωρούνται πιο πλεονεκτικοί στόχοι συγκριτικά με 
τα σχετιζόμενα με τη λευχαιμία αντιγόνα (leukemia-
associated antigens, LAA). παρότι έχουν αναγνωρισθεί 
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αρκετές πρωτεΐνες που παρουσιάζουν υπερέκφραση 
ή απόλυτα ειδική έκφραση σε λευχαιμικά κύτταρα, τα 
LAA υστερούν σε ανοσογονικότητα λόγω της ανοσολο-
γικής τροποποίησης (immunoediting) που υφίστανται 
τα λευχαιμικά κύτταρα με αποτέλεσμα την απώλεια 
έκφρασης του αντιγόνου. Έτσι, τα λευχαιμικά κύτταρα 
είναι ικανά να διαφεύγουν από τ-κύτταρα του δότη 
με ειδικότητα έναντι LAA, όχι όμως από ειδικά έναντι 
miHA τ-κύτταρα επειδή δεν έχουν συναντήσει προη-
γουμένως κύτταρα με τέτοια ειδικότητα. Επιπρόσθετα, 
τα τ-κύτταρα του δότη δεν έχουν κατά κανόνα εκτεθεί 
στα miHA του ξενιστή και δεν έχουν αναπτύξει ανοχή 
έναντι αυτών. λόγω της ανοσολογικής τροποποίησης, 
λοιπόν, τα LAA είναι λιγότερο ανοσογόνα συγκριτικά 
με τα miHA και έτσι ερμηνεύεται η ιδιαίτερη σημασία 
που έχουν τα τελευταία για την επαγωγή ισχυρής 
GVL δράσης.21

άπό την άλλη, η επιλογή δότη είναι δυνητικά 
ευκολότερη για την ανοσοθεραπεία με LAA-ειδικά 
τ-κύτταρα. ςτην περίπτωση αυτή κάθε HLA-συμβατός 
δότης είναι δυνητικά κατάλληλος, ενώ για την ανοσο-
θεραπεία με miHA-ειδικά τ-κύτταρα απαιτείται να μην 
εκφράζει ο δότης το miHA-στόχο. Ειδικά έναντι LAA 
τ-κύτταρα μπορούν να παραχθούν και από αυτόλογα 
λεμφοκύτταρα. Ενδέχεται όμως να μειονεκτούν σε 
σχέση με τα τ-κύτταρα από υγιή αλλογενή δότη, που 
δεν έχει εκτεθεί σε χημειοθεραπεία και έχει καλύτερη 
λειτουργία του θύμου αδένα και πλουσιότερο ρεπερ-
τόριο τ-κυττάρων.

Με την ανοσοθεραπεία με ειδικά έναντι miHA 
τ-κύτταρα είναι δυνατή η πρόκληση ισχυρής GVL δρά-
σης χωρίς την εμφάνιση GVHD. άυτό οφείλεται αφενός 
στη μεγαλύτερη ευαισθησία των αιμοποιητικών κυτ-
τάρων του λήπτη στα αλλοδραστικά τ-λεμφοκύτταρα 
συγκριτικά με τους επιθηλιακούς ιστούς, αφετέρου 
δε στην εκλεκτική ιστική έκφραση ορισμένων miHA. 
προτιμητέοι στόχοι είναι τα miHA που εκφράζονται 
σχεδόν αποκλειστικά από τα αιμοποιητικά ή λεμφικά 
κύτταρα με σκοπό την αποφυγή της GVHD αλλά και 
της λειτουργικής εξάντλησης των τ-κυττάρων από την 
περίσσεια αντιγόνου. λόγω του μικρού ακόμη αριθμού 
των ταυτοποιημένων miHA και του HLA περιορισμού, 
η παραγωγή ειδικών τ-κυττάρων είναι δυνατή μόνο 
στο 30% των δοτών-ασθενών.21 ςε πρόσφατη μελέ-
τη φάσης Ι, σε 7 ασθενείς με υποτροπή λευχαιμίας 
μετά αλλο-Μάκ χορηγήθηκαν κλώνοι ειδικών έναντι 
miHA CD8+ τ-κυττάρων δότη, που είχαν εκπτυχθεί 
ex vivo με επώαση με αντι-CD3 αντίσωμα και IL-2. 
διαπιστώθηκε μετανάστευση των ειδικών τ-κυττάρων 
στο μυελό των οστών και επίτευξη πλήρους ύφεσης 
της λευχαιμίας στους 5 από τους 7 ασθενείς. Όμως, 
τα χορηγηθέντα τ-κύτταρα δεν παρέμειναν μακρο-

πρόθεσμα in vivo και οι υφέσεις που παρατηρήθηκαν 
ήταν πρόσκαιρες. παρατηρήθηκε ακόμη πνευμονική 
τοξικότητα από τα τ-κύτταρα σε 3 ασθενείς, που 
αποδόθηκε σε μη ειδική έκφραση του miHA-στόχου 
στο πνευμονικό παρέγχυμα.22 η μελέτη αυτή έδειξε 
ότι τ-κύτταρα με ειδικότητα έναντι ενός μόνο miHA 
μπορούν να προκαλέσουν ισχυρή GVL δράση. παράλ-
ληλα, όμως, επισημαίνεται ότι οι τρέχουσες μέθοδοι 
για την έκπτυξη των τ-λεμφοκυττάρων ex vivo είναι 
ανεπαρκείς γιατί οδηγούν σε εξάντληση των διεγερ-
μένων με αντιγόνο κυττάρων, που χαρακτηρίζεται 
από βράχυνση των τελομερών και αδυναμία παρα-
γωγής IL-2 και πολλαπλασιασμού των κυττάρων in 
vivo. η μαζική έκπτυξη των τ-κυττάρων ex vivo είναι 
προϋπόθεση για υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία της 
λευχαιμίας επειδή απαιτείται να χορηγηθούν περίπου 
109 λεμφοκύτταρα, ενώ η συχνότητα των ειδικών ένα-
ντι ενός αντιγόνου naive τ-κυττάρων στο αίμα είναι 
μόλις 10-5. Είναι, επομένως, αναγκαία η ανάπτυξη 
συνθηκών καλλιέργειας που να επιτρέπουν εκλεκτικά 
την έκπτυξη υποπληθυσμών των τ-κυττάρων με δυ-
νατότητα αυτοανανέωσης, όπως τα προγονικά και τα 
κεντρικά κύτταρα μνήμης (TSCM και TCM) σε αντίθεση 
με τα δραστικά κύτταρα μνήμης (τΕΜ).21

Μια άλλη υποσχόμενη μέθοδος για τη παραγωγή 
miHA- ή LAA-ειδικών τ-κυττάρων ex vivo είναι η 
διαμόλυνση πολυκλωνικών πληθυσμών τ-κυττάρων 
με αντιγονοειδικούς TCR.23 η τεχνική αυτή μειώνει 
την ανάγκη έκπτυξης των κυττάρων και παρουσιάζει 
μεγάλη ευελιξία γιατί οι ανασυνδυασμένοι TCR μπο-
ρούν να εισαχθούν σε διάφορους υποπληθυσμούς 
αυτόλογων ή αλλογενών τ-κυττάρων. Είναι πιθανό, 
όμως, η ανοσοθεραπεία με μονοκλωνικούς TCR 
να είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με τους 
πληθυσμούς τ-κυττάρων που έχουν διεγερθεί από 
αντιγόνο και παρουσιάζουν συνήθως πολυκλωνικούς 
TCR.

Τ-κύτταρα	με	κατευθυνόμενη	ειδικότητα	έναντι	
επιφανειακών	αντιγόνων	μέσω	χιμαιρικών	
αντιγονικών	υποδοχέων	(CAR)

Μια πρόσφατη εναλλακτική μέθοδος για την παρά-
καμψη του προβλήματος του HLA περιορισμού είναι 
η στόχευση επιφανειακών μορίων των λευχαιμικών 
κυττάρων, που επιτυγχάνεται με γονιδιακή διαμό-
λυνση των τ-κυττάρων με χιμαιρικούς αντιγονικούς 
υποδοχείς (chimeric antigen receptors, CAR). οι 
CAR δημιουργούνται από τη σύζευξη του μεταβλητού 
τμήματος ενός μονοκλωνικού αντισώματος με ένα 
συνδιεγερτικό μόριο των τ-κυττάρων (CD137) και 
την αλυσίδα CD3ζ του TCR (ενδοκυττάριο τμήμα 
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μεταγωγής σήματος του υποδοχέα). τα κύτταρα 
που εκφράζουν CAR βλέπουν το περιβάλλον όπως 
τα Β-λεμφοκύτταρα, αλλά αντιδρούν ως τ-κύτταρα. 
η έγχυση αυτόλογων τροποποιημένων τ-κυττάρων 
με έκφραση αντι-CD19-CAR είχε ως αποτέλεσμα 
την υποστροφή λεμφώματος από Β-κύτταρα σε έναν 
ασθενή και την πλήρη ύφεση χρόνιας λεμφογενούς 
λευχαιμίας σε έναν άλλο (με ταυτόχρονη εξάλει-
ψη των φυσιολογικών CD19+ Β-κυττάρων).24,25 το 
κύριο μειονέκτημα των CAR είναι ότι μπορούν να 
αναγνωρίζουν μόνο τα επιφανειακά αντιγόνα (όπως 
συμβαίνει με τα αντισώματα). άυτό περιορίζει την 
εφαρμογή τους επειδή τα επιφανεικά αντιγόνα που 
είναι απόλυτα ειδικά για τη λευχαιμία είναι εξαιρετικά 
σπάνια. άντίθετα, οι TCR αναγνωρίζουν πεπτίδια 
προερχόμενα από όλα τα διαμερίσματα του κυττάρου 
και συνεπώς όλα τα λευχαιμικά κύτταρα είναι σε θέση 
να εκφράζουν αντιγόνα-στόχους με MHC περιορισμό 
(miHA και LAA).21

ή	προοπτική	της	υιοθετούμενης	ανοσοθεραπείας	
με	ειδικά	Τ-κύτταρα

παρά τη δυνατότητα σχεδιασμού ποικίλλων στρα-
τηγικών που διαφέρουν αναφορικά με τη φύση του 
αντιγόνου και τον τύπο του αντιγονικού υποδοχέα που 
εκφράζεται από τα τ-κύτταρα (πίνακας 1), η ευρεία 
εφαρμογή της υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας με 
αντιγονοειδικά λεμφοκύτταρα προϋποθέτει:
 1. την ανακάλυψη νέων και περισσότερων miHA με 

ισχυρή αντιγονικότητα,
 2. την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων έκπτυξης 

των τ-κυττάρων ex vivo και
 3. τον καθορισμό αξιόπιστων κριτηρίων καταλληλό-

τητας των τ-κυττάρων για την ανάπτυξη σταθερής 
GVL δράσης in vivo (μήκος τελομερών, ανοσοφαι-
νοτυπικοί δείκτες, παραγωγή κυτταροκινών).21 

Πίνακας	1.	κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων μεθόδων υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας με αντιγονοειδικά τ-λεμφοκύταρα

Χαρακτηριστικά

αντιγονικός	υποδοχέας
Ενδογενής	TCR ανασυνδυασμένος	TCR CAR
miHA* LAA* miHA* LAA* Επιφανειακά	μόρια*

MHC περιορισμός + + + + -

Εξαρτώμενη από το miHA γονότυπο του ασθενή + - + - -

Εξαρτώμενη από την έκφραση LAA  
από τα λευχαιμικά κύτταρα

- + - + -

άπαιτεί μαζική έκπτυξη των ειδικών τ-κυττάρων 
in vitro

+ + - - -

ο αντιγονικός υποδοχέας είναι μονοκλωνικός - - + + +

περιορίζεται σε επιφανειακά αντιγόνα  
(συνήθως μη ειδικά για τη λευχαιμία)

- - - - +

τα αντιγόνα-στόχοι μπορεί να προέρχονται  
από όλα τα διαμερίσματα του κυττάρου 

+ + + + -

τα τ-κύτταρα μπορεί να είναι αλλογενή  
ή αυτόλογα

- § + + + +

*άντιγόνα-στόχοι, §άπαιτούνται αλλογενή τ-κύτταρα
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ΕιΣαΓωΓή
H οξεία Μυελογενής λευχαιμία (OΜλ) αποτελεί 

το 70% των νεοδιαγνωσθέντων οξειών λευχαιμιών 
και είναι ο συχνότερος τύπος οξείας λευχαιμίας των 
ενηλίκων. η επίπτωση του νοσήματος αυξάνεται με 
την ηλικία1. ςυγκεκριμένα, η συχνότητα της οΜλ στην 
ηλικία των 40 ετών είναι 1:100.000 ενώ στα 75 έτη 
ανέρχεται σε 15:100.000. τα 2/3 των ασθενών είναι 
άνω των 65 ετών, ενώ η διάμεση ηλικία εμφάνισης 
στις ηπά είναι τα 67 έτη.2 ςύμφωνα με στοιχεία της 
Ελληνικής άιματολογικής Εταιρείας για το έτος 2008, 
οι ασθενείς που διεγνώσθησαν με οΜλ, στη χώρα 
μας, ήταν μεγαλύτεροι των 65 ετών σε ποσοστό 
65,5% (Εικόνα 1).

τις τελευταίες δεκαετίες, με την πρόοδο που 
σημειώθηκε στην κατανόηση των βιολογικών χα-
ρακτηριστικών της οΜλ και την ενσωμάτωση των 
κυτταρογενετικών και μοριακών δεικτών στο θερα-
πευτικό σχεδιασμό, αλλά και με τη βελτίωση της 
υποστηρικτικής αγωγής, παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση στην έκβαση των νεότερων (έως 55 ετών) 
ασθενών. άντίθετα, για τους ηλικιωμένους ασθενείς 
τόσο η ανταπόκριση στη θεραπεία όσο και η συνολική 
επιβίωση παραμένει πτωχή (Εικόνα 2). οι δυσκολίες 
στην αντιμετώπιση της εν λόγω ομάδας ασθενών 
φαίνεται από την ανάλυση στοιχείων από το ασφα-
λιστικό σύστημα Medicare των ηπά. η θνητότητα 
των ατόμων με οΜλ και ηλικία >65 ετών είναι 94% 
στα 2 έτη. Μόνο 30% αυτών καταφέρνουν να λάβουν 
ενδοφλέβια ειδική θεραπεία οποιασδήποτε μορφής, 
ενώ περίπου 90% χρειάζονται νοσηλεία ανεξάρτητα 
αν έχουν λάβει χημειοθεραπεία (ΧΜΘ). πάντως η 

συνολική επιβίωση είναι μεγαλύτερη για τους ασθε-
νείς που έλαβαν οποιαδήποτε θεραπεία σε σύγκριση 
με εκείνους που δεν έλαβαν καμία αγωγή (διάμεση 
συνολική επιβίωση 7 μήνες έναντι 1 μήνα).1

η τελευταία ταξινόμηση της WHO βασίστηκε στα 
μορφολογικά, ανοσοφαινοτυπικά, κυτταρογενετικά 
και μοριακά χαρακτηριστικά της οΜλ, έτσι ώστε να 
επιτρέπει την ακριβέστερη πρόγνωση και τη λήψη 
κατάλληλων θεραπευτικών αποφάσεων. Όμως, η 
οΜλ στους ηλικιωμένους φαίνεται ότι διαφέρει σημα-
ντικά από αυτή των νεότερων ασθενών και αποτελεί 
μια νοσολογική οντότητα με ιδιαίτερα βιολογικά και 
κλινικά χαρακτηριστικά. ςτην προσπάθεια βελτίωσης 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης της ομάδας των 
ηλικιωμένων ασθενών έχει μελετηθεί η προγνωστική 
αξία πολλών παραγόντων, που σχετίζονται με τον 
ασθενή ή/και τη νόσο.

ΠΡΟΓνωΣΤικΟι	ΠαΡαΓΟνΤΕΣ
ήλικία

η πρόγνωση για τους ασθενείς με οΜλ γίνεται 
πτωχότερη ανά δεκαετία μετά τα 30-40 έτη. Έχει 
αποδειχθεί ότι η ηλικία αποτελεί ανεξάρτητο αρνητικό 
προγνωστικό παράγοντα για την επίτευξη πλήρους 
ύφεσης, τη θνητότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία, 
την επιβίωση χωρίς νόσο και τη συνολική επιβίωση.3,4 
η συνολική 5ετής επιβίωση για ασθενείς >65 ετών είναι 
4,3%, ενώ για τους νεότερους ενήλικες υπολογίζεται 
στο 34,4%.5 η απόκλιση αυτή, πιθανότατα, οφείλεται 
σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται τόσο με το νόσημα 
καθεαυτό όσο και με τον ίδιο τον ασθενή. παρόλα 
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αυτά, υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι ασθενείς που 
μπορούν να ανεχθούν ικανοποιητικά την επιθετική 
θεραπεία και να ωφεληθούν από αυτή.6

Βιολογικά	χαρακτηριστικά	του	νοσήματος
τα βιολογικά χαρακτηριστικά του νοσήματος με-

ταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς και 
έχουν αναγνωριστεί ως προγνωστικός παράγοντας 
για την έκβαση, αν και δεν ερμηνεύουν πλήρως τις 
διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. η οΜλ των 
ηλικιωμένων εμφανίζεται ως επί το πλείστον de novo. 
το ποσοστό, όμως, δευτεροπαθούς οΜλ σε έδαφος 
αιματολογικής ή άλλης κακοήθειας, συχνά μετά από 
χημειο- ή/και ακτινοθεραπεία είναι αυξημένο στους 
ασθενείς >60 ετών, και σύμφωνα με μελέτες, αποτελεί 
το 24-56%, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που 
παρατηρείται σε νεότερους ασθενείς.7 η συχνότερη 
προϋπάρχουσα κακοήθεια είναι το Μυελοδυσπλα-
στικό ςύνδρομο (Μδς). η έκβαση αυτού του είδους 
λευχαιμίας δεν είναι ικανοποιητική. οι δευτεροπαθείς 
οΜλ τείνουν να εμφανίζουν δυσμενή καρυοτυπικά 
χαρακτηριστικά, ενώ η προηγηθείσα κυτταροστατική 
θεραπεία έχει ως αποτέλεσμα άθροιση της τοξικότη-
τας. Έχει διαπιστωθεί ότι η προϋπάρχουσα κακοήθεια 
αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παρά-
γοντα όσον αφορά την ανταπόκριση στη θεραπεία, 
την ανάπτυξη ανθεκτικών κλώνων, την εμφάνιση 
σοβαρών λοιμώξεων και τη θνητότητα που σχετίζεται 
με τη θεραπεία.8-10

Εικόνα	1.	ςυχνότητα οΜλ σε σχέση με την ηλικία. ά. Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) Data. Β. ςτοιχεία της ΕάΕ.

Εικόνα	2.	διαχρονική μεταβολή συνολικής επιβίωσης.
α.	άσθενείς <60 ετών, Β. άσθενείς >60 ετών.
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Μορφολογικά	χαρακτηριστικά
Μορφολογικά τα βλαστικά κύτταρα των ηλικιω-

μένων στερούνται ωρίμανσης, συνήθως δεν έχουν 
κοκκίωση, ενώ σπάνια παρατηρούνται ραβδία Auer. 
Επίσης, τα ιδιαίτερα βιολογικά τους χαρακτηριστικά 
έχουν σαν αποτέλεσμα παρατεταμένες πενίες και 
αυξημένη τοξικότητα μετά από τη θεραπεία εφόδου.2 
ςτις περισσότερες μελέτες, συγκριτικά με τους νεότε-
ρους ασθενείς, παρατηρήθηκε μικρότερος απόλυτος 
αριθμός λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα και 
βλαστών τόσο στο αίμα όσο και στο μυελό των οστών 
κατά τη διάγνωση.4,11 η διαπίστωση αυτή σχετίστηκε 
από τους Appelbaum και συν με την αυξημένη επί-
πτωση οΜλ μετά από Μδς.4 ο αυξημένος απόλυτος 
αριθμός των λευκών κατά τη διάγνωση, όταν υπάρχει, 
αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την 
ανταπόκριση και τη συνολική επιβίωση. ωστόσο ο 
ορισμός της υπερλευκοκυττάρωσης δεν είναι ενιαίος 
και αναφέρονται τιμές >20x109/μL έως >50x109/μL στις 
διάφορες μελέτες. η βαθμός της λευκοκυττάρωσης 
αντικατοπτρίζει ανάλογο φορτίο νόσου και επιθετικό-
τερη συμπεριφορά της οΜλ. πιθανότατα οι ασθενείς 
ηλικίας >60 ετών είναι περισσότερο επιρρεπείς σε 
καταστάσεις, όπως η λευκόσταση και το σύνδρομο 
λύσεως όγκου, η εμφάνιση των οποίων έχει άμεση 
σχέση με τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων.4,10-13 
παράλληλα, φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 
του αριθμού των λευκών με τα επίπεδα γαλακτικής 
δεϋδρογενάσης (LDH) στο αίμα, η οποία επίσης έχει 
αναγνωρισθεί από αρκετούς ερευνητές ως προγνω-
στικός δείκτης για την έκβαση της λευχαιμίας των 
ηλικιωμένων.4,11-14

κυτταρογενετικά	και	Μοριακά	χαρακτηριστικά
τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά αποτελούν 

πιθανότατα το σημαντικότερο προγνωστικό δείκτη, 
επηρεάζοντας την αρχική ανταπόκριση, την υποτροπή 
και την ελεύθερη νόσου επιβίωση, ανεξάρτητα από την 
ηλικία.15 Όσον αφορά την ομάδα των ηλικιωμένων με 
οΜλ, περισσότεροι από το 50% εμφανίζουν τουλά-
χιστον μία καρυοτυπική ανωμαλία.2 Όπως ισχύει και 
για τους νεότερους ενήλικες, οι ασθενείς με ενδιάμεσο 
καρυότυπο έχουν καλύτερη πρόγνωση από εκείνους 
που έχουν δυσμενή καρυότυπο. Υπάρχει, όμως, μια 
σημαντική διαφορά από τους νέους ασθενείς αφού ο 
ευνοϊκός καρυότυπος, ήτοι inv(16), t(8;21), t(15;17), 
είναι εξαιρετικά σπάνιος και δε φαίνεται να ξεπερνάει 
το 3% του συνόλου στους ηλικιωμένους ασθενείς. 
παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ασθενών εμ-
φανίζει καρυότυπο ενδιάμεσου κινδύνου, η εμφάνιση 
σύνθετου και γενικότερα δυσμενούς καρυοτύπου 

(ανωμαλίες στα χρωμοσώματα 5 ή 7) είναι συχνότε-
ρη στους ασθενείς >60 ετών συγκριτικά με τις άλλες 
ηλικιακές ομάδες.9,16

πολυκεντρικές μελέτες από την Ευρώπη και τις 
ηπά έδειξαν ότι η επίτευξη πλήρους ύφεσης σε ηλικι-
ωμένα άτομα, μετά από αγωγή με κλασικά χημειοθε-
ραπευτικά σχήματα που περιλαμβάνουν ανθρακυκλίνη 
και κυταραβίνη, σχετίζεται άμεσα με το κυτταρογενετικό 
προφίλ.9,16,17 η μελέτη της ECOG αναφέρει ποσοστό 
πλήρους ύφεσης 50% για ασθενείς με ενδιάμεσο και 
30% για ασθενείς με δυσμενή καρυότυπο.18 άνάλογα 
αποτελέσματα προκύπτουν και από τη μελέτη της 
γερμανικής ομάδας CALGB, στην οποία πλήρης ύφε-
ση επετεύχθη σε ποσοστό 77% στις CBF λευχαιμίες, 
57% επί φυσιολογικού καρυότυπου, 38% και 22% επί 
ανωμαλιών στο χρωμόσωμα 7 και στο χρωμόσωμα 5 
αντίστοιχα και 25% παρουσία σύνθετου καρυότυπου. 
άξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ηλικία των 56 ετών η 
διάμεση 2ετής επιβίωση δεν επηρεάζεται σημαντικά 
από τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά. η 5ετής 
επιβίωση ήταν 19,4% για τους ασθενείς με ευνοϊκό 
έναντι 0% για τους ασθενείς με σύνθετο καρυότυπο.17 
Μεταξύ 361 ασθενών >60 ετών, που συμπεριλήφθη-
καν στη μελέτη AML HD98-B της German-Austrian 
AMLSG, πλήρη ύφεση πέτυχε το 80% αυτών με 
ευνοϊκό καρυότυπο, το 53% με ενδιάμεσο και το 
19% εκείνων με δυσμενή καρυότυπο. άντίστοιχα 
ήταν τα αποτελέσματα και για τη διάμεση επιβίωση. 
ςτη συγκεκριμένη μελέτη, αναφέρεται, επιπλέον, 
ότι σε ασθενείς που φέρουν σύνθετο καρυότυπο, η 
πρόγνωση είναι εξίσου κακή, ανεξάρτητα του αριθμού 
των καρυοτυπικών ανωμαλιών.3 άντίθετα, σύμφωνα 
με πρόσφατη δημοσίευση της ομάδας GOELAMS, η 
πρόγνωση διαφοροποιείται περαιτέρω ανάλογα με 
το είδος του σύνθετου καρυότυπου. ςυγκεκριμένα, 
ο μονοσωμικός σύνθετος καρυότυπος, ο οποίος 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες αυτοσωματικές 
μονοσωμίες ή μια μονοσωμία σε συνδυασμό με άλλες 
δομικές ανωμαλίες, αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή 
προγνωστικό παράγοντα για την έκβαση της οΜλ 
των ηλικιωμένων. τα ποσοστά πλήρους ύφεσης ήταν 
64% για το σύνθετο καρυότυπο έναντι 37% για το 
σύνθετο μονοσωμικό, ενώ η συνολική 2ετής επιβίωση 
ήταν 22% και 7% αντίστοιχα.19

πρόσφατα μελετήθηκε η προγνωστική σημασία 
των μεταλλάξεων του γονιδίου της νουκλεοφωσμίνης-1 
(NPM1) και του FMS-like tyrosine kinase-3 (FLT3) 
στους ηλικιωμένους ασθενείς. ςτους νεότερους (<60 
ετών) ασθενείς έχει τεκμηριωθεί η ευνοϊκή προγνω-
στική αξία της παρουσίας μεταλλάξεων στο γονίδιο 
NPM1 χωρίς σύγχρονη μετάλλαξη στο FLT3, για την 
επίτευξη πλήρους ύφεσης και τη συνολική επιβίωση.15 
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ςε πολυκεντρική μελέτη από τη Γερμανία δε φάνηκε 
να διαφέρει η συχνότητα των μεταλλάξεων των δύο 
γονιδίων μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων.11 
άπό μελέτες στις οποίες αναλύονται τα κυτταρογε-
νετικά και μοριακά χαρακτηριστικά της οΜλ των 
ηλικιωμένων, επιβεβαιώνεται η ευνοϊκή επίδραση των 
μεταλλάξεων NPM1 και σε αυτή την κατηγορία ασθε-
νών όσον αφορά στα ποσοστά επίτευξης πλήρους 
ύφεσης, την επιβίωση χωρίς νόσο και τη συνολική 
επιβίωση.11,20 Ενώ έχει αποδειχθεί σαφώς η δυσμε-
νής προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων FLT3 
στους νέους με φυσιολογικό καρυότυπο, κάτι τέτοιο 
δεν επιβεβαιώθηκε στην ομάδα των ηλικιωμένων 
ασθενών. ςε 5 μελέτες αναφέρεται ότι δεν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική επιβίωση 
των ασθενών ηλικίας >60 με ή χωρίς μεταλλάξεις του 
FLT3. Μάλιστα, ενώ αρχικά η θετική προγνωστική 
αξία της νρΜ1, θεωρήθηκε ισχυρότερη επί απουσίας 
μεταλλάξεων FLT3, φαίνεται ότι τελικά αποτελεί ανε-
ξάρτητο προγνωστικό παράγοντα.11,13,21 η παρουσία 
ή όχι των μεταλλάξεων των γονιδίων NPM1 και FLT3, 
παρόλο που δεν προσθέτει πληροφορίες για την 
ερμηνεία της διαφορετικής πρόγνωσης ανάλογα με 
την ηλικία, μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των 
ηλικιωμένων που θα ωφεληθούν από την επιθετική 
θεραπεία.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μελετήθηκε είναι η 
έκφραση του mRNA του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
p16INK4A. Φυσιολογικά, η έκφραση του γονιδίου αυτού 
αυξάνεται με την ηλικία, όμως σε ηλικιωμένους ασθε-
νείς με οΜλ η έκφραση του p16INK4A διαπιστώθηκε 
ελαττωμένη. η μειωμένη έκφραση παρατηρήθηκε 
στις ομάδες ενδιάμεσου και δυσμενούς καρυοτύπου, 
ενώ στην ομάδα με ευνοϊκό καρυότυπο και στους 
ασθενείς με μεταλλάξεις στο νρΜ1 η έκφραση του 
γονιδίου ήταν φυσιολογική. πάντως από την πολυπα-
ραγοντική ανάλυση η μειωμένη έκφραση του p16INK4A 
mRNA φάνηκε ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα για τη συνολική επιβίωση των ηλικιωμέ-
νων με οΜλ.22 ςε μια πρόσφατη μελέτη από τους 
Schwind και συν, εκτιμήθηκε η αξία της έκφρασης 
των γονιδίων BAALC και ERG σε ασθενείς ηλικίας 
>60 ετών με οΜλ και φυσιολογικό καρυότυπο, με 
βάση το γεγονός ότι χαμηλή έκφραση των δύο αυτών 
δεικτών αποτελεί θετικό προγνωστικό παράγοντα για 
την επίτευξη πλήρους ύφεσης και την ολική επιβίωση 
στους νέους ασθενείς. πράγματι, αποδείχθηκε ότι μει-
ωμένη έκφραση BAALC και ERG στους ηλικιωμένους 
οδηγεί σε αυξημένη συνολική επιβίωση. Επιπλέον, 
ειδικά για το BAALC, αυξημένη έκφραση συνεπάγεται 
χειρότερη επιβίωση ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή 
μη μεταλλάξεων στο γονίδιο της νρΜ1.23

η έκφραση της γλυκοπρωτεΐνης ΜDR1 (Multidrug 
Resistance) έχει σαν αποτέλεσμα την παθητική έξοδο 
των κυτταροστατικών από το κύτταρο και αυτό οδηγεί 
σε πλημμελή ανταπόκριση των ασθενών στη ΧΜΘ και 
σε μειωμένα ποσοστά πλήρους ύφεσης, επιβίωσης 
ελεύθερης νόσου και συνολικής επιβίωσης. Έχει συ-
σχετιστεί με ανθεκτική νόσο, δυσμενή κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά και δευτεροπαθή οΜλ.1,6 η έκφραση 
της MDR1 στους νεότερους ασθενείς με οΜλ είναι 
33% ενώ στους ασθενείς άνω των 60 ετών ανέρχεται 
στο 70% και αυτό ισχύει τόσο για de novo όσο και για 
δευτεροπαθείς οΜλ. η ΜDR1 αποτελεί ανεξάρτητο 
και ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για πρωτοπαθή 
αντοχή στη ΧΜΘ. άκόμα και σε περιπτώσεις ηλικι-
ωμένων με de novo OMλ και ευνοϊκό ή ενδιάμεσο 
καρυότυπο τα ποσοστά πλήρους ύφεσης ενώ ήταν 
81% όταν δεν συνυπήρχε έκφραση της ΜDR1, μει-
ώθηκαν σε 48% παρουσία της γλυκοπρωτεΐνης.1

αΛΛΟι	ΠΡΟΓνωΣΤικΟι	ΠαΡαΓΟνΤΕΣ
ανοσοφαινοτυπικά	χαρακτηριστικά

Όσον αφορά στα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηρι-
στικά του νοσήματος, υπάρχουν κάποιες μελέτες που 
εξετάζουν την προγνωστική αξία της έκφρασης του 
μεμβρανικού αντιγόνου CD34 στα βλαστικά κύτταρα σε 
σχέση με την ανταπόκριση και τη συνολική επιβίωση 
και καταλήγουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα.2,13 
ςε μια μελέτη από τη Γαλλία, μελετήθηκαν 273 ηλι-
κιωμένοι ασθενείς για την έκφραση 4 μεμβρανικών 
αντιγόνων. διαπιστώθηκε ότι οι συνδυασμοί δεικτών 
που έχουν προγνωστική αξία είναι αυτοί που περι-
λαμβάνουν τα CD33 και CD34 αντιγόνα. άσθενείς 
CD33+/CD34- είχαν τη βέλτιστη πρόγνωση, ασθενείς 
CD33-/CD34+ χαρακτηρίστηκαν ως ενδιάμεσου κιν-
δύνου και διπλά θετικοί ή διπλά αρνητικοί ασθενείς 
είχαν δυσμενή έκβαση.24 Άλλα ανοσοφαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά των βλαστών που έχουν συσχετιστεί 
με κακή πρόγνωση στους ηλικιωμένους ασθενείς είναι 
η έκφραση του CD7 και η ελαττωμένη έκφραση του 
επιφανειακού CD652.

Χρόνος	έναρξης	θεραπείας
οι Sekeres και συν μελέτησαν την επίδραση του 

χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη διάγνω-
ση έως την έναρξη θεραπείας σε ασθενείς με οΜλ 
ηλικίας κάτω ή άνω των 60 ετών. Ενώ στους νεότε-
ρους ενήλικες υπήρχε στατιστικά σημαντική ελάττωση 
τόσο στο ποσοστό επίτευξης πλήρους ύφεσης όσο 
και στη συνολική επιβίωση, όταν ο χρόνος αναμονής 
υπερέβαινε τις 5 ημέρες, η παρατήρηση αυτή δεν 
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ίσχυε για τους ασθενείς >60 ετών, στους οποίους 
η καθυστέρηση στην έναρξη θεραπείας δε βρέθηκε 
να έχει επίπτωση στην έκβαση των ασθενών. άκόμα 
και μετά από συνεκτίμηση των κυτταρογενετικών 
χαρακτηριστικών και της κατάστασης ικανότητας, τα 
αποτελέσματα δεν άλλαξαν. οι συγγραφείς δεν μπό-
ρεσαν να δώσουν ικανοποιητική εξήγηση για αυτήν τη 
διαφορά με βάση τα χαρακτηριστικά του νοσήματος, 
αλλά σημειώνουν ότι τα θεραπευτικά αποτελέσματα 
της κυταραβίνης στους ηλικιωμένους είναι ούτως 
ή άλλως πτωχά και ίσως γι’αυτό δεν επηρεάζεται 
περαιτέρω η έκβαση των ασθενών από το χρονικό 
διάστημα μεταξύ διάγνωσης και έναρξης θεραπείας.25

ιδιαιΤΕΡα	ΧαΡακΤήΡιΣΤικα	 
ΤΟυ	ήΛικιωΜΕνΟυ	αΣΘΕνΟυΣ

η βιολογία του νοσήματος αποτελεί, οπωσδήποτε, 
καθοριστικό παράγοντα για τη δυσμενέστερη έκβαση 
των ασθενών >60 ετών με οΜλ. ωστόσο το γεγονός, 
ότι η πρόγνωση διαφέρει σημαντικά μεταξύ νεότερων 
και ηλικιωμένων ασθενών με τα ίδια χαρακτηριστικά 
νοσήματος, υποδηλώνει ότι τα δυσμενή χαρακτη-
ριστικά που συνήθως παρατηρούνται σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς δεν επαρκούν για να ερμηνεύσουν 
την περιορισμένη ανταπόκριση και την αυξημένη 
τοξικότητα που εκδηλώνουν οι ηλικιωμένοι μετά τη 
θεραπεία εφόδου. Φαίνεται λοιπόν ότι συμβάλλουν 
και παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο με τον 
ίδιο τον ασθενή παρά με τη λευχαιμία του.

η ηλικία, όπως ήδη έχει αναφερθεί, αποτελεί ανε-
ξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και έχει 
διαπιστωθεί ότι ασθενείς >70 ετών έχουν κακή έκβαση 
και δεν ωφελούνται από εντατικά χημειοθεραπευτικά 
σχήματα, γεγονός που πιθανότατα συσχετίζεται με 
την επιδείνωση της κατάστασης ικανότητας προϊού-
σης της ηλικίας.1,6 ςε γενικές γραμμές, οι ηλικιωμένοι 
ασθενείς δεν μπορούν να ανεχθούν τις υψηλές δόσεις 
χημειοθεραπείας που περιλαμβάνει η θεραπεία εφό-
δου και σταθεροποίησης της οΜλ. η δυσανεξία αυτή 
έχει αποδοθεί στις συνοδές καταστάσεις που συχνά 
εμφανίζουν οι ασθενείς και έχουν ως αποτέλεσμα 
περιορισμένη δυνατότητα προσαρμογής των διαφό-
ρων συστημάτων (αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, 
ήπατος, ουροποιητικού) στις αυξημένες απαιτήσεις 
που δημιουργούνται από το θεραπευτικό σχήμα. 
Επίσης, η φυσιολογική έκπτωση της ανοσολογικής 
απάντησης με την πρόοδο της ηλικίας οδηγεί σε 
δυσκολία ελέγχου των συστηματικών μικροβιακών 
και μυκητιακών λοιμώξεων κατά την παρατεταμένη 
ουδετεροπενική φάση μετά από χημειοθεραπεία και 
επομένως σε αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, 

ενώ παράλληλα οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο 
επιρρεπείς σε αιμορραγικές εκδηλώσεις.2,6

ωστόσο και ασθενείς της ίδιας ηλικίας αποτελούν 
έναν ετερογενή πληθυσμό, καθώς υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες που σχετίζονται με τον ίδιο τον ασθενή 
και επιδρούν στην ικανότητά του να αντιμετωπίσει 
το φορτίο της νόσου και τη βαριά θεραπεία. η συ-
νύπαρξη χρονίων νοσημάτων, ανεπάρκεια ζωτικών 
οργάνων, η λειτουργικότητα και η γνωσιακή κατάστα-
ση του ασθενούς, δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από 
τη χρονολογική ηλικία και πρέπει να εκτιμώνται σε 
κάθε ασθενή, με σκοπό να δοθεί κατά περίπτωση η 
βέλτιστη θεραπεία.

ςε μια ανάλυση από τους Etienne και συν, εκτιμή-
θηκαν ως προς τη συννοσηρότητα, 133 ασθενείς >70 
ετών με οΜλ που έλαβαν θεραπεία εφόδου. Με βάση 
το Charlson Comorbidity Index, που τροποποίησαν 
για καλύτερη αξιολόγηση των ηλικιωμένων ασθενών, 
δημιούργησαν προγνωστικό σύστημα το οποίο πε-
ριλαμβάνει και βαθμολογεί ανάλογα τις ακόλουθες 
καταστάσεις: καρδιαγγειακή νόσος, πεπτικό έλκος, 
ηπατική νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, πνευμονική 
νόσος, νόσος συνδετικού ιστού, νεφρική νόσος, συ-
μπαγής όγκος (πίνακας 1). παρατηρήθηκε ότι 81% των 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία εφόδου είχαν χαμηλό 
δείκτη συννοσηρότητας (CCI 0-1) κατά τη διάγνωση, 
ενώ δείκτης συννοσηρότητας >1 ήταν ανεξάρτητος 

Πίνακας	1.	προγνωστικό ςύστημα ςυννοσηρότητας

Τροποποιημένο	Charlson	Comorbidity	Index
νοσολογική	κατάσταση Βαθμός

Έμφραγμα μυοκαρδίου 1

ςυμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 1

άγγειακή εγκεφαλική νόσος 1

πεπτικό έλκος 1

ηπατική νόσος (ήπια) 1

ςακχαρώδης διαβήτης (ήπιος/μέτριος) 1

πνευμονική νόσος (ήπια/μέτρια) 1

νόσος συνδετικού ιστού 1

ςακχαρώδης διαβήτης  
(βαρύς - βλάβη τελικών οργάνων)

2

νεφρική νόσος (μέτρια/σοβαρή) 2

ςυμπαγής όγκος (χωρίς μεταστάσεις) 2

ηπατική νόσος (μέτρια/σοβαρή) 3

ςυμπαγής όγκος (μεταστατικός) 6
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προγνωστικός παράγοντας για την ανταπόκριση στη 
θεραπεία εφόδου.26

άντίστοιχα, οι Giles και συν χρησιμοποίησαν το 
προγνωστικό μοντέλο συννοσηρότητας που χρησι-
μοποιείται ήδη στα πλαίσια της μεταμόσχευσης αρ-
χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HCT-CI) (πίνακας 
2). Εφάρμοσαν το μοντέλο σε 177 ασθενείς με οΜλ 
ηλικίας >60 ετών, που έλαβαν θεραπεία εφόδου 
και φάνηκε ότι πράγματι έχει προγνωστική αξία. το 
22% των ασθενών είχαν δείκτη συννοσηρότητας 0, 
το 30% δείκτη 1-2 και οι περισσότεροι (48%), είχαν 
δείκτη ≥3. Για την ομάδα με δείκτη 0 τα ποσοστά 
πλήρους ύφεσης και πρώιμου θανάτου ήταν 64% 
και 3% αντίστοιχα, για τους ασθενείς με δείκτη 1-2 
ήταν 43% και 11%, ενώ για τους ασθενείς με υψηλό 
δείκτη συννοσηρότητας τα ποσοστά ήταν 42% με 29% 
αντίστοιχα.27 δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καθιερωμέ-
νο μοντέλο εκτίμησης της συννοσηρότητας που να 
χρησιμοποιείται στην καθ’ημέρα κλινική πράξη. Ένα 
τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να βοηθήσει τον κλινικό 

ιατρό να αναγνωρίσει τους ασθενείς που θα δεν θα 
ωφεληθούν ιδιαίτερα από την επιθετική θεραπεία και 
αναλόγως να τους αντιμετωπίσει συντηρητικά ή μόνο 
με υποστηρικτική αγωγή.

η εκτίμηση της κατάστασης ικανότητας (perfor-
mance status, PS) στους ασθενείς με κακοήθεια, 
παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες, ανεξάρτητες 
της συννοσηρότητας. ςυνήθως χρησιμοποιούνται 
οι κλίμακες Karnofsky και ECOG (πίνακες 3 και 4). 
οι ηλικιωμένοι ασθενείς με PS >2 κατά ECOG έχουν 
αυξημένη πιθανότητα πρώιμου θανάτου στη θεραπεία 
εφόδου. ςτη μελέτη των Appelbaum και συν διαπι-
στώθηκε ότι σε άτομα με καλή κατάσταση ικανότητας 
(PS 0-1), η επίδραση της ηλικίας στο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα ήταν ήσσονος σημασίας. άντίθετα στους 
ασθενείς με κακή κατάσταση ικανότητας, ο ρόλος 
της ηλικίας ήταν καθοριστικός για την έκβαση της 
θεραπείας. ςυγκεκριμένα, η πιθανότητα πρώιμου 
θανάτου για άτομα έως 56 ετών και PS 3 ήταν 0% 
και αύξανε σταδιακά, έτσι ώστε σε ασθενείς >75 ετών 

Πίνακας	2.	Μεταμόσχευση άιμοποιητικών κυττάρων – προγνωστικό Μοντέλο ςυννοσηρότητας
Hematopoietic	Cell	Transplantation	-	Comorbidity	Index

νοσολογική	κατάσταση Ορισμός	 Βαθμός

καρδιακή ςτεφανιαία νόσος, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, 
EF ≤50%

1

άρρυθμία κολπική μαρμαρυγή, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, κοιλιακή αρρυθμία 1

άγγειακή εγκεφαλική νόσος παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 1

πεπτικό έλκος που χρήζει θεραπείας 2

ηπατική νόσος (ήπια) Χρόνια ηπατίτιδα, tbil <1,5xάΦτ
SGOT/SGPT <2,5xάΦτ

1

ςακχαρώδης διαβήτης που χρήζει θεραπείας 1

πνευμονική νόσος (ήπια) DLCO και/ή FEV1 66-80%, δύσπνοια στην ελάχιστη κόπωση 2

ρευματολογική νόσος ςΕλ, ρά, πολυμυοσίτις, ρευματική πολυμυαλγία 2

Φλεγμονώδης νόσος εντέρου νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα 1

νεφρική νόσος (μέτρια/σοβαρή) Cr >2mg/dl, υπό νεφρική κάθαρση, προϋπάρχουσα μεταμόσχευση νεφρού 2

ςυμπαγής όγκος Θεραπευμένος (πλην μη μελανωματικού όγκου δέρματος) 3

ηπατική νόσος (μέτρια/σοβαρή) κίρρωση ήπατος, tbil <1,5xάΦτ, SGOT/SGPT <2,5xάΦτ 3

παχυσαρκία ΒΜΙ >35kg/m2 1

λοίμωξη που χρήζει αντιμικροβιακής αγωγής 1

Ψυχιατρική διαταραχή κατάθλιψη ή αγχώδης συνδρομή που χρήζει παρακολούθησης ή φαρμακευτικής 
αγωγής

1

καρδιακή νόσος/βαλβιδοπάθεια πλην πρόπτωσης μιτροειδούς 3

ςοβαρή πνευμονική νόσος DLCO και/ή FEV1 ≤65%, δύσπνοια ηρεμίας ή ανάγκη οξυγονοθεραπείας 3
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με αντίστοιχο PS έφτανε το 82%.4 η κλίμακα ECOG, 
όπως και η Karnofsky, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 
στην αναγνώριση ασθενών υψηλού κινδύνου (PS 
3-4) για πρώιμο θάνατο, όμως η κατηγορία χαμηλού 
κινδύνου περιλαμβάνει ασθενείς με μεγάλο εύρος 
φυσικής κατάστασης. Για τους γηριατρικούς ασθενείς 
έχει προταθεί η χρήση της κλίμακας ADL (Activities 
of Daily Living) και της IADL (Instrumental Activities 
of Daily Living), με τις οποίες εκτιμάται αντίστοιχα 
η δυνατότητα του ασθενούς να αυτοεξυπηρετηθεί 
και να είναι ανεξάρτητος στην κοινωνία. η κλίμακα 

IADL αξιολογήθηκε από τους Wedding και συν και 
διαπιστώθηκε ότι η ανικανότητα, όπως ορίζεται από 
το μοντέλο αυτό, αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα επιβίωσης.28 Άλλες ομάδες μελέτησαν την 
προγνωστική αξία απλών δοκιμασιών, όπως ο τρόπος 
και η ταχύτητα του βαδίσματος και η λειτουργικότητα 
στην καθημερινότητα. διαπίστωσαν ότι είναι δυνατόν 
με τις δοκιμασίες αυτές να προβλεφθεί με ασφάλεια 
η νοσηρότητα, η ανικανότητα, ακόμα και η θνητότητα 
μετά από θεραπεία.29 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
κλινική δοκιμή από τους Oliva και συν, στην οποία 
113 ηλικιωμένοι ασθενείς, με νεοδιαγνωσθείσα οΜλ, 
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια εκτίμησης ποιότητας 
ζωής της Ευρωπαϊκής οργάνωσης για την Έρευνα και 
Θεραπεία του καρκίνου - EORTC. (EORTC QLQ-C30 
και QOL-E, ειδικά για ασθενείς με αιματολογικά νο-
σήματα). ςύμφωνα με τις απαντήσεις των ασθενών, 
η ποιότητα της ζωής τους κατά τη διάγνωση δεν 
ήταν ικανοποιητική. το κύριο σύμπτωμα/πρόβλημα 
που ανέφεραν ήταν η καταβολή. η ποιότητα ζωής 
φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία και την τιμή 
της αιμοσφαιρίνης. παρατηρήθηκε, όμως, ασυμφωνία 
στην εκτίμηση του PS μεταξύ της αξιολόγησης των 
ιατρών με την εφαρμογή της κλίμακας ECOG, και 
της αξιολόγησης των ίδιων των ασθενών με βάση τα 
ερωτηματολόγια. Ενώ η πλειοψηφία των ασθενών 
θεωρήθηκε από το θεράποντα ότι είχαν ικανοποιητικό 
PS, αρκετοί από αυτούς, υποκειμενικά έκριναν ως μη 
ικανοποιητική τη φυσική τους κατάσταση. Μάλιστα, 
οι ασθενείς με PS 0-1 αλλά χαμηλή βαθμολογία QOL 
είχαν μικρότερη συνολική επιβίωση από εκείνους με το 
ίδιο PS αλλά υψηλότερη βαθμολογία QOL.30 πάντως 
οι θεραπευτικές αποφάσεις, προς το παρόν, λαμβά-
νονται με βάση το κριτήριο του θεράποντος ιατρού 
και δεν είναι ακόμα γνωστό αν η ευρεία εφαρμογή 
του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής είναι εφικτή και 
αναπαραγώγιμη στην κλινική πράξη.

ή	ΕΛΛήνική	ΕΜΠΕιΡια
το 2008 με πρωτοβουλία του τμήματος οξειών 

λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών ςυνδρόμων 
της ΕάΕ και με την προσπάθεια πολλών συναδέλ-
φων ξεκίνησε η καταγραφή των ασθενών με οΜλ. 
τα αποτελέσματα αυτής της καταγραφής έχουν ήδη 
ανακοινωθεί σε ημερίδα του τμήματος (Ιωάννινα, 13 
Ιουνίου 2009) και σε προηγούμενο ςυνέδριο (20ο πάς, 
Χερσόνησος ηρακλείου κρήτης, 4-7 νοεμβρίου 2009).

η Ελληνική εμπειρία σχετικά με την οΜλ σε ασθε-
νείς ηλικίας >60 ετών, επίσης αντικατοπτρίζει την 
ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία αντιμετώπισης αυτής 
της ομάδας των ασθενών. το 2008, 221 ασθενείς 

Πίνακας	3.	κατάσταση ικανότητας κατά Karnofski

κατάσταση
Βαθμός	
(%)

Φυσιολογική: δεν αναφέρει προβλήματα, απουσία 
νόσου

100

Φυσιολογική δραστηριότητα, ήπια συμπτώματα 90

Φυσιολογική δραστηριότητα με προσπάθεια, μέτρια 
συμπτώματα

80

άυτοεξυπηρετείται, αδυναμία εκτέλεσης φυσιολο-
γικών δραστηριοτήτων

70

Ικανοποιητική αυτοεξυπηρέτηση, ανάγκη βοήθειας 
περιστασιακά

60

άνάγκη μόνιμης βοήθειας και φροντίδας 50

άναπηρία: χρήζει ειδικής βοήθειας και φροντίδας 40

ςοβαρή αναπηρία: ανάγκη νοσηλείας 30

ςοβαρή νοσηρότητα: άνάγκη ειδικής υποστηρικτικής 
φροντίδας

20

Θνήσκων 10

Θάνατος 0

Πίνακας	4.	κατάσταση ικανότητας κατά ECOG
κατάσταση Βαθμός

Φυσιολογική: άσυμπτωματικός, πλήρης 
δραστηριότητα

0

Ήπια συμπτώματα, αδυναμία εκτέλεσης 
κοπιαστικής εργασίας, εκτέλεση ελαφριάς εργασίας

1

περιπατητικός, με δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης, 
αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας. 
παραμονή στο κρεβάτι <50% της ημέρας

2

περιορισμένη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. 
παραμονή στο κρεβάτι >50% της ημέρας

3

πλήρης ανικανότητα. περιορισμένος στο κρεβάτι 4
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ηλικίας >60 ετών διαγνώστηκαν με οΜλ. ςτο 42% 
παρατηρήθηκε de novo οΜλ, στο 44% προϋπήρχε 
διάγνωση Μδς ενώ σε 5% των ασθενών το νόσημα 
σχετίστηκε με προηγούμενη λήψη χημειοθεραπείας. 
καρυοτυπική ανάλυση κατά τη διάγνωση ήταν εφικτή 
σε 130 ασθενείς (59%) εκ των οποίων το 55% είχε 
φυσιολογικό καρυότυπο. Ευνοϊκό καρυότυπο είχε το 
3% και σύνθετο το 14% των ασθενών. Όσον αφορά 
στη θεραπευτική προσέγγιση, περίπου οι μισοί ασθε-
νείς έλαβαν εντατικοποιημένη θεραπεία εφόδου και 
το 20% μειωμένης έντασης ενώ οι υπόλοιποι αντι-
μετωπίστηκαν μόνο υποστηρικτικά. πλήρης ύφεση 
μετά την έφοδο επετεύχθη σε ποσοστό 41%, ενώ η 
σχετιζόμενη με τη θεραπεία θνητότητα ήταν 20%. λι-
γότεροι από 50% των ασθενών κρίθηκαν κατάλληλοι 
να λάβουν θεραπεία εδραίωσης. άκόμα και για όσους 
τελικά έλαβαν, παρατηρήθηκε μεγάλη ετερογένεια 
στη θεραπευτική προσέγγιση, καθώς χορηγήθηκαν 
περισσότερα από 5 διαφορετικά σχήματα. λόγω του 
μικρού χρόνου παρακολούθησης των ασθενών τη 
στιγμή ανάλυσης των δεδομένων δεν ήταν δυνατόν 
να εξαχθούν συμπεράσματα για την ολική επιβίωση 
και την επιβίωση χωρίς νόσο.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα	–	ΣΧΟΛια
η προχωρημένη ηλικία αποτελεί ίσως το σπουδαι-

ότερο προγνωστικό παράγοντα για την έκβαση της 
οΜλ, λόγω τόσο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
του νοσήματος όσο και των χαρακτηριστικών των 
ίδιων των ασθενών. περιορισμένος αριθμός επιλεγ-
μένων ασθενών μπορούν να ανεχθούν και τελικά να 
ωφεληθούν από τις κλασικές θεραπείες για την οΜλ. 
άντίθετα, οι περισσότεροι παρουσιάζουν αυξημένη 
τοξικότητα και περιορισμένη ανταπόκριση στη θε-
ραπεία. η θεραπευτική προσέγγιση στους ασθενείς 
>60 ετών πρέπει να εξατομικεύεται, αφού ληφθούν 
υπόψη η βιολογία της λευχαιμίας και η κατάσταση 
ικανότητας του ασθενούς. Με βάση τους διάφορους 
προγνωστικούς παράγοντες, που αναγνωρίστηκαν 
σε σχετικές μελέτες, έχουν δημιουργηθεί αλγόριθμοι 
για την εκτίμηση της πρόγνωσης των ηλικιωμένων 
ασθενών και στη συνέχεια τη λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων. οι περισσότεροι από τους αλγόριθμους 
αυτούς περιλαμβάνουν τα κυτταρογενετικά χαρακτη-
ριστικά, την ηλικία, προϋπάρχουσα αιματολογική 
κακοήθεια, τον αριθμό των λευκών κατά τη διάγνωση, 
την τιμή της LDH, και την κατάσταση ικανότητας (PS 
ή CCI). Επίσης σπανιότερα, συνυπολογίζονται η έκ-
φραση CD34, η τιμή της κρεατινίνης ορού, η έκφραση 
MDR1 και η παρουσία ή μη μεταλλάξεων NPM1.4,13,14 
άπό όλα αυτά τα προγνωστικά μοντέλα, μόνο ένα 

έχει αξιολογηθεί και σε άλλη ομάδα ηλικιωμένων 
ασθενών, εκτός από εκείνη που μελετήθηκε αρχικά 
και εκτιμήθηκε ότι μπορεί να έχει αναπαραγώγιμα 
αποτελέσματα. προς το παρόν, και μέχρι κάποιος 
προγνωστικός αλγόριθμος να ενταχθεί στην κλινική 
πράξη, απαιτείται αξιολόγηση της χρησιμότητάς τους 
σε προοπτικές μελέτες. η αντιμετώπιση των ασθενών 
σε εξειδικευμένα κέντρα και η αξιολόγηση όλων των 
γνωστών παραμέτρων από τους θεράποντες θα 
βοηθήσουν ώστε να ληφθεί η πιο σωστή, κατά το 
δυνατόν, θεραπευτική απόφαση για τον κάθε ασθενή.
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ΕιΣαΓωΓή
η επίπτωση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας 

αυξάνει με την ηλικία. η διάμεση ηλικία των ασθενών 
κατά την διάγνωση είναι 69 έτη στις ηπά1, ενώ από 
πρόσφατα δημοσιευμένα δεδομένα της ςουηδικής 
ομάδας προκύπτει ότι 75% των ασθενών που δια-
γνώστηκαν με οΜλ από το 1997 έως το 2005, ήταν 
μεγαλύτεροι των 60 ετών, με διάμεση ηλικία κατά τη 
διάγνωση τα 72 έτη.2 άπό την άλλη πλευρά είναι δεδο-
μένο ότι η μεγαλύτερη ηλικία είναι ισχυρός δυσμενής 
προγνωστικός παράγοντας στην έκβαση της οΜλ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα δεδομένα της Γερμανικής 
συνεργατικής ομάδας (AMLSG) σύμφωνα με τα 
οποία η ηλικία (>60 έτη) ήταν ανεξάρτητος δυσμενής 
προγνωστικός παράγοντας για την επίτευξη πλήρους 
ύφεσης, τη διάρκεια της ύφεσης, την επιβίωση χωρίς 
υποτροπή αλλά και την ολική επιβίωση.3 άπό αρκετές 
πληθυσμιακές μελέτες η 5ετής επιβίωση των ασθενών 
με οΜλ>60ετών υπολογίζεται στο 3-9%, ενώ είναι 
περίπου 50% στους νεώτερους ασθενείς.2,4,5

διεθνώς, «ηλικιωμένοι» θεωρούνται οι ασθενείς 
με οΜλ≥60ετών. η σχετιζόμενη με την θεραπεία 
θνητότητα αλλά και η αντοχή στην θεραπεία είναι 
αυξημένες στους ηλικιωμένους.2,6,7 η μεγάλη ηλι-
κία σχετίζεται τόσο με παράγοντες που αυξάνουν 
την πιθανότητα πρώιμου θανάτου (κακή κατάσταση 
ικανότητας, συνυπάρχουσες παθήσεις), όσο και με 
παράγοντες που οδηγούν σε αντοχή στη θεραπεία 
(δυσμενής καρυότυπος, δευτεροπαθής οΜλ, MRD 
φαινότυπος, κτλ).6,8,9

παρόλ’ αυτά η μεγάλη ηλικία και μόνο δεν πρέπει 
ν’ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη χορήγηση 

συνδυασμένης χημειοθεραπείας καθώς δεδομένα από 
αρκετές μελέτες αποδεικνύουν ότι ηλικιωμένοι ασθε-
νείς που λαμβάνουν συνδυασμένη θεραπεία έχουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη επιβίωση σε 
σχέση με αυτούς που λαμβάνουν μόνο υποστηρικτική 
αγωγή.2 Εύλογα ανακύπτει το ερώτημα ποια είναι η 
καταλληλότερη θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς.

ΘΕΡαΠΕια	ΕΦΟδΟυ
η κλασική θεραπεία εφόδου (3+7) φαίνεται ότι είναι 

κατάλληλη για ασθενείς με κατάσταση ικανότητας <2 
και απουσία σημαντικής συννοσηρότητας, καθώς το 
ποσοστό πρώιμου θανάτου ή θανάτου από αδιευ-
κρίνιστη αιτία είναι της τάξης του 15%.6,7 ωστόσο, η 
πιθανότητα πλήρους ύφεσης υπολείπεται σημαντικά 
έναντι των νεώτερων ασθενών και είναι της τάξης του 
50%. το είδος της ανθρακυκλίνης που χορηγείται δε 
φαίνεται να επηρεάζει την έκβαση εφόσον υπάρχει 
δοσολογική αντιστοιχία, όπως διαπιστώθηκε από 
μεγάλες συνεργατικές ομάδες.10,11 άκολούθησαν προ-
σπάθειες εντατικοποίησης της θεραπείας εφόδου, 
με αύξηση της δόσης των ανθρακυκλινών με στό-
χο αύξηση της πιθανότητας ύφεσης. ςε μελέτη της 
ομάδας HOVON/SAKK/AMLSG12 που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα 813 ασθενείς >60ετών τυχαιοποιήθηκαν 
να λάβουν θεραπεία εφόδου με daunorubicin (DNR) 
σε δόση 45mg/m2 ή 90mg/m2. η πιθανότητα ύφεσης 
ήταν υψηλότερη στην ομάδα της υψηλής δόσης 
DNR (64% έναντι 54%, p=0.002) αλλά η επιβίωση 
χωρίς νόσο και η ολική επιβίωση δε διέφεραν στις 
δύο ομάδες ενώ η τοξικότητα ήταν συγκρίσιμη. η 
ανάλυση της υποομάδας 299 ασθενών ηλικίας 60-
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65 ετών έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα 
ύφεσης (73% έναντι 51%), 2ετούς επιβίωσης χωρίς 
νόσο (29% έναντι 14%, p=0.002) και 2ετούς ολικής 
επιβίωσης (38% έναντι 23%, p<0.001) υπέρ των 
υψηλών δόσεων DNR.

τ’ αποτελέσματα της μελέτης 9801 της συνεργατι-
κής ομάδας ALFA13 δε συμφωνούν με τ’ αποτελέσματα 
της ομάδας HOVON/SAKK/AMLSG. ςτη συγκεκριμέ-
νη μελέτη με ασθενείς 50-70 ετών διαμορφώθηκαν 
τρείς ομάδες που έλαβαν υψηλή δόση DNR (80mg/
m2x3days) ή υψηλή δόση idarubicin (IDA 12mg/
m2x4days) ή συμβατική δόση IDA (12mg/m2x3days), 
αντιστοίχως. τυχαιοποιήθηκαν 468 ασθενείς με διά-
μεση ηλικία 60 έτη και δε διαπιστώθηκε υπεροχή των 
υψηλών δόσεων σε καμία παράμετρο.

παρότι οι παραπάνω μελέτες δεν αποσαφηνί-
ζουν οριστικά το ζήτημα των υψηλότερων δόσεων, 
η τοξικότητα φαίνεται συγκρίσιμη με αυτή των συμ-
βατικών δόσεων. άπό την άλλη πλευρά, τα ποσοστά 
ύφεσης και η επιβίωση των ασθενών που έλαβαν για 
διάφορους λόγους μειωμένες δόσεις ανθρακυκλίνης 
υπολείπονταν σημαντικά. ςυνεπώς, σύμφωνα με 
τα τρέχοντα δεδομένα, προτεινόμενη θεραπεία για 
τους ασθενείς που κρίνονται κατάλληλοι να λάβουν 
συνδυασμένη θεραπεία είναι η κλασσική έφοδος 3+7, 
με DNR 60mg/m2 ή IDA 12mg/m2.

Μεγάλη αναλογία των ασθενών με οΜλ >60 ετών 
έχουν δυσμενές κυτταρογενετικό προφίλ. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα δεδομένα της ομάδας SWOG6 επί 759 
ασθενών για τους οποίους υπήρχαν κυτταρογενετικά 
δεδομένα, όπου φαίνεται ότι 17% των ασθενών<54 
ετών είχαν καρυότυπο ευνοϊκής πρόγνωσης έναντι 
μόνο 4% των ασθενών <75 ετών. τα ποσοστά για τον 
καρυότυπο με δυσμενή πρόγνωση ήταν 35% και 51%, 
αντιστοίχως. Επιπλέον, ο καρυότυπος είναι ισχυρός 
ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας τόσο για την 
επίτευξη ύφεσης όσο και για την ολική επιβίωση. η 
πιθανότητα ύφεσης στους ηλικιωμένους ασθενείς είναι 
<30% και η 5ετής επιβίωση <5%. ςυνεπώς, ακόμη 
και σε ασθενείς με καλή κατάσταση ικανότητας και 
απουσία σημαντικής συννοσηρότητας, η χορήγηση 
συνδυασμένης θεραπείας δε φαίνεται να έχει θέση και 
ίσως είναι προτιμότερη η χορήγηση νέων φαρμάκων 
στα πλαίσια κλινικών μελετών ή ήπιας κυτταροτοξικής 
θεραπείας. Μολονότι, στα περισσότερα κέντρα, τα 
κυτταρογενετικά δεδομένα δεν είναι άμεσα διαθέ-
σιμα, η καθυστερημένη έναρξη θεραπείας στους 
ηλικιωμένους ασθενείς δεν επηρεάζει την έκβαση, 
επιτρέποντας έτσι την εξατομίκευση της θεραπείας.14

ΘΕΡαΠΕια	ΜΕΤα	Τήν	υΦΕΣή
τα δεδομένα για τη θεραπεία ενίσχυσης στους 

ηλικιωμένους ασθενείς με οΜλ είναι δύσκολο να 
ερμηνευτούν και ν’ αξιολογηθούν εξαιτίας της μεγάλης 
επιλογής των ασθενών που συμμετέχουν σε τυχαι-
οποιημένες μελέτες. άπό τον αρχικό πληθυσμό της 
μελέτης τυχαιοποιούνται να λάβουν θεραπεία ενίσχυ-
σης μόνο οι ασθενείς που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση. 
ςυνεπώς, πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για ασθενείς με 
καλής ή ενδιάμεσης πρόγνωσης καρυότυπο και χωρίς 
σημαντική συννοσηρότητα. το καταληκτικό ερώτημα 
αυτών των μελετών είναι αν χρειάζεται «περισσότερη» 
ή «λιγότερη» θεραπεία μετά την έφοδο.

ςτη μελέτη AML11 του MRC15, 1314 ασθενείς 
έλαβαν θεραπεία εφόδου και οι 371 ασθενείς που 
επέτυχαν πλήρη ύφεση τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
έναν επιπλέον κύκλο ίδιο με την θεραπεία εφόδου 
ακολουθούμενο ή όχι από 3 κύκλους θεραπείας 
ενίσχυσης, χωρίς διαφορά στην επιβίωση. άπό τη 
συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει ότι η εντατικοποίη-
ση της θεραπείας ενίσχυσης δεν πλεονεκτεί έναντι 
ενός μόνο κύκλου, δεν απαντά όμως στο ερώτημα 
αν στους ηλικιωμένους ασθενείς είναι απαραίτητη η 
θεραπεία μετά την ύφεση.

ςε μελέτη του CALGB16 συγκρίθηκαν δύο σχετι-
κά εντατικοποιημένοι κύκλοι θεραπείας ενίσχυσης 
(cytarabine 500 mg/m2 ανά12 ώρες και Mitoxantrone 
5 mg/m2 ανά12 ώρες, ημέρες 1-3) με τέσσερις κύ-
κλους ηπιότερης θεραπείας (cytarabine 100 mg/m2 σε 
στάγδην έγχυση, ημέρες 1-5), χωρίς καμία διαφορά.

ςτη μελέτη AMLCG92 διαπιστώθηκε ότι η πα-
ρατεταμένη μηνιαία χορήγηση μυελοκατασταλτικής 
θεραπείας συντήρησης (cytarabine 100 mg/m2 κάθε 
12ώρες × 10 δόσεις με ανθρακυκλίνη ή θειογουανίνη) 
υπερτερεί έναντι ενός κύκλου θεραπείας ενίσχυσης με 
S-HAM (cytarabine 500 mg/m2 ανά 12 ώρες ημέρες 
1, 2, 8, και 9).17

ςτη γαλλική μελέτη ALFA 9803 συγκρίθηκαν 6 κύ-
κλοι ήπιας θεραπείας ενίσχυσης η οποία χορηγήθηκε 
σε εξωνοσοκομειακή βάση (daunorubicin 45 mg/m2 ή 
idarubicin 9 mg/m2 την ημέρα 1 και cytarabine 60 mg/
m2 ανά 12ώρες υποδόρια ημέρες 1-5) με έναν κύκλο 
«4+7». διαπιστώθηκε υπεροχή των 6 κύκλων ως προς 
την επιβίωση χωρίς νόσο και την ολική επιβίωση.11 
Επιπλέον, στην πρώτη ομάδα οι ημέρες νοσηλείας 
αλλά και οι μεταγγίσεις ερυθρών και αιμοπεταλίων 
ήταν πολύ λιγότερες.

η μελέτη του AML HD98B της AMLSG απόδειξε 
ότι η εντατική θεραπεία ενίσχυσης (idarubicin 12 mg/
m2 ημέρες 1 και 3, etoposide 100 mg/m2 ημέρεs 1-5) 
υπερέχει της ήπιας θεραπείας συντήρησης από του 
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στόματος διάρκειας ενός έτους (idarubicin 5 mg per 
os (p.o.) ημέρες 1, 4, 7, 10, και 13, etoposide 100 mg 
p.o. ημέρες 1 και 13 κάθε 4 εβδομάδες).18

Με βάση αυτά τα δεδομένα δε μπορεί να εξαχθούν 
σαφή συμπεράσματα. Για ασθενείς χωρίς δυσμενή 
κυτταρογενετικά ευρήματα, με καλή κατάσταση ικανό-
τητας και χωρίς σημαντική συννοσηρότητα, αποδεκτή 
επιλογή είναι η χορήγηση θεραπείας εφόδου 3+7 και 
η ενίσχυση με επανειλημμένους κύκλους μέτριας 
έντασης. πρόσφατα αποτελέσματα του Swedish 
National Registry υποδηλώνουν ότι η συγκεκριμένη 
προσέγγιση σχετίζεται με αυξημένη επιβίωση συγκρι-
τικά με παρόμοια θεραπεία χαμηλότερης έντασης.2 
Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι ασθενείς με οΜλ 
με ευνοϊκό κυτταρογενετικό προφίλ (CBF οΜλ και 
οΜλ με μεταλλαγμένο NPM1 με ή χωρίς μετάλλαξη 
FLT3-ITD) πιθανόν ευνοούνται από την εντατικοποίηση 
της δοσολογίας κατά την ενίσχυση.9,12,19

ςε πρόσφατη ανάλυση της μελέτης AML 96 επί 
909 ασθενών με διάμεση ηλικία 67 ετών, η στατιστική 
ανάλυση ανέδειξε ως ανεξάρτητους προγνωστικούς 
παράγοντες για την ολική επιβίωση (OS), την επιβίωση 
χωρίς νόσο (DFS) και την υποτροπή τον καρυότυπο, 
την κατάσταση μεταλλάξεων του γονιδίου NPM1, τον 
αριθμό των WBC και τα επίπεδα της LDH.20 Μολονότι 
οι κυτταρογενετικές ομάδες ευνοϊκής και δυσμενούς 
πρόγνωσης είχαν πολύ διαφορετική OS, βρέθηκε ότι 
οι ασθενείς με καρυότυπο ενδιάμεσης πρόγνωσης 
μπορεί να υποδιαιρεθούν με βάση την έκφραση του 
CD34, οπότε συνολικά διαμορφώνονται τέσσερις 
ομάδες: (1) ευνοϊκός καρυότυπος, (2) ενδιάμεσος 
καρυότυπος με ευνοϊκούς παράγοντες κινδύνου, (3) 
ενδιάμεσος καρυότυπος με δυσμενείς παράγοντες 
κινδύνου και (4) δυσμενής καρυότυπος, με ποσοστά 
3ετούς OS 39.5%, 30%, 10.6% και 3.3%, αντιστοίχως. 
άυτά τα προγνωστικά συστήματα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν για την αναγνώριση ασθενών που μπορεί 
ν’ ανταποκριθούν σε πρότυπη θεραπεία, συνεπώς 
και για την επιλογή των ασθενών που πρέπει να 
υποβληθούν σ’ εναλλακτική ή πειραματική θεραπεία.

αΛΛΟΓΕνήΣ	ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή	 
ΜΕ	ΠΡΟΠαΡαΣκΕυαΣΤικΟ	ΣΧήΜα	 

ΜΕιωΜΕνήΣ	ΕνΤαΣήΣ
η χορήγηση προπαρασκευαστικών σχημάτων 

μειωμένης έντασης (RIC) έκανε δυνατή την αλλογενή 
μεταμόσχευση σε ηλικιωμένους ασθενείς. δεδομένα 
από την αναδρομική μελέτη του Cooperative German 
Transplant Study Group επί 368 ασθενών (διάμεση 
ηλικία 57 έτη, 50-73) δείχνουν ότι η μεταμόσχευση 
από συγγενή ή μη συγγενή συμβατό δότη αποτελεί 

πλέον θεραπευτική επιλογή σε επιλεγμένους ηλικι-
ωμένους ασθενείς με επιβίωση συγκρίσιμη εκείνης 
των νεώτερων ασθενών.21

παρά την έλλειψη δεδομένων από τυχαιοποιημένες 
προοπτικές μελέτες φαίνεται ότι η RIC-αλλογενής με-
ταμόσχευση προσφέρει τη δυνατότητα μακροχρόνιας 
επιβίωσης χωρίς νόσο σε ποσοστό >30%,22 ενώ η 
τοξικότητα φαίνεται αποδεκτή.

ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δε μπορεί να οδη-
γήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα καθώς βασίζονται 
σε μικρούς αριθμούς ασθενών, έχουν χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικά προπαρασκευαστικά σχήματα και επι-
πλέον έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη επιλογή ασθενών. 
ςυνεπώς, η μεταμόσχευση στους ηλικιωμένους είναι 
προτιμότερο να γίνεται στα πλαίσια κλινικών μελε-
τών. η προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη του EBMT 
(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00766779) πρόκει-
ται να συγκρίνει την RIC-αλλογενή μεταμόσχευση 
με συμβατική θεραπεία ενίσχυσης και ν’ απαντήσει 
αρκετά ερωτήματα.

ανΤιΜΕΤωΠιΣή	αΣΘΕνων	ΠΟυ	δΕν	Ειναι	
καΤαΛΛήΛΟι	Για	ΕνΤαΤική	ΘΕΡαΠΕια

οι ασθενείς ηλικίας >75 ετών (ίσως και >65 ετών) 
με κατάσταση ικανότητας 2 ή 3, συννοσηρότητα ή 
ανεπάρκεια κάποιου οργάνου χρειάζονται κάποια 
εναλλακτική προσέγγιση στην «πρότυπη» θεραπεία 
εφόδου. ςε μια τυχαιοποιημένη μελέτη,23 η χορήγηση 
χαμηλής δόσης cytarabine (LDAC; 20 mg δύο φορές 
ημερησίως s.c. επί 10 ημέρες) οδήγησε σε μεγαλύτερη 
επιβίωση συγκριτικά με την υδροξυουρία (σε δόση 
επαρκή για τη διατήρηση των WBC<10 x109/L) και 
συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανή επιλογή. 
ωστόσο, η διαφορά δεν ήταν τόσο σημαντική ώστε 
να αποκλείσει τη χρήση της υδροξυουρίας ή της 
υποστηρικτικής θεραπείας, ιδίως επειδή η χορήγηση 
LDAC συνοδευόταν από θνητότητα στις 30 ημέρες 
της τάξης του 26%, ενώ δεν είχε καμία επίδραση σε 
ασθενείς με δυσμενές κυτταρογενετικό προφίλ.

άπό τις πολλές μελέτες με νέες θεραπείες εφόδου 
σε ηλικιωμένους ασθενείς με οΜλ, είναι σαφές ότι η 
επιλογή της θεραπείας δεν είναι εύκολη απόφαση. πα-
ραδείγματα πειραματικών θεραπειών είναι: clofarabine, 
cloretazine, azacitidine (ή decitabine), αναστολείς 
της αποακετυλάσης των ιστονών ή Gemtuzumab 
ozogamicin (GO), 3+7 ή LDAC σε συνδυασμό με GO 
και αναστολείς FLT3 σε ασθενείς με ενεργοποιητικές 
μεταλλάξεις του FLT3.

οι αναστολείς της DNA μεθυλοτρανσφεράσης 
έχουν αξιολογηθεί σε πολλές πρόσφατες μελέτες. ςε 
πολυκεντρική μελέτη φάσης II επί 55 ασθενών > 60 
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ετών, χορηγήθηκε ως πρώτη θεραπεία decitabine επί 
5 ημέρες το μήνα έως ότου συμβεί πρόοδος νόσου.24 
Με διάμεσο αριθμό τριών κύκλων, η συνολική αντα-
πόκριση ήταν 24%, η διάμεση επιβίωση 7.7 μήνες 
και η θνητότητα στις 30 ημέρες 7%. άνταποκρίσεις 
παρατηρήθηκαν σε όλες τις ομάδες κυτταρογενετικού 
κινδύνου όπως επίσης και σε ασθενείς με ιστορικό 
Μδς. Ένα εναλλακτικό σχήμα decitabine δημοσι-
εύτηκε από τους Blum και συνεργάτες. οι ασθενείς 
αρχικά έλαβαν 1-2 δεκαήμερους κύκλους decitabine 
και, στη συνέχεια, ανά 4 εβδομάδες επί ένα έτος 3-5 
ημέρες decitabine. άπό τους 53 ασθενείς της μελέτης 
με διάμεση ηλικία 74 ετών, 36% είχαν δευτεροπαθή 
οΜλ και 34% είχαν σύνθετο καρυότυπο. η συνολική 
ανταπόκριση μετά από διάμεσο αριθμό τριών κύκλων 
θεραπείας ήταν 64%. πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε σε 
όλες τις υποομάδες, ανεξάρτητα από την ηλικία, τον 
καρυότυπο και τον αριθμό των WBC κατά τη διάγνωση.

το Gemtuzumab ozogamicin (GO) αξιολογήθηκε 
σε πρόσφατη μελέτη (AML 19)από τις ομάδες EORTC 
και GIMEMA.25 ςτη συγκεκριμένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, 
84 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ένα από 
δύο διαφορετικά δοσολογικά σχήματα GO ή απλώς 
υποστηρικτική θεραπεία. το ποσοστό των ασθενών 
που είτε επέτυχαν κάποια ανταπόκριση είτε διατήρη-
σαν σταθερή νόσο ήταν μεγαλύτερο σε ασθενείς που 
έλαβαν GO σε δόση 6 mg/m2 την ημέρα 1 και 3 mg/
m2 την ημέρα 8 συγκριτικά με ασθενείς που έλαβαν 
GO 3 mg/m2 τις ημέρες 1, 3 και 5 (63% έναντι 38%, 
αντιστοίχως). άποτελέσματα με τους ασθενείς που 
έλαβαν απλώς υποστηρικτική θεραπεία δεν είναι 
ακόμα διαθέσιμα και η μελέτη συνεχίζεται.

η clofarabine έχει επίσης δοκιμαστεί σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς με οΜλ. ςε σχετική μελέτη φάσης ΙΙ 
επί 112 ασθενών >60 ετών οι οποίοι δεν είχαν λάβει 
προηγούμενη θεραπεία και εμφάνιζαν τουλάχιστον 
έναν δυσμενή προγνωστικό παράγοντα, η συνολική 
ανταπόκριση ήταν 46%.26 ςε δύο διαδοχικές Ευρω-
παϊκές μελέτες επί 106 ηλικιωμένων ασθενών οι 
οποίοι είχαν κριθεί ακατάλληλοι για χημειοθεραπεία, 
χορηγήθηκαν 4-6 πενταήμεροι κύκλοι clofarabine. 
ςυνολικά, 36% των ασθενών είχαν PS>2, 30% είχαν 
δυσμενή καρυότυπο και 65% ήταν ηλικίας >70 ετών. 
η συνολική ανταπόκριση ήταν 48 και η διάμεση OS 
ήταν 19 εβδομάδες για το σύνολο των ασθενών και 
45 εβδομάδες για όσους είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
οι ασθενείς που εντάσσονται σε κλινικές μελέτες 

είτε πρότυπων είτε ερευνητικών θεραπειών αντιπρο-
σωπεύουν μια μικρή και πολύ επιλεγμένη υποομάδα27 

και τα αποτελέσματά τους υπερεκτιμούν την αποτε-
λεσματικότητα της θεραπείας στο γενικό πληθυσμό 
των ηλικιωμένων ασθενών με οΜλ.2,28 Εκτός από την 
ηλικία, οι πιο σημαντικές παράμετροι που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό της θεραπευ-
τικής στρατηγικής είναι ο καρυότυπος, κατά πόσον η 
νόσος είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής (μετά MDS 
ή MDS/MPN), ο αριθμός των WBC, η κατάσταση 
ικανότητας και η συννοσηρότητα.29
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Οξεία	Μυελογενής	Λευχαιμία	σε	ασθενείς	>60	ετών

παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα 
τελευταία χρόνια στην αναγνώριση της πρόγνωσης 
της οΜλ, κυρίως με τη χρήση κυτταρογενετικών 
και νεώτερων μοριακών πληροφοριών, δεν καμία 
ουσιαστική βελτίωση στη θεραπεία της Ιδιαίτερα για 
τους ασθενείς με οΜλ ηλικίας >60ετών ελάχιστη 
βελτίωση στην πρόγνωση τους εχει επιτευχθεί και 
η ανάγκη για νέες αποτελεσματικές θεραπείες είναι 
διαχρονικά αναγκαία. οι ασθενείς μεγάλης ηλικίας με 
οΜλ, εχουν παρόμοια πτωχή πρόγνωση των νεώτε-
ρων ασθενών με οΜλ (<60 ετών) που ανήκουν στην 
κακή προγνωστική ομάδα (adverse or unfavorable 
group). πολυάριθμες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ κλινικές μελέτες 
είναι έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να αναδείξουν 
νέους παράγοντες που θα αλλάξουν τα δεδομένα 
στη θεραπεία της οΜλ στους ασθενείς μεγάλης 
ηλικίας. η παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο να 
παρουσιάσει τα δεδομένα των νέων φαρμάκων που 
δοκιμάζονται στη θεραπεία της οΜλ σε ασθενείς >60 
ετών (πίνακας 1).

ΜΟνΟκΛωνικα	ανΤιΣωΜαΤα
το Gemtuzumab	Οzogamycin	(GO) είναι το 

πρώτο παράδειγμα μονοκλωνικού αντισώματος που 
έχει ως στόχο τον επίτοπο CD33 και αν και αρχικά 
πήρε έγκριση για γηραιότερους ασθενείς με οΜλ 
(>60 ετών) σε υποτροπή όπου η κλασσική χημειοθε-
ραπεία δεν ενδείκνυται, οι τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες δεν έχουν μέχρι τώρα δείξει πλεονεκτήματα 
στη συνολική επιβίωση1,2, με εξαίρεση μία μελέτη 
με νέους ασθενείς και χαμηλού κινδύνου οΜλ3. ςτη 
συγκεκριμένη μελέτη η χρήση των απλών προγνω-

στικών παραγόντων (ηλικία, καρυότυπος, FLT3 και 
νρΜ1 κατάσταση) μπόρεσε να απομονώσει μία 
ομάδα 70% των ασθενών που είχαν όφελος στη συ-
νολική επιβίωση 10%, όταν το GO προστίθεται στην 
κλασσική χημειοθεραπεία. δυστυχώς το μονοκλωνικό 
αυτό αντίσωμα έχει προσφάτως αποσυρθεί, λόγω 
της αποτυχίας να βελτιώσει τη συνολική επιβίωση 
και του σχετικά αυξημένου ποσοστού θανάτων στην 
έφοδο, σε σχέση με το control σκέλος της μελέτης.

νΟυκΛΕΟΤιδικα	αναΛΟΓα
η Clofarabine	(Ecoltra) προς το παρόν έχει πά-

ρει έγκριση για την παιδιατρική οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία σε υποτροπή μετά από δύο τουλάχιστον 
γραμμές θεραπείας. Έχει όμως χρησιμοποιηθεί και σε 
ενήλικες με οΜλ μεγαλύτερης ηλικίας με ενθαρρυντικά 

Πίνακας	1.	νεώτερα φάρμακα για την οΜλ
κατηγορία	Θεραπείας Φάρμακο
Μονοκλωνικά άντισώματα Gemtuzumab Ozogamycin

νουκλεοτιδικά ανάλογα Clofarabine, Elacytarabine

FLT3 αναστολείς Lestaurtinib, Midostaurin, 
Sorafenib, AC220

άπομεθυλιωτικοί παράγοντες Azacytidine, Decitabine

Άλλα φάρμακα Ιντερλευκίνη 2+Ισταμίνη
Aurora kinase αναστολείς
άναστολείς άμινοπεπτιδάσης
Vosaroxin
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αποτελέσματα. ςε μία φάσης ΙΙ4 (CLASSIC II) μελέτη 
με ηλικιωμένους (>60 ετών) ασθενείς με νεοδιαγνω-
σθείσα οΜλ και πολλά συνυπάρχοντα προβλήματα, 
οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι για κλασσική χημειο-
θεραπεία εφόδου, η μονοθεραπεία με Clofarabine 
οδήγησε σε μακροχρόνιες υφέσεις (ελεύθερο νόσου 
διάστημα 41 εβδομάδες) με ελάχιστες ανεπιθύμητες 
ενέργειες. ςτη μελέτη Classic 15 όμως, μία φάσης ΙΙΙ 
τυχαιοποιημένη μελέτη με γηραιούς ασθενείς με οΜλ 
ανθεκτική ή σε υποτροπή, ο συνδυασμός Clofarabine 
και αρασυτίνης, έναντι μόνο αρασυτίνης δεν έδειξε 
παράταση της συνολικής επιβίωσης. παρουσίασε 
βελτίωση του διαστήματος ελεύθερου νόσου κυρίως 
για την ομάδα των οΜλ σε υποτροπή (53 έναντι 22 
εβδομάδων στο control σκέλος).

H Elacytarabine	(CP-4055) είναι ένα παράγωγο 
της αρασυτίνης που συνδέεται με λιπίδια και μπορεί 
να εισέλθει στα καρκινικά κύτταρα χωρίς να μεσολα-
βήσουν οι διαμεμβρανικές πρωτεϊνες μεταφορείς (π.χ. 
hENT1), οι οποίες υποεκφράζονται σε αρκετούς ασθε-
νείς με οΜλ. Με βάση τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
της φάσης ΙΙ μελέτης6 της χρήσης της Elacytarabine 
σε 61 ασθενείς με πολυανθεκτική οΜλ, στην οποία 
φάνηκε επιβίωση 5,4 μηνών (έναντι 1,5 μηνών από 
ιστορικά control), σχεδιάστηκε η μελέτη CLAVELA7. 
ςτην κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ, συγκρίνεται η χορήγηση 
της Elacytarabine με σύγκριση με την επιλογής του 
θεράποντος ιατρού για ασθενείς με ανθεκτική οΜλ. 
τα αποτελέσματα αναμένονται το 2012.

αναΣΤΟΛΕιΣ	FLT3
ςε μια πρόσφατη μελέτη8 μελετήθηκε η ικανότητα 

πολλών από τους FLT3 αναστολείς (PKC-412, CEP-
701, BAY 43-9006, SU11248, KW-2449, AC220, 
AP-24534, SB1518, ITR-260) in vitro να αναστείλουν 
in vitro τόσο τους FLT-3 ITD μεταλλαγμένους υπο-
δοχείς όσο και τους αμετάλλαχτους (wild-type) από 
βλάστες ασθενών με οΜλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
αποδείχθηκε ότι μπορούν να αναστείλουν την αυτο-
φωσφοριλίωση τόσο του μεταλλαγμένου όσο και του 
wild-type υποδοχέα, αν και η αυτοφωσφορυλίωση του 
τελευταίου φαίνεται πως είναι σαφώς μικρότερη. οι 
συγγραφείς υπονοούν ότι η καλύτερη κλινική χρήση 
των FLT3 αναστολέων προκύπτει από την εφαρμογή 
ενός λιγότερο εκλεκτικού αναστολέα στη διάγνωση 
και ενός εκλεκτικού αναστολέα στην υποτροπή. Επι-
πλέον στη συγκεκριμένη μελέτη το αλληλικό φορτίο 
της μετάλλαξης συσχετίσθηκε με την in-vitro δράση 
αυτών των παραγόντων.

πιο συγκεκριμένα:
ο παράγων CEP-701	(Lestaurtinib) έχει χρησι-

μοποιηθεί σε φάσης Ι/ΙΙ κλινικές μελέτες με ασθενείς 
με οΜλ σε υποτροπή και μεταλλάξεις του FLT39, είτε 
ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με οΜλ, που 
ήταν ακατάλληλοι για θεραπεία εφόδου, ανεξάρτητα 
από την κατάσταση του FLT3 γονιδίου10. ςε όλες τις 
μελέτες διαφάνηκε αποτελεσματικότητα που ελάμβανε 
την εικόνα της αιματολογικής ανταπόκρισης (ελάττωση 
του αριθμού των βλαστών, ελάττωση των αναγκών 
για μεταγγίσεις), σε ποσοστό μέχρι και 60%, έχοντας 
σαν βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες τη ναυτία, την 
υπερέμεση και την κόπωση. άνταποκρίσεις είχαν και 
23% των ασθενών με το wild-type FLT3. ςε συνδυασμό 
με χημειοθεραπεία11, η προσθήκη του Lestauritinib, 
δεν φάνηκε να προσφέρει αύξηση των ανταποκρί-
σεων ή της συνολικής επιβίωσης έναντι μόνο της 
χημειοθεραπείας σε ασθενείς με οΜλ σε υποτροπή.

ςε μια φάσης ΙΙΒ μελέτη12 με 95 ασθενείς με οΜλ ή 
MDS που χρησιμοποιήθηκε o παράγων Midostaurin	
(PKC412): 71% των ασθενών με μεταλλάξεις του FLT3 
και 42% των ασθενών με wild-type FLT3, παρουσί-
ασαν >50% ελάττωση των βλαστών στο περιφερικό 
αίμα ή το μυελό. η ναυτία και η υπερέμεση ήταν οι 
συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες. ςε μία φάσης 
ΙΒ μελέτη13 με 40 ασθενείς με οΜλ στη διάγνωση 
<60 ετών, η προσθήκη Midostaurin στην κλασσική 
χημειοθεραπεία εφόδου (συγχρόνως ή μετά από αυτή), 
αν και δεν απέδωσε διαφορά στα συνολικά ποσοστά 
πλήρους ύφεσης, στην ομάδα των ασθενών με με-
ταλλάξεις του FLT3, πλήρη ύφεση εμφάνισαν 12 από 
τους 13 ασθενείς, ενώ η ολική επιβίωση αυτών των 
ασθενών ήταν ίδια με αυτή των ασθενών με wild-type 
FLT3. Επί του παρόντος βρίσκεται ενεργής μία φάσης 
ΙΙΙ διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη για ασθενείς 
με οΜλ <60 ετών και μεταλλάξεις του FLT3,σε πρώτη 
διάγνωση. οι ασθενείς τυχαιοποιούνται να λάβουν 
κλασσική χημειοθεραπεία εφόδου μαζί με Midostaurin 
ή placebo και η στρωματοποίηση γίνεται ανάλογα με 
το αλληλικό φορτίο της μετάλλαξης του FLT3 (NCT 
Identifier NCT00651261)

το Sorafenib	(BAY	43-9006), είναι αναστολέας 
πολλών κινασών και ως στόχους έχει το Β-RAF, 
PDGFR, FGFR και το FLT3. Eπί του παρόντος έχει 
λάβει έγκριση για τον μεταστατικό καρκίνο του νεφρού 
και το προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 
ςτην οΜλ έχει χρησιμοποιηθεί σε 2 φάσεις Ι με-
λέτες14,15 και έδειξε μέχρι και 60% ανταπόκριση με 
πολύ σημαντική ελάττωση των βλαστών στο μυελό, 
η οποία όμως ήταν παροδική και αφορούσε μόνο 
τους ασθενείς με μεταλλάξεις του FLT3. To Sorafenib 
έχει χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς με ανθεκτική ή 
σε υποτροπή οΜλ και με μετάλλαξη του FLT3, πριν 
και μετά την αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των 
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οστών16. δύο στους 3 ασθενείς που το έλαβαν πριν τη 
μεταμόσχευση επέτυχαν ύφεση. δύο στους 4 που το 
έλαβαν μετά την μεταμόσχευση είχαν επιβίωση >200 
ημέρες και οι άλλοι 2 παρέμειναν σε συνεχιζόμενη 
πλήρη μοριακή ύφεση. ςτην παρούσα φάση υπό 
ανάλυση βρίσκονται τα στοιχεία από μελέτες φάσης 
Ι/ΙΙ συνδυασμού του Sorafenib με κλασσική χημειο-
θεραπεία εφόδου για ασθενείς με οΜλ <65 ετών στη 
διάγνωση, τα οποία στις ενδιάμεσες εκτιμήσεις που 
έχουν γίνει είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά17.

To Sunitinib	(SU112248)18, (αναστολέας c-κΙτ, 
RAF, VEGF και του FLT3) εκτιμήθηκε σε μία φάσης 
Ι μελέτη σε 16 ασθενείς με ανθεκτική οΜλ, ή οΜλ 
στους οποίους δεν μπορούσε να χορηγηθεί κλασσική 
χημειοθεραπεία. και οι 4 ασθενείς με μεταλλάξεις του 
FLT3 εμφάνισαν τουλάχιστον μερική ύφεση ενώ μόνο 
2 ασθενείς με wild-type FLT3 είχαν ανταπόκριση. οι 
ανταποκρίσεις ήταν βραχύβιες.

O αναστολέας αC220 (με στόχους το c-κΙτ, CSF1R, 
RET, PDGFR, αλλά κυρίως το FLT3), παρουσίασε 17% 
μερική ανταπόκριση και 13% πλήρη ύφεση διάρκειας 
μέχρι και 67 εβδομάδων, σε 76 γηραιούς ασθενείς με 
ανθεκτική ή σε υποτροπή οΜλ19. οι ανταποκρίσεις 
αφορούσαν κυρίως ασθενείς με μεταλλάξεις του FLT3 
(56% vs 28%).

άπό όλο και αυξανόμενα λοιπόν στοιχεία που 
διαθέτουμε από τον μεγάλο όγκο κλινικών μελετών 
με τους αναστολείς του FLT3, φαίνεται ότι μπορεί να 
έχουν μεγάλη κλινική σημασία, ιδίως για την ομάδα 
των ασθενών με οΜλ και μεταλλάξεις του FLT3. η 
ενσωμάτωση των αναστολέων αυτών στη θεραπεία 
της οΜλ, ενδέχεται αποτελέσει έναυσμα για μία νέα 
εποχή, μετά από μακρά περίοδο, κατά τη διάρκεια της 
οποίας η μόνη οδός ήταν η κλασσική κυτταροτοξική 
χημειοθεραπεία. ςτον πίνακα 2 περιγράφονται οι πιο 
πρόσφατες κλινικές μελέτες για την αποτελεσματικό-
τητα των αναστολέων του FLT3 στην οΜλ20.

αΠΟΜΕΘυΛιωΤικΟι	ΠαΡαΓΟνΤΕΣ
η δραστικότητα της azacytidine	(Vidaza) στη 

θεραπεία των υψηλού-κινδύνου μυελοδυσπλαστικών 
συνδρόμων, οδήγησε στη μελέτη της αποτελεσματικό-
τητάς της σε ασθενείς με οΜλ. η πιο σημαντική μελέτη 
είναι μία φάσης ΙΙ, με 82 ασθενείς διαφόρων ηλικιών 
με οΜλ σε πρώτη διάγνωση ή σε υποτροπή21. Εδώ 
η azacytidine οδήγησε 32% συνολική ανταπόκριση 
που είχε διάμεση διάρκεια 13 μήνες. άπό τη μελέτη 
των υποομάδων φάνηκε ότι βασικά ωφελήθηκαν 
οι νεοδιαγνωσθέντες γηραιοί ασθενείς με οΜλ και 
WBC<10*109/L. η azacytidine έχει επίσης μελετηθεί 
σε ασθενείς με Μδς ή οΜλ σε υποτροπή22, ύστερα 

από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών. 
άνταπόκριση επιτεύχθηκε στο 22% των ασθενών 
και η συνολική επιβίωση σε όσους ανταποκρίθηκαν 
ήταν στατιστικά καλύτερη έναντι αυτών που δεν 
ανταποκρίθηκαν (16.8 vs 5.5 μήνες).

H Decitabine	(Dacogen) στη μεγαλύτερη μέχρι 
σήμερα φάσης ΙΙΙ μελέτη με 485 ασθενείς >65 ετών 
με οΜλ σε πρώτη διάγνωση23, δεν κατάφερε να δείξει 
διαφορά στη συνολική επιβίωση σε σχέση με απλή 
υποστηρικτική αγωγή ή χαμηλές δόσεις αρασυτίνης. 
Εν τούτοις στατιστικά σημαντικές διαφορές υπήρχαν 
στο ποσοστό των υφέσεων και του ελεύθερου λευ-
χαιμίας διαστήματος.

αΛΛα	ΦαΡΜακα
ςε μία φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη24 εκτιμήθη-

κε η χρήση του συνδυασμού της ιντερλευκίνης-2	με	
υδροχλωρική	ισταμίνη μετά από επίτευξη πλήρους 
ύφεσης (είτε 1ης είτε >1ης), με κλασσική χημειοθεραπεία 
-θεραπεία συντήρησης. ο συνδυασμός φάνηκε ότι πα-
ράτεινε στατιστικά σημαντικά το ελεύθερο λευχαιμίας 
διάστημα και κυρίως για τους ασθενείς σε 1η πλήρη 
ύφεση. οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν περιορισμέ-
νες, σπάνια βαθμού 3 και 4 και αφορούσαν κυρίως 
αλλεργικές αντιδράσεις στο σημείο χορήγησης. άπό 
τη μελέτη αυτή ο συνδυασμός της υδροχλωρικής 
ισταμίνης (Ceplene, Meda pharmaceuticals) με χα-
μηλές δόσης ιντερλευκίνης-2 πήρε έγκριση από τον 
ΕΜΕά το 2010, ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς 
με οΜλ σε 1η πλήρη ύφεση. Επί του παρόντος ο 
συνδυασμός βρίσκεται υπό φαρμακοεπαγρύπνηση.

οι αurora	κινάσες είναι μία οικογένεια πρωτε-
ϊνικών κινασών που λαμβάνουν ρόλους κλειδιά σε 
διάφορα στάδια της μίτωσης. Υπερέκφραση των 
Aurora κινασών, κυρίως της Aurora A, έχει φανεί 
ότι συμβαίνει σε διάφορους συμπαγείς όγκους και 
αιματολογικές κακοήθειες. Έτσι δεν είναι παράξενο 
γιατί αυτές οι κινάσες θρεονίνης/σερίνης αποτελούν 
ελκυστικούς θεραπευτικούς στόχους και διάφοροι 
αναστολείς εκτιμώνται επί του παρόντος σε πρώιμης 
φάσης κλινικές μελέτες. Ένας μικρός αριθμός μορίων 
έχει μέχρι σήμερα σχεδιαστεί, τα οποία αναστέλλουν 
με μεγάλη ειδικότητα τόσο την Aurora A, όσο και την 
Aurora B κινάση. Εν τούτοις τα περισσότερα παρου-
σιάζουν δράση και κατά άλλων κινασών όπως η ABL, 
JAK2 και FLT3. H πιο πολλά υποσχόμενη δράση των 
αναστολέων των Aurora κινασών σήμερα φαίνεται 
να είναι η οΜλ με μεταλλάξεις του FLT3, η ανθεκτι-
κή στο imatinib χρόνια μυελογενής λευχαιμία και η 
Philadlphia θετική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, 
ιδίως αν υπάρχει η μετάλλαξη T315I25.
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Πίνακας	2.	τρέχουσες κλινικές μελέτες με τη χρήση των αναστολέων του FLT3 στην οΜλ : περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα: http://www.clinicaltrials.gov (βάσει του NCT Identifier).

Μόριο Φάση	 Πληθυσμός	αναφοράς
κατάσταση	του	
FLT3	γονιδίου Συνδυασμός

κατάσταση	
ένταξης NCT	Identifier

Midostaurin 3 νέα διάγνωση, ηλικία 
<60 ετών

Μόνο 
μεταλλαγμένο

Daunorubicin & 
cytarabine

Recruiting NCT00651261

AC220 2 άνθεκτική/σε υποτροπή 
οΜλ, ≥18 ετών

Μόνο με ΙτD 
μετάλλαξη

NA Recruiting NCT00989261

Sorafenib 2 νέες διαγνώσεις  
από 18-20 ετών

όλα κλασσική 
χημειοθεραπεία

Recruiting NCT00893373

Lestaurtinib 2 Υποτροπή, ≥18 ετών Μόνο 
μεταλλαγμένο

χημειοΘεραπεία 
εφόδου

Not recruiting NCT00079482

Midostaurin 1/2 κακής πρόγνωσης >60 ετών όλα Azacitidine Recruiting NCT 01093573

Sorafenib 1/2 >60 ετών όλα Cytarabine Recruiting NCT00516828

Sorafenib 1/2 15-60 ετών All Idarubicin and 
cytarabine

Not recruiting NCT00542971

Midostaurin 1/2 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ (3-18 μηνών)

Μόνο 
μεταλλαγμένο

NA Recruiting NCT00866281

Sunitinib 1/2 >60 ετών Μόνο 
μεταλλαγμένο

κλασσική 
χημειοθεραπεία

Recruiting NCT00783653

Midostaurin 1 νέες διαγνώσεις, 18-60 ετών Όλα Daunorubicin and 
cytarabine

Not recruiting NCT00093600

Midostaurin 1 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ, ≥18 ετών

όλα RAD001 Recruiting NCT00819546

AC220 1 ≥18 ετών όλα NA Not recruiting NCT00462761

Sorafenib 1 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ, 2-20 ετών

όλα NA Recruiting NCT00343694

Sorafenib 1 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ, ≥18 ετών

όλα NA Recruiting NCT00217646

Sorafenib 1 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ, ≥18 ετών

όλα NA Not recruiting NCT00131989

Sorafenib 1 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ, 0-31 ετών

όλα Cytarabine & 
clofarabine

Recruiting NCT00908167

Sorafenib 1 κακής πρόγνωσης, ≥18 ετών όλα Vorinostat Recruiting NCT00875745

Sorafenib 1 κακής πρόγνωσης ≥18 ετών Μόνο 
μεταλλαγμένο

G-CSF & plerixafor Not recruiting NCT00943943

AP-24534 1 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ, ≥18 ετών

Όλα NA Recruiting NCT00660920

IMC-EB10 1 ςε υποτροπή ή ανθεκτική 
οΜλ ≥18 ετών

Όλα NA Recruiting NCT00887926

το Tosedostat είναι ο πιο γνωστός αναστολέας	
αμινοπεπτιδασών που χρησιμοποιείται σήμερα σε 
πρώιμες κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της οΜλ 
και των Μδς26. οι αμινοπεπτιδάσες καταλύουν την 

απομάκρυνση αμινοξέων (κυρίως μεθειονίνης)από 
το αζωτοτελικό άκρο νεοσυντιθόμενων πρωτεϊνών, 
συμμετέχοντας έτσι στην ανακύκλωσή τους. οι ανα-
στολείς των αμινοπεπτιδασών, όπως το Tosedostat, 
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αποστερούν τα ευαίσθητα καρκινικά κύτταρα από 
αμινοξέα, εμποδίζοντας αυτή την ανακύκλωση των 
πρωτεϊνών και έτσι προκαλούν αναστολή του πολλα-
πλασιασμού των νεοπλασματικών κυττάρων. ςε μία 
πρόσφατη φάσης Ι/ΙΙ μελέτη σε 51 ασθενείς >65 ετών 
με ανθεκτική ή σε υποτροπή οΜλ, το Tosedostat από 
του στόματος, οδήγησε σε 27% συνολική ανταπόκριση 
με πολύ καλό προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών26. το 
καλό προφίλ κινδύνου/οφέλους του Tosedostat κα-
θιστά επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω κλινικές 
μελέτες. Επί του παρόντος στη μελέτη OPAL27, μία 
φάσης ΙΙ μελέτη για ασθενείς με οΜλ ανθεκτική ή σε 
υποτροπή, στους οποίους χορηγήθηκε Tosedostat, 
οι ενδιάμεση ανάλυση έδειξε: 21% ανταπόκριση και 
31% στάσιμη νόσος.

To Vosaroxin	ή	παλαιότερα	γνωστό	Voreloxin,	
είναι ένα πρώτο-τη-τάξη αντικαρκινικό-παράγωγο 
κινολόνης, το οποίο εμπλέκεται στο DNA και αναστέλ-
λει τη δράση της τοποϊσομεράσης ΙΙ, οδηγώντας σε 
απόπτωση. Με βάση τα πολύ ενθαρρυντικά ποσοστά 
ανταπόκρισης σε μελέτη φάσης ΙΙ μαζί με αρασυτίνη 
σε ασθενείς με οΜλ ανθεκτική ή σε υποτροπή (πλή-
ρης ύφεση 29%, ελεύθερο λευχαιμίας διάστημα 14.4 
μήνες, θάνατος εντός των πρώτων 30 ημερών 3%), 
σχεδιάστηκε η φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη σε 
ανάλογους ασθενείς (VALOR)28, τα αποτελέσματα 
της οποίας αναμένονται εντός του 2012.

τέλος, μόρια που έχουν σαν στόχο το ογκογονί-
διο RAS (π.χ. tipifarnib), και άλλα φαρνεσυλιωμένα 
πεπτίδια και την P-γλυκοπρωτεϊνη, παρά τα αρχικά 
ευοίωνα αποτελέσματα σε φάσης Ι και ΙΙ μελέτες, είχαν 
απογοητευτικά αποτελέσματα σε τυχαιοποιημένες 
φάσης ΙΙΙ μελέτες σε ασθενείς με οΜλ29.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
H χορήγηση επιθετικής χημειοθεραπείας σε ας-

θενείς με οΜλ > 60 ετων, επιτυγχάνει μόλις 15% 
μακρόχρονη επιβίωση στους ασθενείς με ευνοική 
πρόγνωση (favorable group) σύμφωνα με τα κριτήρια 
της European leukemia Net(ELN). τα κριτήρια της 
ELN έχουν ικανή προγνωστική αξία για τους ασθενείς 
με οΜλ μικρότερους των 60 ετών, αλλά όχι για τους 
ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας30. νέοι προγνωστικοί 
αλλά κυρίως θεραπευτικόι παράγοντες πρέπει να 
βρεθούν για την θεραπεία ασθενών με οΜλ μεγάλης 
ηλικίας, διότι επί δεκαετίες δεν έχει παρουσιασθεί 
ουσιαστική βελτίωση στην θεραπεία τους.
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η έντονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία (IS, intense 
immunosuppressive therapy) με τη χορήγηση κυτ-
ταροστατικών φαρμάκων σε υψηλές δόσεις ή με 
ολόσωμη ακτινοβόληση, συνοδευόμενη από αυτόλο-
γο μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT, 
hemopoietic stem cell transplantation) προτάθηκε 
το 1995 ως θεραπεία των επιθετικών μορφών της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας (MS, multiple sclerosis), 
ανθεκτικών στη συμβατική θεραπεία1. δεδομένου 
ότι η νόσος θεωρείται αυτοανόσου παθογένειας, 
κατ’εξοχήν οφειλόμενη στην επιθετική συμπεριφορά 
του ανοσολογικού συστήματος - και κυρίως των τ 
λεμφοκυττάρων - κατά του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος (κνς), η θεραπευτική αυτή μέθοδος βασίζεται 
στο σκεπτικό μιας ανοσολογικής «ανανέωσης» και 
ανοσο-ανοχής που μπορεί να εγκατασταθεί μετά από 
την καταστροφή του «παθολογικού» ανοσολογικού 
συστήματος και την αντικατάστασή του από νέο ανο-
σολογικό σύστημα, προερχόμενο από ένα αιματικό 
μόσχευμα αλλογενές ή αυτόλογο, κεκαθαρμένο από 
αυτοάνοσα κύτταρα. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 είχε αποδειχθεί πειραματικά ότι αλλογενή, 
συγγενή ή και αυτόλογα (κεκαθαρμένα) αιμοποιητικά 
μοσχεύματα μπορούν να έχουν θεραπευτική επίδραση 
στην πειραματική αυτοάνοσο εγκεφαλομυελίτιδα (το 
ζωικό μοντέλο της MS)2 και, την εποχή εκείνη, δεν 
υπήρχαν διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες για 
την ΜS, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες τότε αποδεκτές 
θεραπείες, συγκεκριμένα η ιντερφερόνη-β και η κοπα-
ξόνη (glatiramer acetate), είχαν μέτρια έως αμελητέα 
αποτελέσματα στην επιδείνωση της αναπηρίας που 
προκαλεί η νόσος.

Για την «εξάλειψη» του ανοσολογικού συστήματος, 

και ελλείψει ενός καθαρά ανοσοτοξικού, μη αιματο-
τοξικού φαρμακευτικού σχήματος, προτείναμε1 το 
σχήμα ΒΕάΜ (BiCNU-Etoposide-AraC-Melphalan), 
στις δόσεις που χρησιμοποιείται για την αυτομετα-
μόσχευση των λεμφωμάτων, συνοδευόμενο από 
έγχυση αντιλεμφοκυτταρικού ορού (ATG), για την 
περαιτέρω εξάλειψη των λεμφοκυττάρων in vivo, τόσο 
αυτών που επιζούν του ΒΕάΜ όσο και εκείνων που 
εγχύονται με το αυτομόσχευμα. τα αυτομοσχεύματα 
λαμβάνονταν μετά από κινητοποίηση με G-CSF, σε 
συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη, για να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της νόσου λόγω του 
G-CSF, και χορηγούνταν αυτούσια ή μετά από δια-
λογή των CD34+ κυττάρων (CD34+ cell-selection) ή 
απομάκρυνση των τ κυττάρων (T cell-depletion). η 
επιτυγχανόμενη έτσι καταστροφή των αυτοανόσων 
κυτταρικών κλώνων και η επακόλουθη αποκατάσταση 
του ανοσολογικού συστήματος παρουσία των αυτο-
αντιγόνων θεωρείται ότι είναι δυνατόν να επιφέρουν, 
πλην της πλήρους καταστολής της φλεγμονής, και 
ποιοτικές αλλαγές που ενδεχομένως καταλήξουν σε 
κατάσταση ανοσο-ανοχής.

άπό το 1995 μέχρι σήμερα, διάφορα κέντρα πα-
γκοσμίως έχουν δημοσιεύσει την εμπειρία τους στην 
αντιμετώπιση των προβληματικών μορφών της ΜS 
με την εν λόγω μέθοδο3,4. Εχουν καταγραφεί έως 
σήμερα περισσότερες από 700 τέτοιες περιπτώσεις 
και τα αποτελέσματα αναφέρονται από ικανοποιητικά 
έως θεαματικά. ωστόσο, μετά από 15 χρόνια εμπει-
ρίας ο αριθμός των κέντρων που χρησιμοποιούν την 
μέθοδο παραμένει περιορισμένος, λίγοι ασθενείς 
παραπέμπονται για την θεραπεία αυτή, η οποία ακόμη 
δεν έχει καθιερωθεί ως θεραπεία «διάσωσης» της 
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επιθετικής ΜS. άυτό επειδή η νευρολογική κοινότητα 
κράτησε πάντοτε πολύ επιφυλακτική στάση απέναντι 
στην ΙS-HSCT, λόγω των τοξικών παρενεργειών και 
κυρίως λόγω του κινδύνου θανάτου οφειλομένου 
στην επέμβαση, ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει το 5% 
σε μη καλά επιλεγμένους ασθενείς. η συμπεριφορά 
αυτή όμως εμπόδισε την ολοκλήρωση συγκριτικών 
(τυχαιοποιημένων) μελετών στην Ευρώπη κυρίως 
(ASTIMS) αλλά και στην άμερική (MIST, HALTMS), 
ενώ καινούργιες θεραπείες άρχισαν στο μεταξύ να 
εμφανίζονται, όπως η μιτοξαντρόνη και τα μονοκλω-
νικά αντισώματα αλεμτουζουμάμπη (Campath), η 
ριτουξιμάμπη και η ναταλιζουμάμπη (Tysabri).

H μέθοδος της IS-HSCT είναι η ισχυρότερη ανοσο-
κατασταλτατική και αντιφλεγμονώδης θεραπεία που 
υπάρχει. ολες οι δημοσιεύσεις αναφέρουν θεαματική, 
100% περίπου, καταστολή της φλεγμονής στο κνς, 
όπως φαίνεται στο MRI, η οποία διαρκεί στο χρόνο και 
της οποίας η ένταση δεν έχει παρατηρηθεί με άλλες 
θεραπείες5,6. άυτό ωστόσο αφορά σε ασθενείς με 
έντονη φλεγμονώδη εξεργασία στο κνς, δηλ. κυρίως 
στα αρχικά στάδια της νόσου. άντίθετα, ασθενείς με 
πολύχρονη νόσο ή εκείνοι με πρωτοπαθώς προϊούσα 
μορφή, καταστάσεις δηλ. όπου το νευροεκφυλιστικό 
στοιχείο υπερτερεί του φλεγμονώδους, δεν απαντούν 
στην θεραπεία. κλινικά οι ασθενείς με MS σε φλεγμο-
νώδη φάση είναι δυνατόν να εμφανίσουν θεαματική 
βελτίωση της αναπηρίας, ενώ παράλληλα ο αριθμός 
των υποτροπών (εξάρσεων) της νόσου ανά έτος 
ελαττώνεται επίσης ουσιαστικά. η πιθανότητα μη 
επιδείνωσης της αναπηρίας (σταθεροποίηση) στα 5 
χρόνια αναφέρεται στο 60-80%7, στα 10 χρόνια στο 
65% για την δευτεροπαθώς προϊούσα και 40% για 
την πρωτοπαθώς προϊούσα ΜS8, ενώ στα 15 χρόνια 
η πιθανότητα μη επιδείνωσης της αναπηρίας είναι 
44% για τους ασθενείς με ενεργό (φλεγμονώδη) νόσο 
στο κνς κατά την περίοδο της IS-HSCT και μόνον 
10% για εκείνους με μη ενεργό νόσο9. δεδομένου ότι 
η θεραπευτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιήθηκε σε 
ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη και ανθεκτική στη 
συμβατική θεραπεία νόσο, τα αποτελέσματα αυτά 
θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά. Επί πλέον, η ποιό-
τητα ζωής των ασθενών και η σωματική και νοητική 
υγεία βελτιώνονται10. το πιο θεαματικό, «δραματικό» 
αποτέλεσμα έχει παρατηρηθεί στις περιπτώσεις της 
λεγομένης «κακοήθους» MS, που χαρακτηρίζεται από 
ταχεία καταστροφική πορεία, στην οποία η IS-HSCT 
μπορεί να έχει σωτήρια για τη ζωή του ασθενούς 
αποτελέσματα11-14.

άπό ανοσολογικής πλευράς, τα καλά αποτελέ-
σματα δεν οφείλονται, ενδεχομένως, μόνον στην 
καταστροφή των αυτοανόσων κυτταρικών κλώνων. 

Εχει αποδειχθεί ότι η IS-HSCT μπορεί πράγματι να 
επιφέρει ανοσολογική «ανανέωση» με ελάττωση των 
τ αναμνηστικών κυττάρων, επαύξηση των παρθένων 
CD4+ κυττάρων θυμικής προέλευσης, αποκατάστα-
ση ευρείας κλωνικής ποικιλότητας και ανανέωση 
αντιγονικών ειδικοτήτων, καθώς και ανανέωση της 
ισορροπίας των CD34+25+FoxP3 ρυθμιστικών (πρώ-
ην «κατασταλτικών») κυττάρων15-17. κατά πόσον, 
βέβαια, οι ποιοτικές, επί το φυσιολογικότερον, αυτές 
αλλαγές του ανοσολογικού συστήματος μπορούν να 
επιφέρουν και μακροχρόνια ανοσο-ανοχή απομένει 
να αποδειχθεί.

δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η αυτομεταμό-
σχευση είναι μια τοξική θεραπεία. ςτις δυο αναφορές 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων (ΕΒΜτ) 
το 2002 και 2006, η θνητότητα από την επέμβαση 
ήταν 6% σε 85 περιπτώσεις3 και 5,3% σε 185 περι-
πτώσεις4 αντιστοίχως. ωστόσο, η θνητότητα υποχώ-
ρησε σημαντικά από 7,3% πριν το 2000 στο 1,3% 
μετά το 200018, ως αποτέλεσμα της καλής διαλογής 
των ασθενών και αποφυγής υπερβολικά ισχυρών 
σχημάτων ανοσοκαταστολής.

ςυμπερασματικά, οι αναλύσεις των περιπτώσε-
ων του EBMT έδειξαν ότι η IS-HSCT είναι θεραπεία 
αποτελεσματική κατά την φλεγμονώδη φάση της MS 
επιφέροντας αναστολή της επιδείνωσης (αναπηρίας) 
της νόσου. δεν επιφέρει ίαση της MS, αλλά μπορεί 
να προσφέρει μακροχρόνιες υφέσεις και κλινικές στα-
θεροποιήσεις ή και να αλλάξει μια επιθετική πορεία 
νόσου, ενώ είναι σωτήρια στις απελπιστικές εκείνες 
περιπτώσεις της «κακοήθους» ΜS. οπωσδήποτε δεν 
είναι θεραπεία για τον γενικό πληθυσμό των ασθενών 
με MS, επειδή το όφελος δεν αντισταθμίζει την τοξι-
κότητα και τον κίνδυνο θανάτου από την επέμβαση 
στις σταθεροποιημένες μορφές της νόσου. Επίσης 
δεν φαίνεται αποτελεσματική στην πρωτοπαθώς 
προϊούσα και στην μακροχρόνια δευτεροπαθώς 
προϊούσα MS, στις περιπτώσεις με βλάβες στο κνς 
που δεν προσλαμβάνουν γαδολίνιο (δηλ. δεν είναι 
φλεγμονώδεις) και στους ασθενείς με πολύ βαριά 
αναπηρία (EDSS score ≥7), πτωχή γενική κατάσταση 
και ιατρικά προβλήματα19-20. άντίθετα, οι καλύτεροι 
υποψήφιοι για IS-HSCT είναι νέοι ασθενείς (< 40 
ετών), περιπατητικοί, με ταχέως εξελισσόμενη νόσο 
σε φλεγμονώδη φάση στο κςν, με υποτροπιάζουσα/
υφέσιμη21 ή πρόσφατη δευτεροπαθώς προϊούσα νόσο 
χωρίς μεγάλη αναπηρία. Εάν οι ασθενείς αυτοί δεν 
έχουν άλλα (μη νευρολογικά) κλινικά προβλήματα που 
αποκλείουν την μεταμόσχευση, μπορούν να υποβλη-
θούν σε IS-HSCT με μηδενικό πρακτικώς ρίσκο και 
να προσμένουν μια μακρά περίοδο βελτίωσης ή/και 
κλινικής σταθεροποίησης.
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ΕιΣαΓωΓή
οι έφηβοι με καρκίνο περιγράφονται ως η «χαμένη 

φυλή» όταν αναφερόμαστε στην θεραπευτική τους 
προσέγγιση1. Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο ότι η 
συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες είναι μικρότερη 
συγκριτικά με παιδιά ή ενήλικες με καρκίνο2. πιθανόν 
αυτό είχε ως συνέπεια οι έφηβοι με καρκίνο να μην 
ωφεληθούν από τις σημαντικές βελτιώσεις επιβίωσης 
και ίασης των τελευταίων τριών δεκαετιών στον καρκίνο 
της παιδικής ηλικίας και των ενηλίκων. το πρόβλημα 
δεν είναι μόνο ότι η υποομάδα αυτή ηλικιακά αποτελεί 
«υπανάπτυκτη» περιοχή στην προσπάθεια τους για 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αλλά διαχρονικά 
φαίνεται ότι υπάρχει και βιολογική διαφορετικότητα 
καρκίνων εφήβων και νεαρών ενηλίκων όταν συ-
γκρίνονται με τα παιδιά και τους ενήλικες. Βέβαια η 
επίπτωση της βιολογικής συμπεριφοράς στα ποσο-
στά ίασης πρέπει να εκτιμηθεί σε συσχέτιση και με 
άλλους παράγοντες όπως διαφορές στον σχεδιασμό 
της θεραπείας, στην υποστηρικτική φροντίδα που 
παρέχεται, στην ανθεκτικότητα στη θεραπεία. ςήμερα 
η πλειοψηφία των εφήβων με καρκίνο αντιμετωπίζο-
νται σε κέντρα ενηλίκων παρότι η πλειοψηφία των 
καρκίνων τους ομοιάζουν με τους αντίστοιχους των 
παιδιών. η καλύτερη επιλογή είναι η αντιμετώπιση τους 
με βάση τον τύπο του καρκίνου, και όχι σύμφωνα με 
την ηλικία. άλλά, αυτό απαιτεί εξοικείωση και εμπειρία 
για το «άριστο πρωτόκολλο» που θα χρησιμοποιηθεί 
από την θεραπευτική ομάδα. Για ορισμένες μορφές 
καρκίνου, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εφαρμογή ενός 
πιο επιθετικού πρωτοκόλλου οδηγεί σε σημαντική 
βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης και ίασης. άυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τις λευχαιμίες και τα λεμφώματα. 

ο καρκίνος στα παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω 
των 20 χρόνων είναι σπάνιο νόσημα, υπολογίζεται 
οριακά στο 1% του συνόλου των κακοηθειών και η 
ετήσια επίπτωση ανά 100.000 ανέρχεται στα παιδιά 
σε 14 νέες περιπτώσεις (περίπου 1: 600) ενώ στους 
εφήβους 15-19 χρόνων ανεβαίνει στις 20 (περίπου 
1: 333). ο καρκίνος είναι η δεύτερη σε συχνότητα 
αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες, μετά τα 
ατυχήματα, στα παιδιά και εφήβους παρά την σημα-
ντική πρόοδο που έχει συντελεσθεί στην διάγνωση, 
θεραπεία και επιβίωση. η ετήσια θνητότητα από 
καρκίνο στην ηλικία 15-19 χρόνων είναι 3,8 ανά 
100.000 ενώ σε ηλικία <15 είναι 2,7 ανά 100.000 
παιδιά. η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ολλ) 
είναι η συχνότερη κακοήθεια στα παιδιά, αποτελεί 
το 30% των περιπτώσεων καρκίνου σε ηλικίες <15 
ετών, ενώ στους εφήβους αντιπροσωπεύει μόνο το 
6%3. η θεραπεία της στα παιδιά αποτελεί το θρίαμβο 
της σύγχρονης κλινικής ογκολογίας αφού το ποσοστό 
ίασης έχει υπερβεί το 80% και για κάποιες μορφές 
της πλησιάζει το 90%4. ςτους ενήλικες η έκβαση της 
νόσου είναι αρκετά πιο δυσμενής αφού μόνο 80 – 
85% των ασθενών επιτυγχάνουν ύφεση, και μόνον 
30 – 40% ζουν μετά 5 χρόνια. άν και τα ποσοστά 
επιβίωσης των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με ολλ 
σταθερά βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια, ακόμη 
υστερούν έναντι των παιδιών. η ανασκόπηση αυτή 
έχει σαν στόχο να προσεγγίσει προσεκτικά τις αιτίες 
αυτής της διαφοράς και να παραθέσει πιθανές λύσεις 
εστιάζοντας στους ασθενείς ηλικίας 15-20 χρόνων. 
η επισήμανση βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών 
χαρακτηριστικών που είναι μοναδικά για την ομάδα 
των εφήβων και νεαρών ενηλίκων πέτυχε σημαντική 
μείωση στο «χάσμα» και δημιούργησε την υποδο-
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ά. πουρτσίδης

μή για πρωτοβουλίες, βασικής επιστήμης, κλινικές 
και προσαρμογής θεραπειών, που «χρεώθηκαν» 
το καθήκον να διερευνήσουν περαιτέρω μεθόδους 
βελτίωσης στην έκβαση εφήβων και νεαρών ενηλί-
κων με ολλ. οι αιτίες που σχετίζονται με χειρότερη 
πρόγνωση των εφήβων είναι ποικίλες. ςτις αιτίες 
που σχετίζονται με τον ασθενή συμπεριλαμβάνονται 
το φύλο (περισσότερα αγόρια με χειρότερη έκβαση), 
η ηλικία (φαίνεται ότι μετά την ηλικιακή αιχμή της 
κοινής ολλ παρατηρείτε προοδευτικά επιδεινούμενη 
μείωση στην πρόγνωση που τελικά καταλήγει στην 
χειρίστη πρόγνωση των ενηλίκων) και τα φαρμακο-
λογικά χαρακτηριστικά των εφήβων που διαχρονικά 
γίνονται όλο και περισσότερο γνωστά. ωστόσο, η 
τοξικότητα ορισμένων πολύ σημαντικών φαρμάκων 
της ολλ επαυξάνεται στους εφήβους με συνέπεια την 
μείωση των δόσεων. Έτσι, οι έφηβοι έχουν μειωμένη 
κάθαρση της βινκριστίνης συγκρινόμενοι με τα παιδιά 
(<10 χρόνων) και αυτό εξηγεί την αυξημένη νευρο-
τοξικότητα. Επίσης παρουσιάζουν σε μεγαλύτερη 
συχνότητα σακχαρώδη διαβήτη, άσηπτη νέκρωση 
και οστεονέκρωση από τα κορτικοειδή καθώς και 
παγκρεατίτιδα και θρομβοεμβολικά επεισόδια κυρίως 
στο κνς από την ασπαραγινάση σε σύγκριση με τα 
παιδιά. ςυνολικά ή πενταετής επίπτωση της άσηπτης 
νέκρωσης ήταν 1.8% για ασθενείς κάτω των 18 ετών 
που αντιμετωπίσθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
ALL-BFM 95 (1996-2000). η επίπτωση όμως ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερη για ασθενείς άνω των 10 8.9% 
(p=0.001) και ειδικά για τους εφήβους 15-19 ετών 
16.7% (p=0.003) πάντα σε σύγκριση με τα παιδιά <10 
(0.2%)5. παρόμοια και στην πρόσφατα δημοσιευμένη 
μελέτη του CCG 1961 η επίπτωση ανήλθε στο 19.9% 
για τους εφήβους 16-21 χρόνων6. η μειωμένη συμμόρ-
φωση του εφήβου είναι πιθανόν να παρεμβαίνει και 
στην εντατικοποιημένη μακρά θεραπεία συντήρησης 
με απώτερη κακή έκβαση όπως έχει ήδη αποδειχθεί. 
Όσον αφορά τις αιτίες που σχετίζονται με την νόσο 
μελέτες έχουν δείξει σημαντικές βιολογικές διαφορές 
των εφήβων και νεαρών ενηλίκων όπως αναφέρονται 
λεπτομερώς στον πίνακα 1.

ΘΕΡαΠΕια	ΕΦήΒων	και	νΕαΡων	ΕνήΛικων	
ωΣ	ΕνήΛικΕΣ

ςτις μελέτες των ενηλίκων που περιλαμβάνουν 
εφήβους, η έκβαση για ηλικίες 15-20 ετών συνήθως 
δεν αναλύεται χωριστά αλλά οι έφηβοι συμπεριλαμβά-
νονται στην ομάδα 16-30 ετών. η συνολική επιβίωση 
στην ομάδα αυτή κυμαίνεται από 34-69% και η επι-
βίωση ελεύθερη νόσου από 35-54%. H αύξηση της 

τοξικότητας της θεραπείας με την ηλικία είναι δεδομένη 
και λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη στον σχεδιασμό των 
πρωτοκόλλων ενηλίκων, όπως επίσης ότι οι ενήλι-
κες δεν ανέχονται το ίδιο καλά με τα παιδιά μεγάλες 
δόσεις ασπαραγινάσης, κορτικοειδών και βινκριστί-
νης. Επίσης οι καθυστερήσεις μεταξύ των διαφόρων 
φάσεων της θεραπείας στους ενήλικες επηρεάζουν 
την έκβαση, αφού η τακτική που ακολουθείται στην 
αντιμετώπιση της τοξικότητας είναι διαφορετική. τα 
πρωτόκολλα για ενήλικες είναι λιγότερο επιθετικά 
και οι ενδείξεις για μεταμόσχευση μυελού σε πρώτη 
ύφεση περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ασθενών πέραν 
εκείνων με αρχικά χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου 
και τους νεαρούς ενήλικες ηλικίας κάτω των 35 χρό-
νων7. Μελλοντικά αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε 
να αλλάξει με στόχο τη μείωση του θεραπευτικού 
φορτίου για τους νεαρούς ενήλικες αρχικά με την 
ακριβέστερη ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου με τη 
χρήση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου όπως στα 
παιδιά και στη συνέχεια με τις αναγκαίες βελτιώσεις 
στην χρήση της χημειοθεραπείας. η επιλογή θερα-
πείας των νεαρών ενηλίκων με μη τροποποιημένα 
παιδιατρικά πρωτόκολλα δεν έχει εκτιμηθεί μέχρι 
τώρα. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται 
με σχήματα παιδιατρικής «έμπνευσης» που χορηγούν 
υψηλές δόσεις μη μυελοτοξικών φαρμάκων σε συ-
νεχόμενες φάσεις εντατικής χημειοθεραπείας. ςτους 
νεαρούς ενήλικες υβριδικές στρατηγικές εμπνευσμένες 
από προσεγγίσεις για παιδιά και ενήλικες έχουν ήδη 
βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά μακράς επιβίωσης 
χωρίς νόσο από το 40% στο 60% για όλους τους 
ενήλικες ακόμη και μέχρι 45 χρόνων σε σύγκριση 
πάντα με πρωτόκολλα ενηλίκων8.

Πίνακας	1.	ςυνήθη βιολογικά χαρακτηριστικά στην ολλ των 
εφήβων
• άριθμός λευκών αιμοσφαιρίων >50.000/mm3 στη διάγνωση
• Υψηλή LDH
• ολλ τ-τύπου συχνά (20-30% έναντι <15%)
• CD-10 αρνητική ολλ Β προέλευσης
• Χαμηλή επίπτωση υπερδιπλοειδισμού
• πολύ χαμηλή επίπτωση t(12;21)/TEL-AML1 ολλ
• Ελαφρά αύξηση Philadelphia θετική ολλ
• άυξημένη επίπτωση ενίσχυσης του μακρού σκέλους χρω-

μοσώματος 21
• άυξημένη επίπτωση ελλειμμάτων/μεταλλάξεων του IKZF1;
• άυξημένη υπερέκφραση του CRLF2;
• Kακή απάντηση στην κορτιζόνη
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ΘΕΡαΠΕια	ΕΦήΒων	ωΣ	Παιδια
οι έφηβοι, ηλικίας 15 μέχρι 18-20 χρόνων, αποτε-

λούν μία πολύ μικρή και ξεχωριστή ομάδα ασθενών 
με ολλ που παραπέμπονται για θεραπεία είτε σε 
παιδιατρικά τμήματα είτε σε τμήματα ενηλίκων, και 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα θερα-
πευτικά πρωτόκολλα. άρχικά η πρόοδος στην αντι-
μετώπιση τους δεν υπήρξε ανάλογη των αισιόδοξων 
αποτελεσμάτων στα μικρότερα παιδιά ανεξάρτητα 
από την θεραπεία είτε με τα παιδιατρικά είτε με τα 
πρωτόκολλα των ενηλίκων. οι έφηβοι συνήθως ανα-
λύονται ως ομάδα, λόγω του μικρού αριθμού τους, ή 
με παιδιά ηλικίας 10-15 ετών στις παιδιατρικές μελέτες 
ή με τους ασθενείς 20-30 ετών στα πρωτόκολλα των 
ενηλίκων. οι αναδρομικές μελέτες που δημοσιεύ-
τηκαν τα τελευταία χρόνια είναι είτε α) συγκριτικές 
την ίδια χρονική περίοδο εφήβων που αντιμετωπί-
στηκαν με παιδιατρικά ή πρωτόκολλα ενηλίκων είτε 
β) παιδιατρικές σειρές ή γ) μελέτες ενηλίκων που 
περιλαμβάνουν και εφήβους. Είναι οι ασθενείς που 
έχουν τα χειρότερα αποτελέσματα στις ομάδες των 
παιδιών (υψηλού κινδύνου!), και τα καλύτερα στις 
ομάδες των ενηλίκων (χαμηλού κινδύνου!)9. η διαφορά 
αυτή εν μέρει εξηγείται από τη διαφορετική βιολογική 
συμπεριφορά που εμφανίζει η νόσος με την πάροδο 
της ηλικίας. οι έφηβοι παρουσιάζουν συχνότερα δυ-
σμενή προγνωστικά χαρακτηριστικά στη διάγνωση 
όπως υψηλό αριθμό λευκών, τ-ανοσοφαινότυπο, 
μεγαλύτερη συχνότητα δυσμενών κυτταρογενετικών 
ανωμαλιών όπως η μετάθεση t(9;22) (γονίδιο BCR-
ABL), ενώ αντίθετα ανωμαλίες δομικές και αριθμητικές 
που συνδέονται με ευνοϊκότερη πρόγνωση, όπως η 
υπερδιπλοειδία, και η μετάθεση t(12;21) (γονίδιοTEL-
AML), είναι σπάνια στην εφηβική ηλικία. Επίσης, οι 
έφηβοι ανέχονται δύσκολα την ασπαραγινάση και την 
υψηλή δόση της μεθοτρεξάτης, που είναι φαρμακευ-
τικοί παράγοντες πολύτιμοι στην αντιμετώπιση της 
ολλ10. Επιπρόσθετα η απάντηση στη θεραπεία που 
εκφράζεται με την αρχική απάντηση στα κορτικοειδή 
και η πρώιμη χημειοευαισθησία της νόσου ελεγχόμε-
νη με την ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο αποτελούν 
σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες και στους 
εφήβους, όπως και στην λευχαιμία των παιδιών, και 
έχουν βοηθήσει σημαντικά στην προσέγγιση τους με 
στρατηγικές ανάλογα με τον κίνδυνο κακής έκβασης11. 
την τελευταία 20ετία οι έφηβοι με ολλ παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον με σημαντικό αριθμό 
μελετών που προσπαθούν να απαντήσουν σε δύο θε-
μελιώδη ερωτήματα: ωφελούνται από τις περισσότερο 
προσαρμοσμένες για την ηλικία θεραπείες; πως είναι 
δυνατόν να βελτιωθούν τα επίπεδα αποδοχής των 
θεραπειών; Με εξαίρεση μελέτη από τη Φινλανδία σε 

ασθενείς ηλικίας 16 έως 25 χρόνων12 όλες οι μελέτες 
από την άμερική και την Ευρώπη έδειξαν αύξηση της 
επιβίωσης περίπου 30% για ασθενείς ηλικίας 15 έως 
20 χρόνων13-17. τα ευρήματα των μελετών σαφέστατα 
αποδεικνύουν την ανωτερότητα της στρατηγικής των 
παιδιατρικών πρωτοκόλλων με εντατικοποίηση της 
θεραπείας και / ή μεθόδους υποστηρικτικής φροντίδας. 
ςτις μελέτες αυτές οι έφηβοι αποτελούν περίπου το 
20% των ασθενών και συμπεριλαμβάνονται στις ηλικίες 
10-17, 18 ή 21 ετών. η θεραπεία βασίζεται κυρίως στα 
πρωτόκολλα BFM και η πενταετής επιβίωση ελεύθερη 
συμβαμάτων (EFS) για ηλικίες >10 ετών φτάνει έως 
79%. η παραγωγική συνεργασία στις μελέτες αυτές 
αιματολόγων για παιδιά και ενήλικες ήταν απόλυτα 
πειστική και κατέληξε στην ισχυρή ένδειξη ότι οι έφη-
βοι και νεαροί ενήλικες πρέπει να θεραπεύονται με 
παιδιατρικά πρωτόκολλα προκειμένου να πετύχουν 
5ετή επιβίωση χωρίς νόσο μεταξύ 65% και 80% αλλά 
και συγχρόνως να επιτευχθεί η μείωση των μεταμο-
σχεύσεων. τα αποτελέσματα, για εκείνη την εποχή, 
ήταν εντυπωσιακά και οδήγησαν είτε σε θεραπείες 
«παιδιατρικών εμπνεύσεων» ή σε χρήση παιδιατρι-
κών πρωτοκόλλων18 για ασθενείς μέχρι και νεαρούς 
ενήλικες με αποτέλεσμα των πρόσφατη βελτίωση στην 
πρόγνωση των εφήβων με ολλ19. η αντιμετώπιση των 
εφήβων όπως τα παιδιά έφερε στην επιφάνεια πολλά 
ερωτήματα σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα και 
την μικρή συμμετοχή των εφήβων σε συνεργατικές 
μελέτες λόγω μη παραπομπής τους σε εξειδικευμένα 
κέντρα. Ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν αυτή την 
υποομάδα ασθενών είναι η φτωχότερη αποδοχή και 
ανοχή της θεραπείας, καθυστερήσεις στη θεραπεία 
και ως εκ τούτου χειρότερη έκβαση, και αυξημένη 
νοσηρότητα και θνησιμότητα20. πολυάριθμοι παρά-
γοντες φαίνεται να επηρεάζουν τη συμμόρφωση στη 
θεραπεία όπως κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
κατανόηση του τρόπου χορήγησης των φαρμάκων, 
ευκολία στην ανεύρεση φαρμάκων, σαφείς οδηγίες 
για τις ευθύνες του εφήβου και των γονιών του, και ο 
αριθμός των παιδιών στην οικογένεια. Επιπρόσθετα, 
έφηβοι και νεαροί ενήλικες είναι λιγότερο πιθανό να 
έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη και ως εκ τούτου 
είναι υποψήφιοι για καθυστερήσεις και μη πλήρη 
θεραπεία21.

ΘΕΡαΠΕια	ΕΦήΒων	ΜΕ	«ΕΜΠνΕυΣΕιΣ»	 
αΠΟ	Τα	Παιδια

άκόμη και σήμερα υπάρχει έλλειψη δεδομένων 
όσον αφορά τις απώτερες επιπτώσεις, όχι μόνο για 
την αντιλευχαιμική αποτελεσματικότητα αλλά και για 
τις απώτερες συνέπειες, που θα επιφέρουν οι μειώσεις 
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στις δόσεις των μυελοτοξικών φαρμάκων, η παράλειψη 
της ακτινοθεραπείας στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
(κνς), και οι περιορισμοί στις ενδείξεις για ετερόλογη 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(ΜΜο). τα «υβριδικά» πρωτόκολλα που διατηρούν 
ορισμένα από τα χαρακτηριστικά (πίνακας 2) των σχη-
μάτων από τους ενήλικες μέσα στην ραχοκοκαλιά ενός 
πρωτοκόλλου «εμπνευσμένου» από χαρακτηριστικά 
θεραπειών για παιδιά (πίνακας 3), θα μπορούσε να 
είναι η αρχή στην «συνολικά παιδιατρική» θεραπεία 
των εφήβων και νεαρών ενηλίκων ή τουλάχιστον μια 
προσπάθεια να «κρατήσουμε τα καλύτερα» από τις 
διαφορετικές στρατηγικές22.

η σαφώς ευνοϊκότερη έκβαση των εφήβων με 
ολλ που αντιμετωπίζονται με «παιδιατρικά» πρω-
τόκολλα σε σχέση με θεραπείες ενηλίκων θα πρέπει 
να αποδοθεί σε παράγοντες μη σχετιζόμενους με 
την ηλικία, αλλά με το είδος και την ένταση των 
χορηγούμενων θεραπευτικών σχημάτων. παρότι 
τα χημειοθεραπευτικά σχήματα είναι πολύπλοκα 
και είναι δύσκολο να συγκριθούν, είναι σαφές ότι τα 

Πίνακας	2.	Χαρακτηριστικά πρωτοκόλλων ενηλίκων
• διαστρωμάτωση κινδύνου με βάση λευχαιμικά χαρακτηριστικά 

στη διάγνωση
• Ευρείες ενδείξεις αλλογενούς μεταμόσχευσης σε ασθενείς 

HR και +/- SR
• Χημειοθεραπεία με βάση την έφοδο και σταθεροποίηση
• προφύλαξη κνς συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθε-

ραπείας
• Υψηλές δόσεις μυελοτοξικών φαρμάκων και ώσεις κυκλο-

φωσφαμίδης
• ςυχνά χρήση αυξητικών παραγόντων αιμοποίησης

Πίνακας	3.	Χαρακτηριστικά παιδιατρικών πρωτοκόλλων
• διαστρωμάτωση κινδύνου με βάση απάντηση στη θεραπεία 

και MRD
• προσαρμογή έντασης θεραπείας ανάλογα με παράγοντες 

κινδύνου
• Ελάχιστες ενδείξεις αλλογενούς μεταμόσχευσης σε ασθενείς HR
• περισσότερο περίπλοκη αλληλουχία φάσεων χημειοθεραπείας

προφάση κορτικοειδών
ςταθεροποίηση εντατικοποιημένη και συμπαγής
άπώτερη επανέφοδος
Μυελοκατασταλτική συντήρηση

• προφύλαξη κνς με υψηλή δόση Μεθοτρεξάτης
• Μεγάλες αθροιστικά δόσεις μη μυελοτοξικών φαρμάκων (PDN, 

VCR, L-ASPARAGINASE)

«παιδιατρικά» πρωτόκολλα περιλαμβάνουν σημαντικά 
μεγαλύτερες δόσεις φαρμάκων όπως κορτικοειδών, 
βινκριστίνης, L-ασπαραγινάσης, μεθοτρεξάτης και 
6-μερκαπτοπουρίνης και σαφώς μικρότερες αλκυλι-
ούντων παραγόντων, αρασυτίνης και ανθρακυκλινών, 
αντιμετωπίζουν πρώιμα και εντατικά την υποκλινική 
νόσο κνς και περιλαμβάνουν μακράς διάρκειας θε-
ραπεία διατήρησης της ύφεσης. Εξ ίσου σημαντική 
φαίνεται να είναι και η αυστηρή προσκόλληση των 
παιδιάτρων αιματολόγων στην εφαρμογή του χρονο-
διαγράμματος των θεραπειών χωρίς καθυστερήσεις 
ή «εκπτώσεις». Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραμα-
τίζει και η μεγαλύτερη εξειδίκευση των παιδιατρικών 
κέντρων στην αντιμετώπιση της ολλ όπως και η 
συχνότερη συμμετοχή των παιδιών σε μεγάλες κλινικές 
μελέτες από τις οποίες προκύπτουν νέα δεδομένα και 
στοιχεία που οδηγούν στη βελτίωση των ποσοστών 
ίασης. ςύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα περισσότερα 
από 90% των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο 
τουλάχιστον στις ηπά αντιμετωπίζονται σε τμήματα 
που είναι μέλη των ομάδων Children’s Cancer Group 
(CCG) και Pediatric Oncology Group (POG) - που 
σήμερα έχουν συγχωνευθεί και δημιουργήσει την 
ομάδα Children’s Oncology Group (COG) – ενώ μόνο 
το 21% των εφήβων 15-19 χρόνων αντιμετωπίζονται 
στα αντίστοιχα τμήματα. Όσον αφορά την ολλ πλέον 
πρόσφατα δεδομένα από το COG το 2009 δείχνουν 
69% συμμετοχή για τα παιδιά και 51% για τους εφή-
βους. Επίσης >60% των παιδιών συμμετέχουν σε 
κλινικές μελέτες ενώ <3% και <10% των εφήβων 
συμμετέχουν σε συνεργατικές κλινικές μελέτες που 
αντιμετωπίζουν ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς 
αντίστοιχα23. ςτις ηπά 34-66% των εφήβων με καρκίνο 
αντιμετωπίζονται από παιδίατρους ογκολόγους και το 
υπόλοιπο από παθολόγους ογκολόγους24. ο έφηβος 
γενικά θεωρείται «δύσκολος» άρρωστος. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι μόνο το 1/3 των παιδιάτρων και αι-
ματολόγων ογκολόγων επιθυμούν να αντιμετωπίζουν 
εφήβους και άλλο 1/3 δεν ενδιαφέρεται καθόλου. ο 
έφηβος που πάσχει από καρκίνο απαιτεί ιδιαίτερη 
φροντίδα, ανάλωση χρόνου, συζήτηση, επανένταξη, 
«φυσιολογικοποίηση» της διαταραγμένης προσω-
πικότητας και ζωής, συμμετοχή σε ομάδα εφήβων, 
διαθεσιμότητα ατόμου «αναφοράς» στο οποίο θα 
καταθέτει τον προβληματισμό, τα ερωτηματικά και το 
άγχος του, επούλωση του τραυματισμένου «εγώ» του 
αλλά και συστηματική φροντίδα ολόκληρης της οικο-
γένειας. άπαιτείται λοιπόν η αναζήτηση αιματολόγου 
παιδιάτρου ή παθολόγου με γνώση και ενδιαφέρον 
στην εφηβική και νεανική ογκολογία αιματολογία που 
θα «γεφυρώσει» το κενό μεταξύ της παιδιατρικής και 
εκείνης των ενηλίκων. ςτη συνέχεια μπορεί να δημι-
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ουργηθεί και μονάδα εφηβικής αιματολογίας ογκολο-
γίας. η βρετανική ομάδα UKCCSG (United Kingdom 
Children’s Cancer Study Group) θεωρεί ότι «για νεαρά 
άτομα με καρκίνο απαιτείται φροντίδα σε περιβάλλον 
που εναρμονίζεται με την ηλικία τους, πρόσβαση 
σε εξειδικευμένη θεραπευτική ομάδα, κατάλληλα 
θεραπευτικά πρωτόκολλα και επαγρύπνηση για τις 
απώτερες επιπλοκές». Άλλοι αντίθετα πιστεύουν ότι 
οι έφηβοι θα πρέπει να νοσηλεύονται σε παιδιατρικές 
μονάδες εφόσον η νόσος είναι «παιδιατρική με όψιμη 
εμφάνιση» ή κατ’ εξοχήν «εφηβική» και σε μονάδες 
ενηλίκων εφόσον η νόσος είναι καρκίνος «ενηλίκου» 
τύπου. τέλος ορισμένοι επιμένουν ότι το πρόβλημα 
δεν είναι ο χώρος που αντιμετωπίζονται οι έφηβοι 
αλλά η θεραπευτική στρατηγική που εφαρμόζεται 
ανάλογα με την μορφή καρκίνου και η εξειδίκευση 
της θεραπευτικής ομάδας να εφαρμόσει αυστηρά το 
άριστο για την κάθε περίπτωση πρωτόκολλο και τα 
μέσα που διαθέτει για την κατάλληλη υποστηρικτική 
φροντίδα.

ΣυΓΧΡΟνή	ανΤιΜΕΤωΠιΣή	ΕΦήΒων	ΜΕ	ΟΛΛ
τα τελευταία στοιχεία από το US Surveillance 

Epidemiology and End Results (SEER) για το 2000-
2004 δείχνουν αναμενόμενη 5ετή και 10ετή συνολι-
κή επιβίωση 87.5% και 83.8%, για παιδιά με ολλ 
ηλικίας 0-15 ετών και αντίστοιχα 61.4% και 60.4% 
για εφήβους 15-20 ετών25. τα αποτελέσματα αυτά 
θεωρούνται σημαντική πρόοδος για τους εφήβους 
με ολλ ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμη και 
σήμερα με προδρομικές μελέτης που στηρίζονται 
στα δεδομένα μεγάλων συνεργατικών μελετών στην 
Ευρώπη και την άμερική κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας 20ετίας26. πρόσφατα συγκρίθηκαν αναδρομικά 
τα αποτελέσματα της θεραπείας εφήβων 15 – 20 
ετών, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν είτε με παιδιατρικά 
πρωτόκολλα, είτε με πρωτόκολλα ενηλίκων. ο Boissel 
και συν.13 συνέκριναν την έκβαση των εφήβων στη 
Γαλλία που αντιμετωπίσθηκαν είτε με το παιδιατρικό 
πρωτόκολλο FRALLE-93 είτε με εκείνο των ενηλίκων 
LALA-94. τα αποτελέσματα έδειξαν καλύτερη αρχική 
απάντηση στο παιδιατρικό πρωτόκολλο (94% και 83% 
αντίστοιχα) και στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
πενταετή επιβίωση χωρίς νόσο (67% και 41% αντί-
στοιχα) και συνολική επιβίωση (78% έναντι 45%). η 
μελέτη από το ηνωμένο Βασίλειο (Medical Research 
Council, MRC study)17 έδειξε 16% καλύτερη 5ετη 
EFS για τους ασθενείς του παιδιατρικού πρωτοκόλ-
λου ενώ παρόμοια σύγκριση στην ολλανδία μεταξύ 
πρωτοκόλλου DCOG (pediatric) έναντι HOVON (adult) 
για ασθενείς 15-18 χρόνων απέδειξε βελτίωση στην 

5ετη EFS κατά 35%14. η μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα 
αναδρομική παρόμοια μελέτη προέρχεται από την 
άμερική και αφορά τέσσερις συνεχόμενες μελέτες 
από το 1988. τα θεραπευτικά αποτελέσματα για τους 
εφήβους 16-20 χρόνων με ολλ που αντιμετωπίστη-
καν σύμφωνα με το παιδιατρικό πρωτόκολλο CCG 
και το πρωτόκολλο ενηλίκων CALGB έδειξαν την ίδια 
αρχική απάντηση στη χημειοθεραπεία εφόδου (96% 
και 93% αντίστοιχα) αλλά στατιστικά σημαντική δια-
φορά στην επιβίωση χωρίς νόσο στα 7 χρόνια (63% 
και 34% αντίστοιχα) και συνολική επιβίωση (67% και 
46%)10. ςτην σαφέστατη υπεροχή των παιδιατρικών 
πρωτοκόλλων στις ανωτέρω μελέτες έρχεται και η 
αντίθετη άποψη από την Φινλανδία όπου δεν βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκβαση ασθενών 
ηλικίας 10-25 χρόνων ανεξάρτητα από το είδος της 
θεραπείας12. οι διαφορές που θα μπορούσαν να 
εξηγήσουν τα πολύ καλά αποτελέσματα στην ομάδα 
των εφήβων και νεαρών ενηλίκων εντοπίζονται στα 
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ασθενών, στο 
υψηλό επίπεδο αποδοχής και προσκόλλησης στις 
οδηγίες των πρωτοκόλλων, στη χρήση συστήματος 
παροχής υγείας με ακαδημαϊκό και συγκεντρωτικό 
χαρακτήρα, και θεραπευτικά σχήματα παρόμοια για 
παιδιά και ενήλικες (πίνακας 4). πρόσφατα σημαντι-
κές μελέτες εστίασαν το ενδιαφέρον τους πάνω στην 
έκβαση των εφήβων που αντιμετωπίσθηκαν μόνο 
με σύγχρονα παιδιατρικά σχήματα θεραπείας και 
σε τμήματα για παιδιά. Εντυπωσιακά αποτελέσματα 
για τους 51 εφήβους ηλικίας 15-18 χρόνων από το 
Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) μεταξύ 1991 και 
2000, με 5ετές EFS και συνολική επιβίωση 78% και 
81% αντίστοιχα (έναντι 85% και 92% για παιδιά 1-10 
χρόνων και 77% με 78% για τα παιδιά 10-15 ετών)20. 
η μεγαλύτερη μέχρι πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη 
262 ασθενών ηλικίας 16-21 χρόνων (CCG 1961) που 
πέτυχε 5ετές EFS και συνολική επιβίωση 71.5% και 
77.5%, αντίστοιχα6.

το 2011 δημοσιεύθηκαν τα πλέον εντυπωσια-
κά, μέχρι σήμερα, αποτελέσματα της μελέτης Total 
Therapy XV από το St Jude Children’s Research 
Hospital δίνοντας 5ετές EFS και συνολική επιβίωση 
86% και 88%, αντίστοιχα27. η μελέτη αφορούσε 45 
εφήβους ηλικίας 15-18 χρόνων και 453 παιδιά για 
το χρονικό διάστημα 2000 έως 2007. ςυγκριτικά 
χρησιμοποιήθηκαν 44 έφηβοι και 403 παιδιά των 
προηγούμενων μελετών (1991-1999) από την ίδια 
ομάδα όπου 59% των εφήβων και 88% των παιδιών 
ιάθηκαν. το εντυπωσιακό 88% για τους εφήβους της 
νέας μελέτης, που πρέπει να επιβεβαιωθεί και από άλ-
λες συνεργατικές μελέτες και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, 
υπερβαίνει κατά πολύ και το εθνικό ποσοστό των ηπά 
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για τα έτη 2000-200425 αλλά και τα ποσοστά σύγχρο-
νων πρωτοκόλλων (67-81%) θεραπείας εφήβων με 
παιδιατρικά πρωτόκολλα6,13,14,20. ςύμφωνα με τον Dr 
Pui «το σημαντικότερο εύρημα της μελέτης είναι ότι 
σχεδόν το 90% των εφήβων με ολλ σήμερα μπορούν 
να ιαθούν και η σημαντική πλειοψηφία αυτών χωρίς 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 
οι πεποιθήσεις μας ότι οι έφηβοι αποτελούν ομάδα 
υψηλού κινδύνου και έχουν κακή έκβαση πρέπει να 
αλλάξουν». Επιπρόσθετα οι ερευνητές αναφέρουν 
μείωση των απώτερων συνεπειών όπως 2οι καρκίνοι 
και υπογονιμότητα ενώ επιμένουν για βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των εφήβων τους λόγω αποφυγής 
της άΘ και περιορισμένη χρήση ανθρακυκλινών, 
ετοποσίδης, και αλκυλιούντων παραγόντων. ορισμέ-
νες από τις νέες προτάσεις του πρωτοκόλλου που 
θεωρήθηκαν καινοτόμες ήταν:

• η προφύλαξη του κνς έγινε μόνο με χημειοθε-
ραπεία (τριπλές ενδοραχιαίες εγχύσεις) αντί της 
ακτινοθεραπείας, εντατικοποίηση εγχύσεων σε 
εφήβους με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου 
για υποτροπή κνς. κανένας ασθενής δεν υπο-
τροπίασε στο κνς και μειώθηκαν οι απώτερες 
νευρογνωσιακές συνέπειες28

• χρησιμοποιήθηκαν στοχευμένα υψηλές δόσεις 
βινκριστίνης, μεθοτρεξάτης, ασπαραγινάσης και 
δεξαμεθαζόνης. η χρήση υψηλών δόσεων δεξα-
μεθαζόνης μετά την επίτευξη ύφεσης βοήθησε 
στην υπέρβαση της σχετικής ανθεκτικότητας που 
εμφανίζουν οι έφηβοι με ολλ29

• συστηματική παρακολούθηση της αποδοχής και 
συμμόρφωση στη θεραπεία με μετρήσεις επιπέ-
δων μερκαπτοπουρίνης κατά τη συντήρηση. Επί 
χαμηλών ή μη μετρήσιμων επιπέδων του φαρμάκου 
παρεμβάσεις στον έφηβο και το περιβάλλον για 
σωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου ή ενδοφλέβια 

χορήγηση !!!.
• για πρώτη φορά σε εφήβους συστηματική πα-

ρακολούθηση της MRD και εντατικοποίηση της 
θεραπείας. ςύμφωνα με τους ερευνητές «η τακτική 
παρακολούθηση της βοηθά στην σωστή ταξινόμη-
ση των ασθενών με αποτέλεσμα οι κακοί απαντητές 
να συνεχίζουν με επιθετικότερη θεραπεία ακόμη 
και μεταμόσχευση άμεσα»

• τα υψηλά ποσοστά σοβαρών λοιμώξεων, οστεο-
νέκρωσης, θρομβώσεων και υπεργλυκαιμίας που 
παρατηρήθηκαν στη μελέτη αποδίδονται στην «κα-
θυστερημένη» κάθαρση της δεξαμεθαζόνης στους 
εφήβους30. τακτική παρακολούθηση των ισχίων με 
μαγνητική τομογραφία, χορήγηση δεξαμεθαζόνης 
σε διακεκομμένα σχήματα (π.χ. ημέρες 1-8 και 15-
21), δόση ανάλογα με τη φαρμακοκινητική κάθε 
ασθενούς και πιθανόν μείωση του αριθμού των 
χορηγούμενων ώσεων είναι παρεμβάσεις για το 
επόμενο πρωτόκολλο.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί σημαντι-

κός αριθμός μελετών με πολύ ενθαρρυντικά πρώιμα 
αποτελέσματα όσον αφορά τους εφήβους ασθενείς 
με ολλ. άναφέρονται σημαντικές βελτιώσεις στην 
έκβαση τους, ακόμη και των νεαρών ενηλίκων, σε 
ομάδες που έχουν υιοθετήσει λογικές αντιμετώπισης 
βασισμένες σε πρωτόκολλα παιδιατρικού τύπου και 
«εμπνεύσεων». τα αποτελέσματα επιτρέπουν να 
στηρίξουμε την υπόθεση ότι οι ενδείξεις για ετερόλογη 
μεταμόσχευση HSCT σε πρώτη ύφεση στους εφήβους 
με ολλ πρέπει να επαναπροσδιορισθούν. οι μεγάλες 
συνεργατικές μελέτες θα δώσουν νεώτερα μοριακά 
και βιολογικά δεδομένα με τις σύγχρονες εξετάσεις 
και τη νέα τεχνολογία (gene-expression profiles, copy-

Πίνακας	4.	ςημαντικές διαφορές μεταξύ προσεγγίσεων παιδιατρικών και ενηλίκων

Θέμα Παιδιά Έφηβοι
Απόφαση για θεραπεία
Χρόνος	μεταξύ	κύκλων
Έμφαση στα φάρμακα 
 

Επανέφοδος και συντήρηση

Προφύλαξη	κνΣ
Χρήση ηSCT

Γονιός ή κηδεμόνας
αυστηρά	άμεσα	μετά	την	αποκατάσταση	της	γενικής
Μη μυελοκατασταλτικά (κορτικοστεροειδή, VCR, 
αsparaginase)

Καθολική χρήση επανεφόδου και μακρά συντήρηση

Πρόωρη	και/ή	περισσότερη	ενδοραχιαία	προφύλαξη	
και	ελάχιστη	χρήση	αΘ	(εκτός	από	ορισμένους	
υψηλού	κινδύνου	εφήβους)
περιορισμένη 

Χειραφετημένος έφηβος
Επιτρέπονται	καθυστερήσεις
“AML like” φάρμακα (ανθρακυκλίνες, 
αναστολείς τοποισομεράσης, υψηλές 
δόσεις αραυτίνης)
Λίγες μελέτες με επανέφοδο  
και βραχεία συντήρηση
Λιγότερες	ενδοραχιαίες	
θεραπείας	και	συχνότερη	χρήση	
ακτινοθεραπείας	(αΘ)	κνΣ
Ελεύθερη 
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number analyses, high-resolution single nucleotide 
polymorphism chips, targeted and next-generation 
sequencing). ομοίως η κατανόηση των διαφορών, 
ανάλογα με την ηλικία, στον μεταβολισμό των φαρ-
μάκων θα είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση των 
ποσοστών ίασης, και τη μείωση των συνεπειών, άμε-
σων και απώτερων. τελικά η πληθυσμιακή ομάδα των 
εφήβων έχει ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 
τα οποία δυνητικά μπορούν σημαντικά να επηρεάζουν 
την συμμόρφωση τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα. 
τελειώνοντας πιστεύω ότι οι έφηβοι με ολλ πρέπει να 
θεραπεύονται σε σύγχρονα αιματολογικά κέντρα υπό 
την επίβλεψη αιματολόγων, ενηλίκων και παιδιάτρων, 
σε συνεργασία και συνεχή αλληλοενημέρωση όσον 
αφορά την εφαρμογή των νεώτερων παιδιατρικών 
πρωτοκόλλων. ο χώρος νοσηλείας τους πρέπει να 
είναι ιδιαίτερος αλλά την μεγαλύτερη σημασία για τη 
σωστή προσέγγιση τους έχει η θεραπευτική ομάδα 
που θα ασχοληθεί μαζί τους. Ένας έφηβος 19 χρό-
νων που θα εμφανισθεί σε ένα παιδιατρικό κέντρο 
πιθανότατα θα συνοδεύεται από τους γονείς τους ενώ 
όταν αναζητήσει φροντίδα σε νοσοκομείο ενηλίκων 
μάλλον έχει κάνει δική του οικογένεια.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Ερυθροκυτταρώσεις

ΕιΣαΓωΓή
ο μέσος ενήλικας παράγει κατά μέσο όρο 2,3x106 

ερυθρά αιμοσφαίρια ανά δευτερόλεπτο. τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια περιέχουν αιμοσφαιρίνη, η οποία μετα-
φέρει το οξυγόνο στους ιστούς και υπάρχουν ακριβείς 
ομοιοστατικοί μηχανισμοί οι οποίοι εξασφαλίζουν την 
επαρκή αλλά όχι υπερβολική παραγωγή ερυθρών 
αιμοσφαιρίων.

διαταραχή αυτής της ισορροπίας μπορεί να οδη-
γήσει σε υπερβολική παραγωγή ερυθρών, η οποία 
ονομάζεται ερυθροκυτττάρωση. η ακριβής έκταση της 
ερυθροκυττάρωσης προσδιορίζεται με τη μέτρηση 
της μάζας των ερυθρών. άυξημένη μάζα ερυθρών 
θεωρείται η αύξηση περισσότερο από 125% σε σχέ-
ση με το φύλο και τη μάζα σώματος του ατόμου. η 
απόλυτη ερυθροκυττάρωση χαρακτηρίζεται επίσης 
από αυξημένο αιματοκρίτη και ταυτόχρονη αύξηση 
των επιπέδων αιμοσφαιρίνης. διάφορες παράμεροι 
μπορούν να επηρεάσουν τις μετρήσεις συνήθως όμως, 
όταν ο Hct είναι μεγαλύτερος του 0,60 συσχετίζεται 
σχεδόν πάντα με αυξημένη μάζα ερυθρών. Επιπλέον, 
τιμές Hb υψηλότερες από 18,5 g/dL στους άνδρες και 
από 16,5 g/dL στις γυναίκες ή Hct υψηλότερος από 
0,52 στους άνδρες και 0,48 στις γυναίκες αποτελούν 
χαρακτηριστικά ερυθροκυττάρωσης.

ΤαξινΟΜήΣή	ΕΡυΘΡΟκυΤΤαΡωΣήΣ
οι ερυθροκυτταρώσεις ταξινομούνται ανάλογα με 

το υποκείμενο παθογενετικό αίτιο σε πρωτοπαθείς 
και δυτεροπαθείς. η ερυθροκυττάρωση μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως πρωτοπαθής όταν κάποια ενδο-

γενής βλάβη συμβαίνει στα πρόδρομα ερυθροειδικά 
κύτταρα, η οποία οδηγεί σε αυξημένη ανταπόκριση 
στις κυτταροκίνες και δευτεροπαθής όταν η αυξημένη 
παραγωγή ερυθρών οφείλεται σε εξωγενείς παράγο-
ντες (αυξημένα επίπεδα ερυθροποιητίνης οιασδήποτε 
αιτιολογίας). τα πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αίτια 
της ερυθροκυττάρωσης μπορούν να ταξινομηθούν 
περαιτέρω σε κληρονομικά και επίκτητα (πίνακας 1).

ΜΕΤαΓωΓή	ΣήΜαΤΟΣ	ΜΕΣω	 
ΤήΣ	ΕΡυΘΡΟΠΟιήΤινήΣ	 
και	ΤΟυ	υΠΟδΟΧΕα	ΤήΣ

η ερυθροποιητίνη (EPO) είναι η κύρια κυτταροκίνη 
που είναι απαραίτητη για την τελική διαφοροποίηση 
των ερυθροειδικών κυττάρων και δρα μέσω του 
υποδοχέα της (EPOR)1. ο υποδοχέας της ερυθροποι-
ητίνης ανήκει στην υπερ-οικογένεια των υποδοχέων 
των κυτταροκινών τύπου Ι και αποτελείται από μια 
εξωκυττάρια περιοχή, μια διαμεμβρανική και μια 
κυτταροπλασματική περιοχή. ο EPOR δεν έχει δική 
του ενζυμική δραστηριότητα και ουσιαστικά δρα μέσω 
της κινάσης της τυροσίνης JAK2 για τη μεταγωγή 
σήματος. ςυγκεκριμένα, η JAK2 προσδένεται στον 
EPOR στο ενδοπλασματικό δίκτυο προάγοντας έτσι 
την ωρίμανσή του και την εμφάνιση του δεύτερου 
στην κυταροπλασματική μεμβράνη. ςτην επιφάνεια 
του κυττάρου, η EPO προσδένεται στην εξωκυτ-
τάρια περιοχή του EPOR. η πρόσδεση της EPO 
στον υποδοχέα της οδηγεί στον ομοδιμεριμεσμό του 
υποδοχέα και την αυτοφωσφορυλίωση της κίνασης 
JAK2. η ενεργοποίηση αυτή με τη σειρά της οδηγεί 
στη φωσφορυλίωση τυροσινικών καταλοίπων στην 
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κυτταροπλασματική περιοχή του υποδοχέα, τα οποία 
με τη σειρά τους χρησιμεύουν ως θέσεις πρόσδεσης με 
άλλα μόρια του κυττάρου που βρίσκονται καταρροϊκά 
και φέρουν την εξειδικευμένη υπομονάδα SH2 (SRC 
Homology domain 2), η οποία δημιουργεί σύμπλοκο 
με την κινάση JAK2. οι πρωτεΐνες που συνδέονται με 
αυτόν τον τρόπο με τον EPOR είναι ο μεταγραφικός 
παράγοντας STAT5, η p85a ρυθμιστική υπομονάδα 
της κινάσης PI3K, οι φωσφατάσες SHIP1 και SHP2, 
οι πρωτεΐνες προσαρμογής GRB2 και SHC, η κινάση 
της τυροσίνης LYN, και η κατασταλτική της δράσης 
των κυτταροκινών, πρωτεΐνη SOCS (suppressor of 
cytokine signaling)2-4.

ο ενεργοποιημένος EPOR μεταδίδει το μήνυμά 
του στον πυρήνα του κυττάρου με σκοπό την επα-
γωγή γονιδίων-στόχων ενεργοποιώντας μονοπάτια 
μεταγωγής σήματος μεταξύ των οποίων το μονοπάτι 
μεταγωγής σήματος των μεταγραφικών παραγόντων 
STAT (STATs-Signal Transducers and Activators of 
Transcription protein), το μονοπάτι σηματοδότησης 
της μιτογόνου ενεργοποιημένης πρωτεϊνικής κινάσης 
(MAPK) και το μονοπάτι σηματοδότησης της κινάσης 
της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης-3- (PI3K)-AKT.

ςυγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της κινάσης JAK2 
οδηγεί στη φωσφορυλίωση του μεταγραφικού πα-
ράγοντα STAT5a/b, που βρίσκεται σε λανθάνουσα 
κατάσταση στο κυτταρόπλασμα κοντά στον EPOR, 
οπότε η φωσφορυλίωση του EPOR μέσω του JAK2 
οδηγεί σε φωσφορυλίωση του STAT5. άυτό έχει ως 
συνέπεια τον διμερισμό του STAT5 και την μετακί-
νησή του από το κυτταρόπλασμα στον πυρήνα του 
κυττάρου. Εκεί, το STAT5 προσδένεται σε ρυθμιστικά 
στοιχεία των γονιδίων-στόχων ενεργοποιώντας τη 
μεταγραφή τους. τα γονίδια αυτά σχετίζονται με την 
κυτταρική επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και τη δια-
φοροποίηση των ερυθροποιητικών κυττάρων. Βασικά 

γονίδια-στόχοι του STAT5 φαίνεται ότι είναι το γονίδιο 
BCL-X, που κωδικοποιεί για την αντί-αποπτωτική 
πρωτεΐνη BCL-xL, το PIM-1 και το ONCOSTATIN M5.

η πρωτεΐνη προσαρμογής GRB2 προσδένεται 
στον ενεργοποιημένο EPOR και με τη διαμεσολά-
βηση του συμπλέγματος SOS ενεργοποιεί το RAS/
MAPK μονοπάτι μεταγωγής σήματος επάγοντας 
έτσι τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. το μονοπάτι 
RAS/MAPK μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μέσω 
του συμπλόκου GRB2/SOS με τη μεσολάβηση των 
φωσφατασών SHIP1 ή SHP2.

τέλος, ο ενεργοποιημένος EPOR φωσφορυλι-
ώνει και ενεργοποιεί την κινάση σερίνης/θρεονίνης 
AKT μέσω της ενεργοποίησης του μονοπατιού της 
κινάσης της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης-3- (PI3K)- AKT 
και τον μεταγραφικό παράγοντα GATA-1. η ενεργο-
ποίηση γίνεται είτε άμεσα μέσω σύνδεσης της SH2 
περιοχής της p85 υπομονάδας της PI3K με τα φω-
σφορυλιωμένα κατάλοιπα τυροσίνης του EPOR, είτε 
έμμεσα μέσω των πρωτεϊνών IRS2 (insulin receptor 
substrate 2), CBL, GAB1, GAB2, VAV. το αποτέλεσμα 
της σηματοδότησης μέσω EPOR είναι η προαγωγή 
της αποτελεσματικής ερυθροποίησης τόσο μέσω 
της επιτάχυνσης του κυτταρικού πολλαπλασιαμού 
όσο και λόγω ελαττωμένης απόπτωσης μέσω της 
αύξησης των αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών όπως 
BCL-xL, αλλα και έμμεσα μέσω της αύξησης των 
προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών BAD, FOXO3, GSK3, 
καθώς και της ενεργοποίησης των ERK1 και ERK2, 
οι οποίες ρυθμίζουν την έκφραση της BCL-xL, μέσω 
αναστολής της δράσης των κασπασών 1 και 3.

η σηματοδότηση μέσω του EPOR ελέγχεται αυστη-
ρά από τουλάχιστον τρεις οικογένειες πρωτεϊνών: τις 
ειδικές φωσφατάσες της τυροσίνης (protein tyrosine 
phosphatases, PTP), τις κατασταλτικές πρωτεΐνες 
σηματοδότησης των κυτταροκινών (SH2-containing 

Πίνακας	1.	ταξινόμηση Ερυθροκυττάρωσης
Πρωτοπαθής
(Χαμηλή	ή	φυσιολογική	EPO)

δευτεροπαθής
(αυξημένη	ή	φυσιολογική	EPO)

κληρονομική κληρονομική και οικογενής 
(μεταλλάξεις του EPOR)

διαταραχές στη ρύθμιση μέσω οξυγόνου (μεταλλάξεις στα γονίδια VHL, 
PHD, HIF)
διαταραχές της πρόσδεσης οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη (αιμοσφαιρίνες 
με αυξημένη πρόσδεση οξυγόνου, έλλειψη 2,3-DPG, μεθαιμοσφαιριναιμία)
ςυγγενής κυάνωση

Επίκτητη άληθής πολυκυτταραιμία 
(μεταλλάξεις του JAK2) 

άυξημένη παραγωγή EPO (χρόνια υποξία λόγω πνευμονικής, καρδιακής 
νόσου, μεγάλο υψόμετρο, κάπνισμα, δηλητηρίαση με CO, όγκοι που 
εκκρίνουν EPO) μετά από μεταμόσχευση νεφρού
ςτένωση νεφρικής αρτηρίας)
Χρήση ανδρογόνων/ερυθροποιητίνης
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suppressors of cytokine signaling, SOCS) και τον 
πρωτεϊνικό αναστολέα των ενεργοποιημένων STAT 
(protein inhibitors of activated STAT, PIAS). Για πα-
ράδειγμα 30 λεπτά μετά την πρόσδεση της EPO 
στον EPOR, η φωσφατάση SHP-1 ενεργοποιείται, 
προσδένεται στον υποδοχέα και αποφωσφορυλιώνει 
τόσο αυτόν όσο και την JAK2. η δράση των SOCS 
περιλαμβάνει την άμεση πρόσδεση στην JAK2 με ανα-
στολή της δραστικότητας της κινάσης και διευκόλυνση 
της αποδόμησης μέσω του πρωτεασώματος. τέλος, 
η SH2- πρωτεΐνη LNK μπορεί να φωσφορυλιώνεται 
παρουσία της EPO, καθώς και να μπλοκάρει και τα 
τρία σημαντικά μονοπάτια μεταγωγής σήματος που 
εμπλέκονται στην ερυθροειδική διαφοροποίηση, δηλ. 
JAK/STAT, PI3κ/AKT και MAPK6 (Εικόνα 1).

ΠΡωΤΟΠαΘήΣ	κΛήΡΟνΟΜική	
ΕΡυΘΡΟκυΤΤαΡωΣή

η μοριακή βάση της πρωτοπαθούς κληρονομικής 
ερυθροκυττάρωσης (πκΕ) μελετήθηκε για πρώτη φορά 
σε μια οικογένεια από τη Φινλανδία με αυτοσωμική 
επικρατούσα ερυθροκυττάρωση η οποία οφειλόταν 
σε αυξημένη ευαισθησία των ερυθροβλαστών στην 
ερυθροποιητίνη7. Μελέτες γενετικής σύνδεσης και 
στη συνέχεια προσδιορισμού αλληλουχίας του DNA 
οδήγησαν στην ανίχνευση και χαρακτηρισμό μίας με-
τάλλαξης στο γονίδιο του EPOR, η οποία αποτελούσε 
και την αιτία της ερυθροκυττάρωσης8. άυτή η μετάλ-
λαξη (EPORG6002A) οδηγεί σε πρώιμο κωδικόνιο 
λήξης στη θέση της Trp439, και κατά συνέπεια σε 

Εικόνα	1.	Φυσιολογική ενεργοποίηση του μονοπατιού JAK-STAT (α). Aνώμαλη ενεργοποίηση της οδού JAK-STAT και των οδών 
MAPκ και PI3κ, λόγω σημειακών μεταλλάξεων στην κινάση JAK2 (β) ή στον υποδοχέα της θρομβοποιητίνης (c). Levine RL, 
Pardanani A, Tefferi A, Gilliland DG. Nat Rev Cancer. 2007; 7:673-683.
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κατατμημένο EPOR. Μέχρι σήμερα έχουν ανιχνευτεί 
16 διαφορετικές μεταλλάξεις σε ασθενείς με πκΕ και 
όλες εντοπίζονται στο εξόνιο 8, που κωδικοποιεί για 
το καρβοξυτελικό άκρο στην κυτταροπλασματική 
περιοχή του EPOR.

Εκτός από δύο παρερμηνεύσιμες μεταλλάξεις, 
οι οποίες πιθανόν να μην σχετίζονται με τον «πολυ-
κυτταραιμικό» φαινότυπο, όλες οι άλλες μεταλλάξεις 
οδηγούν σε πρώιμα κωδικόνια λήξης και άρα σε ατε-
λείς υποδοχείς που υπολείπονται του καρβοξυτελικού 
άκρου στην κυτταροπλασματική περιοχή. Επειδή, σε 
αυτούς τους υποδοχείς λείπουν τα αμινοξέα Tyr429 
ή/και Tyr401, κατά συνέπεια υπολείπονται της αρ-
νητικής ρύθμισης του συμπλέγματος EPO/EPOR 
από τις πρωτεΐνες SHP-1, SOCS-3, CIS, και SHIP1, 
γεγονός που θεωρείται ότι αποτελεί τον υποκείμενο 
παθογενετικό μηχανισμό της πκΕ. ςυνακόλουθη με 
αυτή την υπόθεση, αποτελεί και η παρατήρηση της 
αυξημένης και παρατεταμένης ενεργοποίησης του 
JAK2 και του STAT5, καθώς και πρόσδεση του STAT5 
στο DNA σε κυτταρικές σειρές που εξέφραζαν τους 
κατατετμημένους υποδοχείς9.

Επίσης, σε πειραματικά μοντέλα ποντικού που 
αντικαταστάθηκε ο ενδογενής EPOR με τον ανθρώ-
πινο μεταλλαγμένο υποδοχέα, τόσο τα ετερόζυγα όσο 
και τα ομόζυγα ζώα ανέπτυξαν ερυθροκυττάρωση σε 
διάστημα 3-6 εβδομάδων με εικόνα αντίστοιχη αυτής 
της κλινικής εικόνας που παρατηρείται στον άνθρωπο.

δυΣΛΕιΤΟυΡΓική	ΡυΘΜιΣή	Των	ΜήΧανιΣΜων	
ΕΛΕΓΧΟυ	ΤΟυ	EPOR	ΣΕ	ΠΕΡιΠΤωΣΕιΣ	ΠκΕ
πρόσφατες μελέτες που αφορούν στην κατανόηση 

των υποκειμένων μηχανισμών ελέγχου και καταρ-
ροϊκής ρύθμισης της λειτουργίας του EPOR εχουν 
οδηγήσει στην υπόθεση ότι πιθανή δυσλειτουργία 
αυτών των μηχανισμών είναι δυνατόν να ευθύνεται 
για την πκΕ. άναλυτικότερα, μετά τη σύνδεση της 
EPO, ο EPOR της κυτταρικής μεμβράνης ενδοκυττα-
ρώνεται μέσω της κλαθρίνης και διασπάται και αυτή 
η διαδικασία εξαρτάται τόσο από τη δραστικότητα 
της κινάσης του JAK2 όσο και από τις τυροσίνες του 
κυτταροπλασματικού τμήματος του EPOR. Επειδή 
ο αριθμός των υποδοχέων στη μεμβράνη είναι κα-
θοριστικός για την ευαισθησία του κυττάρου στην 
ερυθροποιητίνη, η εσωτερίκευση του υποδοχέα είναι 
ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ελαττωθεί η 
ανταπόκριση στην Ερο. οι μεταλλαγμένοι EPOR, 
που υπολείπονται των Tyr429, Tyr431 και Tyr479 δεν 
προσδένονται στην p85b υπομονάδα της PI3K και 
κατά συνέπεια δεν εσωτερικεύονται ούτε διασπώνται 
μετά την πρόσδεση με EPO, με αποτέλεσμα την 

παρατεταμένη και ανεξέλεγκτη μεταγωγή σήματος. 
Φαίνεται λοιπόν ότι, τα ερυθροειδικά προγονικά κύτ-
ταρα με τους μεταλλαγμένους EPOR, είναι υπερευαί-
σθητα στην EPO10. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί 
δύο κυτταρικά μονοπάτια που συμβάλλουν στην 
αρνητική ρύθμιση της λειτουργίας του EPOR. το ένα 
μονοπάτι εξαρτάται από την p85-διαμεσολαβούμενη 
εσωτερίκευση του EPOR, ενώ το άλλο βασίζεται στη 
διάσπαση από το πρωτεόσωμα μετά από ουμπικουι-
τινιλίωση του υποδοχέα (ubiquitin-based proteasomal 
degradation). ςυνοπτικά, σε χαμηλές συγκεντρώσεις 
EPO, ο EPOR εσωτερικεύεται μέσω σύνδεσης στην 
υπομονάδα p85 του PI3K μονοπατιού και στη συνέ-
χεια διασπάται από τα λυσοσώματα, ενώ σε υψηλές 
συγκεντρώσεις EPO, ο EPOR ρυθμίζεται αρνητικά 
μέσω του μηχανισμού πρωτεοσωμικής διάσπασης. 
ςυγκεκριμένα, ο EPOR συνδέεται με την πρωτεΐνη 
b-TrCP (b-Transducin repeat containing protein), η 
οποία αποτελεί το κύριο υπόστρωμα για την έναρξη 
της ουμπικουιτινιλίωσης και πρωτεοσωμικής διασπα-
σης. η μετάλλαξη Ser437 στην κυτταροπλασματική 
περιοχή του EPOR, παρεμποδίζει την πρόσδεση της 
b-TrCP και τις περαιτέρω διαδικασίες11.

Είναι λοιπόν φανερό ότι, οι κατατετμημένοι υποδο-
χείς στερούνται σημαντικών αρνητικών καθοριστών 
που είναι απαραίτητοι και για τους δύο μηχανισμούς 
ελέγχου. Έτσι, οι υποδοχείς αυτοί όχι μόνο δεν μπο-
ρούν να προσλάβουν τους αρνητικούς ρυθμιστές, 
όπως τις φωσφατάσες για να απενεργοποιήσουν τη 
δραστηριότητα του JAK2, αλλά παρουσιάζουν και 
δυσλειτουργική ρύθμιση των μηχανισμών ελέγχου 
του EPOR, με αποτέλεσμα την υπερευαισθησία στην 
EPO και παρατεταμένη σηματοδότηση12.

ΕΠικΤήΤή	ΠΡωΤΟΠαΘήΣ	ΕΡυΘΡΟκυΤΤαΡωΣή	
(αΛήΘήΣ	ΠΟΛυκυΤΤαΡαιΜια)

η κύρια αιτία πρωτοπαθούς ερυθροκυττάρω-
σης είναι η αληθής πολυκυτταραιμία (άπ), η οποία 
αποτελεί μία από τις τρεις κύριες, τυπικές χρόνιες 
μυελουπερπλαστικές νεοπλασίες (ΧΜΥν). η άπ είναι 
κλωνική διαταραχή των αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων της ερυθράς σειράς που χαρακτηρίζεται 
από αυτόνομη, ανεξέλεγκτη και άσκοπη αύξηση της 
συνολικής μάζας ερυθρών που αντικατοπτρίζεται στην 
ερυθροκυττάρωση και τον αυξημένο αιματοκρίτη των 
ασθενών. ςτην περίπτωση αυτή η αυξημένη μάζα των 
ερυθροκυττάρων καταστέλλει τη φυσιολογική έκκριση 
της ερυθοποιητίνης, οπότε οι ασθενείς έχουν χαμηλά 
έως μηδενικά επίπεδα ερυθροποιητίνης στον ορό. 
Επιπλέον, τα προγονικά κύτταρα τους μπορούν να 
σχηματίσουν αποικίες σε απουσία ερυθροποιητίνης, 
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φαινόμενο που αποτελεί και διαγνωστικό στοιχείο της 
νόσου. Επειδή, η αύξηση του ερυθροκυτταρικού όγκου 
προκαλείται από κακοήθη κλώνο των αρχέγονων 
κυττάρων του μυελού των οστών, [όπως αυτό είχε 
αποδειχθεί από μελέτες ετεροζυγωτίας στο γονίδιο 
G6PD και ύπαρξη χρωμοσωμικών ανωμαλιών (π.χ. 
απάλειψη του 9p ή 2p)], αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε υπερπλασία και των τριών αιμοποιητικών σειρών 
(ερυθρά, μυελική, μεγακαρυωτική).

ή	μετάλλαξη	JAK2V617F
το 2005 τέσσερις ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες 

ταυτοποίησαν μία επίκτητη σημειακή μετάλλαξη στο 
εξόνιο 14 του γονιδίου JAK2, τη μετάλλαξη V617F, 
όπου μια βαλίνη αντικαθίσταται, σε επίπεδο πρω-
τεΐνης, από φαινυλαλίνη ως αποτέλεσμα της αντι-
κατάστασης σε επίπεδο DNA μίας γουανίνης από 
θυμίνη στη θέση 184913-15. η μετάλλαξη εντοπίζεται 
στη ρυθμιστική περιοχή JH2 του γονιδίου JAK2 και 
ανιχνεύεται στο σύνολο σχεδόν των ασθενών με 
άπ (~90%) και, σε μικρότερα ποσοστά, σε ασθενείς 
με Ιδιοπαθή Mυελοΐνωση (ΙΜ) (~60%) και Ιδιοπαθή 
Θρομβοκυτταραιμία (ΙΘ) (~60%)13. η JH2 είναι μια 
εξαιρετικά συντηρητική περιοχή της ψευδοκινάσης, 
ένα τμήμα που είναι ομόλογο με την πραγματική 
περιοχή της κινάσης της τυροσίνης το οποίο όμως 
στερείται καταλυτικά κατάλοιπα-κλειδιά, και η οποία 
φαίνεται ότι ρυθμίζει αρνητικά τη σηματοδότηση της 
JAK2 μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης με την πε-
ριοχή της κινάσης. το δομικό μοντέλο έχει οδηγήσει 
στο συμπέρασμα ότι τα κατάλοιπα V617 και E621 
σχηματίζουν μια «θηλιά» που συνδέει δύο β-κλώνους 
του N-αμινοτελικού λοβού της περιοχής της ψευδοκι-
νάσης, με αποτέλεσμα το C618 κατάλοιπo να έρχεται 
σε επαφή με τη «θηλιά» ενεργοποίησης της κινάσης. 
Έχει παρατηρηθεί ότι τα V617, C618 καθώς και άλλα 
αμινοξικά κατάλοιπα εμποδίζουν την μετακίνηση της 
«θηλιάς» ενεργοποίησης από την ανενεργή στην 
ενεργή της διαμόρφωση, παίζοντας άμεσο ρόλο στην 
αρνητική ρύθμιση της σηματοδότησης μέσω της JAK2. 
η αντικατάσταση της V617 από το μεγάλο αρωματικό 
αμινοξύ, φαινυλαλανίνη φαίνεται ότι διαταράσσει τη 
στερεοδομή της κινάσης μειώνοντας έτσι την ικανότητα 
αυτορρύθμισης και οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη δρα-
στηριότητα κινάσης. η μη ελεγχόμενη ενεργοποίηση 
της οδηγεί στην παραγωγή πολλών κυτταροκινών 
και αυξητικών παραγόντων που παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη παθογένεση των ΧΜΥν14,15. Μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν σε πειραματικά μοντέλα επιμύων, 
όπου κύτταρα που έφεραν την V617F μεταμοσχεύ-
τηκαν στο μυελό των οστών των ζώων, οδήγησαν σε 

μυελουπερπλαστικό φαινότυπο κυρίως ΙΕ, αλλά και 
ΙΘ και ΙΜ, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει αιτιολογικός 
ρόλος της μετάλλαξης με το φαινότυπο του ΧΜΥν.14,16

Μεταλλάξεις	στο	εξόνιο	12	του	γονιδίου	JAK2
το 2007 οι Scott και συνεργάτες, στα πλαίσια 

ελέγχου των ρυθμιστικών περιοχών του γονιδίου 
JAK2, χαρακτήρισαν περισσότερες από 10 νέες 
μεταλλάξεις σε μια ισχυρά συντηρητική περιοχή του 
εξονίου 12 του γονιδίου JAK2 σε ασθενείς που είχαν 
την διάγνωση άπ ή ΙΕ αλλά ήταν αρνητικοί για την 
μετάλλαξη V617F. οι νέες μεταλλάξεις εντοπίζονται 
σε μια περιοχή της πρωτεΐνης JAK2 περίπου 80 
αμινοξέα πριν (5΄) από τη θέση που εντοπίζεται η 
σημειακή μετάλλαξη V617F. οι μεταλλάξεις αυτές 
αφορούν σε: (α) αντικαταστάσεις, (β) απαλοιφές, και 
(γ) διπλασιασμούς νουκλεοτιδίων, και εντοπίζονται σε 
μια περιοχή 7 αμινοξέων (537-543), η οποία θεωρείται 
επιρρεπής σε σημειακές μεταλλάξεις (hot-region). οι 
τέσσερις περισσότερο κοινές μεταλλάξεις του εξονίου 
12 είναι η (α) F537-K539delInsL, (β) H538QK539L, 
(γ) κ539L, και η (δ) ν542-Ε543del, η οποία είναι και 
η συχνότερα απαντώμενη. πέραν των παραπάνω 
μεταλλάξεων, εντοπίστηκαν και άλλες μεταλλάξεις, οι 
οποίες αναγνωρίζονται με μικρότερη συχνότητα. οι 
μεταλλάξεις αυτές είναι: Ι540-Ε543delinsMK, R541-
E543delinsK, E543-D544del, V536-I546dup11,F537-
I546dup10+F547L.17

οι μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 είναι ικανές να επά-
γουν την ενεργοποίηση του JAK/STAT μονοπατιού 
σηματοδότησης και να επιφέρουν μυελοϋπερπλα-
στικό σύνδρομο σε διαγονιδιακά μοντέλα επιμύων. 
Επιπλέον από μελέτες σε μοντέλα της στερεοχημικής 
δομής της JAK2 κινάσης, προέκυψε ότι τα αμινοξέα 
537-543, στα οποία ανιχνεύονται αυτές οι μεταλλάξεις, 
βρίσκονται κοντά στις περιοχές SH2 και JH2 της JAK2 
κινάσης οπότε η στερεοχημική διαμόρφωση της θηλιάς 
ενεργοποίησης (ά-loop) της κινάσης τροποποιείται 
σταθερά προς την ενεργό μορφή της και επιφέρει 
την συνεχή ενεργοποίηση του JAK/STAT μονοπατιού 
σηματοδότησης.

οι μεταλλάξεις αυτές βρίσκονται συνήθως σε 
ετερόζυγη μορφή και ανευρίσκονται στο 3% των 
ασθενών με άπ. οδηγούν αποκλειστικά σε φαινότυπο 
ερυθροκυττάρωσης με μειωμένα επίπεδα EPO ορού, 
ενώ δεν έχουν ανιχνευθεί σε ασθενείς με ΙΘ, παρά 
μόνο σε ασθενείς με δευτεροπαθή εκτροπή της άπ 
σε οΜλ ή ΙΜ.

άν και η κλινική πορεία των ασθενών φαίνεται vα 
είναι παρόμοια με αυτήν των ασθενών που φέρουν τη 
μετάλλαξη V617F και δεν έχουν παρατηρηθεί διαφορές 
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στην επίπτωση αιμορραγικών, θρομβωτικών επεισοδί-
ων ή εκτροπής σε οΜλ ή ΜΙ, ωστόσο οι φαινοτυπικές 
διαφορές τους είναι αρκετές. ςυγκεκριμένα, οι ασθενείς 
με μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 βρίσκονται συχνότερα 
σε νεαρώτερες ηλικίες κατά τη διάγνωση σε σχέση 
με τους V617F-θετικούς ασθενείς. παρουσιάζονται 
κυρίως με εκσεσημασμένη ερυθροκυττάρωση, ενώ 
στους V617F-θετικούς ασθενείς συμμετέχουν και οι 3 
σειρές. οι μέσες τιμές αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη 
είναι υψηλότερες, ενώ ο μυελός φαίνεται να είναι ήπια 
υπερ-κυτταρικός με προεξάρχουσα την ερυθροειδική 
υπερπλασία, ενώ απουσιάζει η παν-μυέλωση καθώς 
και τα συσσωματώματα μεγακαρυοκυττάρων, που είναι 
χαρακτηριστικά σε V617F-θετικούς ασθενείς με άπ.

ςε κυτταρικό επίπεδο, τόσο η μετάλλαξη V617F 
όσο και οι μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 έχουν μια σειρά 
από κοινές λειτουργίες in vivo και in vitro. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε, ότι και οι δύο σταθεροποιούν τις φω-
σφορυλιωμένες τυροσίνες στις πρωτεΐνες SOCS3 
και εμποδίζουν την απόπτωση μέσω του μονοπατιού 
BCL-xL. Επίσης, αν και έχουν κοινές συνέπειες στην 
αυτόματη ανάπτυξη αποικιών ανεξάρτητα από την 
παρουσία κυτταροκινών in vitro, τόσο η μετάλλαξη 
V617F όσο και οι μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 εμφανί-
ζουν αλληλοεπικαλυπτόμενες αλλά διακριτές δράσεις 
στην ενδοκυττάρια μεταγωγή σήματος καταρροϊκά του 
JAK2. Για παράδειγμα, ανοσοϊστοχημικές μελέτες σε 
βιοψίες μυελού των οστών κατέδειξαν αύξηση στην 
έκφραση των STAT5 και AKT σε ασθενείς που έφεραν 
μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 σε σχέση με ασθενείς που 
έφεραν τη μετάλλαξη V617F. Επιπλέον, η έκφραση 
των φωσφορυλιωμένων STAT5 και AKT ήταν ιδιαί-
τερα χαμηλή στα μεγακαρυοκύτταρα ασθενών με 
μεταλλάξεις του εξονίου 12, κάτι το οποίο συνάδει 
με την εργαστηριακή εικόνα που προαναφέρθηκε. άν 
και η βιολογική σημασία αυτών των διαφορών που 
παρατηρούνται δεν έχει πλήρως κατανοηθεί, θα μπο-
ρούσε ωστόσο να εξηγήσει εν μέρει τις φαινοτυπικές 
διαφορές που παρατηρούνται στους ασθενείς17,18.

ή	μετάλλαξη	JAK2V617F	-	 
Συσχετίσεις	με	τον	κλινικό	φαινότυπο

η JAK V617F μετάλλαξη ανευρίσκεται, όπως 
προαναφέρθηκε, στο σύνολο σχεδόν των ασθενών με 
άπ και σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς 
με ΙΘ και ΙΜ, οδηγώντας στην εύλογη ερώτηση πως 
μπορεί η ίδια μετάλλαξη να οδηγεί σε τουλάχιστον 
τρεις διαφορετικούς κλινικούς φαινοτύπους. Μέχρι 
σήμερα έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες και μετα-
αναλύσεις, στις οποίες προτείνεται ότι οι ασθενείς με ΙΘ 
που φέρουν τη μετάλλαξη V617F έχουν αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά με τους άπ ασθενείς, όπως υψηλότερα 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης, μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό 
ουδετεροφίλων και μεγαλύτερη πιθανότητα φλεβικής 
θρόμβωσης. ςτη μετά-ανάλυση, που δημοσιεύθηκε το 
2008 από την ομάδα μας, έγινε σύγκριση ανάμεσα σε 
179 ασθενείς με ΙΘ και 77 με άπ θετικών JAK2V617F 
και κατεδείχθη μια διαβάθμιση στις διάφορες εργαστη-
ριακές παραμέτρους σε σύγκριση με ασθενείς με ΙΘ 
χωρίς μετάλλαξη. ςυγκεκριμένα, οι ασθενείς με ΙΘ που 
φέρουν τη μετάλλαξη έχουν αρκετά χαρακτηριστικά 
που ομοιάζουν με άπ, όπως η υψηλή αιμοσφαιρίνη, 
τα αυξημένα λευκά και τα χαμηλά επίπεδα EPO ορού. 
Επιπλέον, η συχνότητα των θρομβωτικών επιπλοκών 
ήταν μεγαλύτερη στους ΙΘ ασθενείς με τη μετάλλαξη 
σε σχέση με αυτούς που δεν την φέρουν, και σχεδόν 
ίδια με τη συχνότητα της θρόμβωσης των άπ-V617F 
θετικών ασθενών, υποδεικνύοντας έτσι έναν «πολυ-
κυτταραιμικό» φαινότυπο για τους ΙΘ-V617F θετικούς 
ασθενείς19.

τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν μια φαινο-
τυπική αλληλοεπικάλυψη (μοντέλο της διαδοχικότη-
τας-continuum model) μεταξύ ΙΘ και άπ και ότι τελικά 
ο πλήρης φαινότυπος της μετάλλαξης JAK2 V617F 
μπορεί να εξαρτάται από προϋπάρχοντες ή επίκτητους 
τροποποιητές. Ένας επίκτητος τροποποιητής φαίνεται 
να είναι το φορτίο νόσου για την JAK2 V617F20,21.

Ρόλος	του	φορτίου	του	JAK2V617F	 
(Allele	Burden)

το 2006, οι Scott και συνεργάτες εντόπισαν μια 
σημαντική υποκείμενη βιολογική διαφορά μεταξύ των 
άπ και ΙΘ-V617F θετικών ασθενών. η ομάδα Scott 
διαπίστωσε ότι καμία από τις αποικίες που προέρ-
χονταν από καλλιέργειες αρχέγονων προγονικών 
κυττάρων ΙΘ-V617F θετικών ασθενών, δεν ήταν 
ομόζυγη για τη μετάλλαξη JAK2V617F, ενώ αντίθετα 
όλες οι αποικίες που προέρχονταν από άπ-V617F 
ασθενείς, καθώς και από δύο ασθενείς με ΙΘ, οι οποί-
οι βρίσκονταν σε πολυκυτταραιμική εκτροπή, ήταν 
ομόζυγες (p<0,0001). τα ευρήματα αυτά δείχνουν 
ότι μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στην ΙΘ-V617F 
θετική και την άπ-V617F θετική νόσο, είναι γεγονότα 
μιτωτικού ανασυνδυασμού (uniparental disomy) τα 
οποία δίνουν γένεση σε θυγατρικά κύτταρα ομόζυγα 
για τη μετάλλαξη V617F. το στοιχείο αυτό συνηγορεί 
στο γεγονός ότι το «φορτίο της νόσου» (allele burden) 
είναι υψηλότερο σε ασθενείς με άπ, ΙΜ και ΙΜ μετά από 
μετασχηματισμό από άπ. Επιπλέον, σε μελέτες που 
έγιναν σε μοντέλα επιμύων, φάνηκε ότι ο φαινότυπος 
ΜΥν που προκαλείται από τη μετάλλαξη, εξαρτάται 
τόσο από τη γενετική σειρά των μεταμοσχευμένων 
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ζώων όσο και από τα επίπεδα έκφρασης του μεταλ-
λαγμένου γονιδίου22.

Ενδιαφέρον δε, παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 
μεταλλάξεις στο εξόνιο12 του JAK2, οι οποίες, όπως 
προαναφέρθηκε ανευρίσκονται μόνο σε ασθενείς με 
άπ, συσχετίζονται με πιο ισχυρή μεταγωγή σήματος 
καταρροϊκά του JAK2, σε σχέση με την V617F ενεργο-
ποίηση. ο βιολογικός διαμεσολαβητής για το «φορτίο 
νόσου» φαίνεται να είναι το επίπεδο ενεργοποίησης 
του STAT5, οπότε η αυξημένη ενεργοποίηση του 
STAT5 στα CD34+ κύτταρα ευνοεί την ερυθροποίηση, 
ενώ ελαττωμένα επίπεδα ενεργοποίησης του STAT5 
ευνοούν την μεγακαρυοποίηση, με αποτέλεσμα ο 
βαθμός ενεργοποίησης του μονοπατιού JAK/STAT 
πιθανώς να καθορίζει την κατεύθυνση της διαφορο-
ποίησης23.

κλινικές	Συσχετίσεις	με	το	φορτίο	JAK2V617F
οι πρώτες συσχετίσεις του «φορτίου της νόσου» 

και των κλινικών παραμέτρων των ασθενών δημοσιεύ-
θηκαν από τους Vannucchi και συνεργάτες, οι οποίοι 
έδειξαν ότι ο αιματοκρίτης, ο αριθμός των λευκών, η 
τιμή της LDH και η τιμή της αλκαλικής φωσφατάσης 
συσχετίζονταν άμεσα με την ποσότητα του JAK2V617F 
σε επίπεδο RNA, ενώ οι τιμές του MCV και ο αριθμός 
των αιμοπεταλίων εμφάνιζαν μια αντιστρόφως ανά-
λογη συσχέτιση. Επιπλέον, ασθενείς με υψηλότερο 
«φορτίο νόσου» είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
παρουσιάζουν σπληνομεγαλία, κνησμό, μεγαλύτερο 
κίνδυνο εκτροπής προς ΙΜ, καθώς και μεγαλύτερη 
ανάγκη χορήγησης χημειοθεραπείας κατά το χρονικό 
διάστημα της παρακολούθησης της νόσου24,25.

Ο	απλότυπος	JAK2	46/1	(ή	GGCC)
το μοντέλο της διαδοχικότητας (continuum model) 

καθώς και η σχέση μεταξύ ΙΘ και άπ είναι σύμφωνα 
και με μια οικογενή προδιάθεση για ανάπτυξη ΧΜΥν. 
η πιθανή κληρονομική προδιάθεση στην ΙΘ έχει ανα-
γνωριστεί από μελέτη οικογενειών με περισσότερους 
από ένα ασθενή με ΙΘ. Επιπλέον, η ανάλυση του 
Swedish Cancer Registry κατέγραψε σχετικό κίνδυ-
νο 7.4 για ανάπτυξη ΙΘ σε άτομα που έχουν κάποιο 
ασθενή, συγγενή πρώτου βαθμού, ενώ πρόσφατα 
περιγράφηκε ταυτόχρονα από τρεις ανεξάρτητες ομά-
δες, ο ειδικός απλότυπος 46/1 (ή GGCC) του γονιδίου 
JAK2, που φαίνεται να αποτελεί κύριο προδιαθεσικό 
παράγοντα για την εμφάνιση μυελοϋπερπλαστικών 
νεοπλασιών26. Όλες αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι η 
απόκτηση της μετάλλαξης JAK2V617F σχετίζεται 
με έναν σωματικό (constitutional) απλότυπο, τον 

46/1 του γονιδίου JAK2, ο οποίος υπόκειται σε όλες 
τις περιπτώσεις μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασιών 
που είναι θετικές για τη μετάλλαξη JAK2 V617F. ςε 
άτομα ετερόζυγα για τον απλότυπο 46/1, η μετάλλαξη 
ανιχνεύονταν πιο συχνά in cis με το προδιαθεσικό 
αλλήλιο, υποδεικνύοντας και εδώ, ότι η παρουσία του 
46/1 προδιαθέτει για την απόκτηση της μετάλλαξης 
V617F. ςχετικά με το ερώτημα γιατί μία τόσο επικρα-
τής επίκτητη μετάλλαξη όσο η V617F σχετίζεται με 
ένα τόσο συγκεκριμένο κληρονομήσιμο υπόβαθρο, 
έχουν διατυπωθεί δύο υποθέσεις-μοντέλα: το μο-
ντέλο της υπερμεταλλαξιμότητας (hypermutability) 
και το μοντέλο του «πρόσφορου εδάφους» (“fertile 
ground”)26-28. το μοντέλο της υπερμεταλλαξιμότητας 
(hypermutability) προτείνει ότι το αλλήλιο με τον 46/1 
είναι πιθανό να είναι ενδογενώς περισσότερο γενετικά 
ασταθές και να αποκτά νέες μεταλλάξεις (άρα και την 
JAK2 V617F) με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με τους 
άλλους απλότυπους. ςύμφωνα με το άλλο μοντέλο 
(“fertile ground”), η μετάλλαξη μπορεί να συμβεί σε 
οποιοδήποτε αλλήλιο ανεξάρτητα από τον απλότυπο, 
αλλά το αλλήλιο με τον απλότυπο 46/1 είναι πιθανό 
να φέρει κάποιον επιπρόσθετο παράγοντα που πα-
ρέχει εκλεκτικό πλεονέκτημα στον V617F κλώνο εάν 
αποκτηθεί in cis με τον 46/1 - ίσως λόγω διαφορών 
στην έκφραση ή τη λειτουργία της πρωτεΐνης που 
κωδικοποιείται από αυτό το αλλήλιο - με αποτέλε-
σμα να οδηγήσει σε κλωνική επέκταση/εκτροπή26-28. 
το 2010 οι Jones και συνεργάτες, μελετώντας τόσο 
τους ασθενείς της ρτ-1 μελέτης, όσο και ασθενείς με 
άπ που έφεραν μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 του JAK2 
καθώς και ασθενείς με ΙΘ που έφεραν μεταλλάξεις 
στο εξόνιο 10 του γονιδίου MPL, διαπίστωσαν ότι ο 
απλότυπος 46/1 ανιχνευόταν και στις δυο τελευταίες 
περιπτώσεις σε μεγάλο ποσοστό. Επιπλέον, δεν 
βρέθηκε καμία διαφορά στην αλληλουχία, το μάτισμα 
ή την έκφραση του JAK2, όταν υπήρχε ο απλότυπος 
46/1 σε σύγκριση με άλλους απλοτύπους, υποδηλώ-
νοντας έτσι ότι η όποια λειτουργική διαφορά του 46/1 
στο JAK2, εάν υπάρχει, είναι σχετικά ανεπαίσθητη29.

αναΣΤΟΛΕιΣ	ΤήΣ	κιναΣήΣ	JAK2
H ανακάλυψη της μετάλλαξης JAK2V617F οδή-

γησε στην ανάπτυξη αναστολέων της δράσης της 
κινάσης JAK2, οι οποίοι αξιολογούνται σε κλινικές 
μελέτες φάσης ΙΙ&ΙΙΙ κυρίως σε ασθενείς με ΙΜ. Εί-
ναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι επειδή η 
μετάλλαξη βρίσκεται στην περιοχή έξω από τη θηλιά 
πρόσδεσης του άτρ, και οι αναστολείς του JAK2 που 
ανταγωνίζονται την σύνδεση του άτρ δεν μπορούν 
να διακρίνουν το μεταλλαγμένο από το φυσιολογικό 
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γονίδιο JAK2, άρα λόγω της μη-ειδικότητας τους στην 
αναστολή του μεταλλαγμένου JAK2, μπορούν να 
ωφελήσουν ακόμα και ασθενείς που δεν φέρουν την 
μετάλλαξη. ο κύριος τρόπος δράσης τους βασίζεται 
στην ελάττωση της παραγωγής κυτταροκινών τόσο 
από τα φυσιολογικά όσο και από τα νεοπλασματικά 
κύτταρα. οι περισσότεροι παράγοντες είναι καλά 
ανεκτοί και έχουν κλινικά μετρήσιμα αποτελέσματα, 
όπως η ελάττωση του μεγέθους του σπλήνα, κα-
θώς και των συστηματικών συμπτωμάτων, όπως ο 
κνησμός και κακουχία. Επιπλέον, όσοι αναστολείς 
έχουν δοκιμασθεί σε ασθενείς με άπ, φαίνεται ότι 
οδηγούν σε μείωση του αιματοκρίτη, καθώς και του 
αριθμού των λευκών και των αιμοπεταλίων. ωστόσο 
δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα που να δείχνουν ότι 
η δράση τους εμποδίζει την εμφάνιση θρόμβωσης ή 
εκτροπής σε λευχαιμία30.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
άν και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη 

διαλεύκανση των υποκείμενων μοριακών παθογενε-
τικών μηχανισμών της πκΕ και της κληρονομικής της 
βάσης καθώς και στην κατανόηση των επαγόμενων 
από την EPO οδών μεταγωγής σήματος, παραμέ-
νουν ωστόσο πολλά ερωτήματα να απαντηθούν. 
άυτά αφορούν κυρίως στα γεγονότα που έπονται της 
ενεργοποίησης του EPO/EPOR συστήματος καθώς 
και στις διαφορές στην ενεργοποίηση των μεταλλαγ-
μένων και φυσιολογικών υποδοχέων. Επιπλέον, η 
ανακάλυψη της μετάλλαξης JAK2V617F καθώς και 
των άλλων μεταλλάξεων του γονιδίου JAK2 στην 
πλειονότητα των ασθενών με επίκτητη πρωτοπαθή 
ερυθραιμία (αληθή πολυκυτταραιμία) έχει αλλάξει 
ουσιαστικά την τρέχουσα προσέγγιση της νόσου τόσο 
σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, ενώ 
έχει βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση της παθο-
φυσιολογίας της. H μετάλλαξη V617F καθιστά την 
κινάση JAK2 ελκυστικό υποψήφιο για την ανάπτυξη 
μορίων εκλεκτικής αναστολής και έχει ήδη οδηγήσει 
στην ανάπτυξη αναστολέων της δράσης της, οι οποίοι 
αξιολογούνται σε κλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ. τέλος, ο 
χαρακτηρισμός του σωματικού απλοτύπου, τον 46/1 
του γονιδίου JAK2, που φαίνεται να αποτελεί κύριο 
προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση μυελο-
ϋπερπλαστικών νεοπλασιών, φαίνεται να παρέχει 
νέα δεδομένα σχετικά με την πιθανή κληρονομική 
προδιάθεση της επίκτητη πρωτοπαθούς ερυθραιμίας.
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αιΜΟΣΦαιΡινή	-	ΜΕΤαΦΟΡα	ΟξυΓΟνΟυ
ςτα ανώτερα θηλαστικά και τον άνθρωπο η με-

ταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους 
ιστούς επιτελείται, με εξαιρετική απόδοση και ακρί-
βεια, με την αιμοσφαιρίνη. η πρωτεϊνη αυτή έχει την 
ιδιότητα να συνδέεται άμεσα με οξυγόνο στη μερική 
πίεση (pO2) με την οποία αυτό φθάνει στις κυψελίδες 
και να το αποδεσμεύει προοδευτικά στους ιστούς, 
και πάλι ανάλογα με τη μερική πίεση που επικρατεί 
εκεί, με τρόπο που εξασφαλίζει επαρκή οξυγόνωση 
παντού, από τα στεφανιαία αγγεία μέχρι τα τριχοειδή 
των δακτύλων.

η ιδιότητα αυτή αποτυπώνεται με ακρίβεια στην 
καμπύλη της ”συγγένειας της αιμοσφαιρίνης προς 
το οξυγόνο” (επίσης “καμπύλη αποδέσμευσης του 
οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη”, oxygen affinity; 
oxygen dissociation) (εικόνα 1) που συσχετίζει τον 
κορεσμό της αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο και την pO2 
στους πνεύμονες και τους ιστούς. η καμπύλη είναι 
σχετικά επίπεδη στις pO2 65-110 mmHg. άυτό δείχνει 
ότι ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο είναι 
πλήρης (100%) σε ένα ευρύ φάσμα pO2, αποτελώ-
ντας πρόνοια της φύσεως για τις περιπτώσεις που ο 
άνθρωπος αναπνέει αέρα με μικρότερη περιεκτικότητα 
οξυγόνου (υψόμετρο) ή δεν μπορεί να περάσει εύκολα 
το αέριο μέσω του κυψελιδο-τριχοειδικού φραγμού 
(πνευμονοπάθειες, μέχρις ενός ορίου). άντίθετα, η 
καμπύλη γίνεται περισσότερο επικλινής στις pO2 95-50 
mmHg, υποδηλώνοντας τη βαθμιαία αποδέσμευση 
του αερίου όσο η pO2 στους ιστούς μειώνεται. ςτην 

κλινική πράξη η συγγένεια της αιμοσφαιρίνης με το 
οξυγόνο αποτυπώνεται με την παράμετρο P50 που 
αντιστοιχεί στην pO2, όπου ο κορεσμός της αιμοσφαι-
ρίνης με οξυγόνο είναι 50%. η πίεση αυτή είναι έξω 
από τα φυσιολογικά όρια, βρίσκεται όμως σε ευαίσθητο 
σημείο της καμπύλης και αποδίδει ικανοποιητικά το 
φαινόμενο. κάτω από κανονικές συνθήκες η ρ50 της 
ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης είναι 26 mmHg. η τιμή 
αυτή μετατίθεται “προς τα δεξιά” κατά 1-3 mmHg ως 
φυσιολογική ανταπόκριση σε συνθήκες οξέωσης 
και πυρετού (φαινόμενο Bohr), επιτρέποντας έτσι 
την ευκολότερη αποδέσμευση του αερίου όταν αυτή 
χρειάζεται1,2.

η εντυπωσιακή σταθερότητα των παραπάνω 
λειτουργιών οφείλεται στην εξειδικευμένη δομή του 
μορίου της αιμοσφαιρίνης. ςυνοπτικά, πρόκειται για 
ένα ελλειψοειδές μόριο, που αποτελείται από δύο 
ζεύγη πολυπεπτιδικών “αλυσίδων” που απαρτίζονται, 
κάθε μία από αυτές, από 140 περίπου αμινοξέα. 
ςτον ενήλικο άνθρωπο οι αλυσίδες χαρακτηρίζονται 
ως “α” και ”β”, οπότε η αιμοσφαιρίνη ά (HbA) που 
συνιστούν εγγράφεται ως α2β2. κατά την οντογένεση 
εμφανίζονται άλλοι τύποι αλυσίδων που συνιστούν 
άλλους τύπους αιμοσφαιρινών, που δεν ενδιαφέρουν 
την παρούσα εισήγηση.

τα αμινοξέα κάθε αλυσίδας συνδέονται με πεπτιδι-
κούς δεσμούς, είναι επακριβώς καθορισμένα από τον 
γενετικό κώδικα του αντίστοιχου γονιδίου σφαιρίνης 
και, κατά συνέπεια, η αλληλουχία τους μεταβιβάζε-
ται σταθερά από γονείς σε απογόνους χωρίς καμία 
απολύτως μεταβολή. η ανάπτυξη δεσμών χαμηλής 
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ενέργειας ανάμεσα στις πλευρικές ρίζες των αμινοξέων 
κάθε αλυσίδας προσδίδει σε αυτήν μία συγκεκριμένη 
και ειδική στερεοδομή. ςε μερικά τμήματα της αλυσί-
δας τα αμινοξέα διατάσσονται σε ευθεία γραμμή, ενώ 
σε άλλα συστρέφονται ως έλικα. Έπειτα, όλα μαζί, 
αναδιπλώνονται στον χώρο δίνοντας στο μόριο την 
ειδική του μορφή που έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά:

(α) στην επιφάνεια του μορίου παίρνουν θέση 
κυρίως τα υδρόφιλα αμινοξέα, ενώ στο εσωτερικό του 
τα υδρόφοβα. (β) με την αναδίπλωση των ελίκων Ε 
και F δημιουργείται ένας θύλακος όπου τοποθετείται 
ο δακτύλιος της αίμης, ένα τετραπυρρολικό επίπεδο 
μόριο, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ένα άτομο 
σιδήρου. ο δακτύλιος συγκρατείται στη θέση αυτή 
με δεσμούς χαμηλής ενέργειας με πολλά γειτονικά 
αμινοξέα, ενώ ο σίδηρος της αίμης συνδέεται από τη 
μία πλευρά του με την ιστιδίνη F8 (το όγδοο αμινοξύ 
της έλικας F) ενώ, από την άλλη πλευρά και ακριβώς 
απέναντι στην ιστιδίνη Ε7 δημιουργείται ένα υδρόφοβο 
διάκενο, όπου εισχωρεί και αποδίδεται, χωρίς όμως 
να συνδέεται, το μόριο οξυγόνου που μεταφέρεται. οι 
τέσσερις αλυσίδες συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς 
χαμηλής ενέργειας που αναπτύσσονται στην επαφή 
των α1- με τις β2- αλυσίδες (σχετικά χαλαρή σύνδεση) 
ή στην επαφή των α1- με τις β1-αλυσίδες (σχετικά 
σταθερή σύνδεση). δεσμοί χαμηλής ενέργειας ανα-
πτύσσονται επίσης μεταξύ των πλευρικών αλυσίδων 
των αμινοξέων και της αίμης. H είσοδος του οξυγόνου 

στον θύλακο γίνεται όταν η αιμοσφαιρίνη βρεθεί σε 
περιβάλλον που έχει την κατάλληλη πίεση οξυγόνου. 
το πρώτο οξυγόνο συνδέεται δύσκολα, η σύνδεση 
όμως σαυτή διευκολύνει τη σύνδεση του δεύτερου 
οξυγόνου και αυτή του τρίτου κ.ο.κ. η αλληλεπίδραση 
αυτή των μορίων αίμης (“αλλοστερικό” φαινόμενο, 
heme-heme interaction) δίνει στην καμπύλη της 
οξυγόνωσης της αιμοσφαιρίνης την χαρακτηριστική 
σιγμοειδή της μορφή. η απελευθέρωση του οξυγόνου 
στους ιστούς επιβοηθείται με την είσοδο ενός μορίου 
2,3-διφωσφογλυκερινικού οξέος 2,3-ΒPG) σε μία 
κεντρική κοιλότητα που σχηματίζεται στο κέντρο του 
μορίου. το 2,3-ΒPG αποτελεί παρα-παράγωγο της γλυ-
κόλυσης (1,3-ΒPG μέσω της 2,3-διφωσφογλυκερινικής 
μουτάσης μετατρέπεται σε 2,3-ΒPG, παρακύκλωμα 
Rapoport - Luebering) και είναι απόλυτα αναγκαίο 
για την κανονική λειτουργία της αιμοσφαιρίνης. Είναι 
εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι κατά την πρόσληψη και 
την απόδοση του οξυγόνου οι σχέσεις των αλυσίδων 
μεταβάλλονται, ωσάν το μόριο της αιμοσφαιρίνης να 
αναπνέει και αυτό. η μεταβολή αφορά κυρίως τους 
δεσμούς μεταξύ α1- και β2-αλυσίδων (a1β2 και a2β1) 
και λιγότερο τους δεσμούς μεταξύ α1- και β1 (α1β1 και 
α2β2) αλυσίδων. οι μεταβολές αυτές γίνονται για να 
“χωρέσουν” εναλλακτικά στα δημιουργούμενα διάκενα 
τα τέσσερα μόρια οξυγόνου και το ένα μόριο 2,3-ΒPG. 
η δεοξυαιμοσφαιρίνη είναι περισσότερο “συμπαγής”. 
η κατάσταση αυτή αναφέρεται ως τ (Tense). Με την 
βαθμιαία είσοδο του οξυγόνου στους θυλάκους της 
αίμης των αλυσίδων της η αιμοσφαιρίνη “χαλαρώνει”. 
η κατάσταση αυτή αναφέρεται ως R (relaxed). ςτο 
τέλος, το οξυγόνο που φθάνει και αποδίδεται στους 
ιστούς μετέχει σε μια αλληλουχία οξειδωτικών αντι-
δράσεων στα μιτοχόνδρια (μεταφορά ηλεκτρονίων) 
αποδίδοντας ενέργεια1,2.

η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης στο αίμα ενός 
υγιούς ενήλικου ανθρώπου είναι περίπου 13-15 g/dl 
(συνολική ποσότητα περί τα 750 g) και η κυκλοφορία 
της μέσα στα αγγεία του εξασφαλίζει την επαρκή 
οξυγόνωση των ιστών και την αποδοτική λειτουργία 
τους. ο εγκλεισμός της αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτ-
ταρα αποτελεί σημαντική πρόνοια της φύσεως γιατί 
προλαβαίνει την αθρόα απέκκριση της αιμοχρωστικής 
από τους νεφρούς (μ.β. 64,000) και γιατί διευκολύνει 
τη μικροκυκλοφορία, που θα ήταν πολύ δύσκολη αν 
η αιμοσφαιρίνη κυκλοφορούσε ως διάλυμα λόγω του 
υψηλού ιξώδους του.

Είναι σαφές, ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν η 
αιμοσφαιρίνη του ατόμου είναι επαρκής και λειτουργεί 
κανονικά3,4. Όταν οι συνθήκες αυτές δεν καλύπτονται, 
τότε οι ιστοί βρίσκονται σε κατάσταση υποξίας και ο 
οργανισμός προσπαθεί να αντιρροπήσει το έλλειμμα 

Εικόνα	1.	καμπύλες αποδέσμευσης του οξυγόνου από την 
αιμοσφαιρίνη σε διάφορες συνθήκες pη και θερμοκρασίας. 
καμπύλες αιμοσφαιρινών με αυξημένη και μειωμένη συγγένεια 
προς το οξυγόνο. οι κάθετες γραμμές με τους αριθμούς 2.5, 5.3 
και 9.5 αντιστοιχούν στους όγκους οξυγόνου που αποδίδονται 
σε μερική πίεση 45 mmHg.
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οξυγόνου αυξάνοντας τη μεταφορά του, σε πρώτη 
φάση με επιτάχυνση της κυκλοφορίας και διευκο-
λύνοντας την απόδοσή του από την αιμοσφαιρίνη, 
και, σε δεύτερη φάση, αυξάνοντας την ποσότητα της 
συνολικής διαθέσιμης αιμοσφαιρίνης. άπό αυτά, η 
επιτάχυνση της κυκλοφορίας δεν αφορά το παρόν 
κεφάλαιο, ενώ η καλύτερη απόδοση διευκολύνεται 
με ενεργοποίηση του παρακυκλώματος Luebering 
που παράγει περισσότερο 2,3-ΒPG, όπως προ-
ανεφέρθηκε. η δεύτερη φάση, δηλαδή η αύξηση 
της αιμοσφαιρίνης ως απάντηση στην ιστική ανοξία 
αποτελεί το κύριο θέμα της εισήγησης, δεδομένου 
ότι φυσιολογικά επιτελείται στο σωστό μέτρο, αλλά 
σε διάφορες καταστάσεις υπερβαίνει τα όρια και 
απολήγει σε μια σειρά παθολογικών καταστάσεων 
με πολύ ενδιαφέρουσα παθοφυσιολογία.

ΡυΘΜιΣή	ΤήΣ	ΕΡυΘΡΟΠΟιήΣήΣ
ςτον υγιή ενήλικο άνθρωπο κάθε ημέρα παράγονται 

1023 (δικτυο)ερυθροκύτταρα που αναπληρώνουν αυτά 
που απομακρύνονται λόγω γήρατος. η παραγωγή 
των νέων ερυθροκυττάρων επιτελείται στο μυελό 
των οστών, αρχίζοντας από τα αρχέγονα, πολυδύ-

ναμα κύτταρα που δεσμεύονται κατά τυχαίο τρόπο 
(“στοχαστικά”) προς εξέλιξη στην ερυθρά σειρά. τα 
κύτταρα αυτά, όπως και τα δεσμευμένα στελεχιαία 
κύτταρα δεν αναγνωρίζονται μορφολογικά-μοιάζουν 
μάλλον με λεμφοκύτταρα. η αναγνώρισή τους γίνεται 
με βάση την ιδιότητά τους να καλλιεργούνται σχημα-
τίζοντας ιδιόμορφες αποικίες BFU-E και CFU-E. ο 
πολλαπλασιασμός και η εξέλιξη των κυττάρων αυτών 
καθορίζονται και επιβοηθούνται από τις κατάλληλες 
κυτταροκίνες [SCF, stem cell factor (kit-ligand), IL3, 
IL11, GM-CSF κ.ά.], τα κατάλληλα μόρια προσκόλλη-
σης του μικροπεριβάλλοντος (VGEM, ) και ορισμένους 
μεταγραφικούς παράγοντες (GATA-1). ςτο στάδιο 
των CFU-E επεμβαίνει και μια άλλη κυτταροκίνη, 
η ερυθροποιητίνη, η οποία στη συνέχεια αποτελεί 
τον κύριο ρυθμιστή της ερυθροποίησης, αφού την 
προάγει ή την καταστέλλει ανάλογα με τις ανάγκες 
σε οξυγόνου του οργανισμού3,4.

Ιστορικά, οι πρώτες ενδείξεις ότι η ερυθροποίηση 
μπορεί να επιταθεί σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου 
αποδίδονται στον Viault που το 1890 ανέφερε αύξηση 
του αιματοκρίτη όταν αυτός και άλλα πειραματό-
ζωα βρέθηκαν σε μεγάλο υψόμετρο5. οι ενδείξεις 
ισχυροποιήθηκαν με την παρατήρηση των Carnot 

Εικόνα	2.	ςχηματοποίηση της ρύθμισης της ερυθροποιητίνης μέσω του οξυγόνου που φθάνει στα νεφρικά κύτταρα.
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και Deflandres (1906), ότι η ένδοφλέβια χορήγηση 
πλάσματος από αναιμικό ασθενή σε φυσιολογικό 
άτομο επέφερε αύξηση του αιματοκρίτη του6 και 
επιβεβαιώθηκαν πολλά χρόνια αργότερα με πειρά-
ματα σε παραβιοτικούς ποντικούς7. η απομόνωση 
ερυθροποιητίνης από τα ούρα αναιμικών ατόμων 
το 19858, απετέλεσε “κλειδί” για την ανίχνευση του 
γονιδίου της9 και άνοιξε τον δρόμο αφ’ενός για την 
βιοτεχνολογική παραγωγή της και αφ’ετέρου για την 
ανακάλυψη πολλών άλλων παραγόντων που ρυθμί-
ζουν την σύνθεσή της. ςτη συνέχεια της εισήγησης οι 
παράγοντες αυτοί θα αναφερθούν ακολουθώντας τη 
σειρά με την οποία αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία10.

Ερυθροποιητίνη	(EPO)
Είναι γλυκοπρωτεϊνη με μοριακό βάρος 30,400 d 

που αποτελείται από 400 aμινοξέα σε μία μονή αλυ-
σίδα. η Ερο εμφανίζει σημαντική δομική “ομολογία” 
με την θρομβοποιητίνη (30-50%), αλλά και σημαντική 
ομολογία με την Ερο των πιθήκων (chimpanzees, 
>90%), των τρωκτικών (80%) και άλλων ζώων.

κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η σύνθεση 
της Ερο επιτελείται κατά κύριο λόγο στους νεφρούς, 
κυρίως από τους ινοβλάστες της περιοχής, όπου η 
μυελική μοίρα μεταπίπτει στην φλοιώδη. ςε συνθήκες 
υποξίας ικανότητα σύνθεσης Ερο αποκτούν ολοένα 
και περισσότεροι ινοβλάστες, κυρίως της φλοιώδους 
και λιγότερο της μυελώδους μοίρας, υποδηλώνοντας 
ότι τα κύτταρα αυτά μπορύν να “αντιληφθούν” και να 
ανταποκριθούν προς την υποξία. Ερυθροποιητίνη 
συντίθεται και στο ήπαρ, [ηπατοκύτταρα, κύτταρα 
Kuppfer (?)], όχι όμως σε ποσά που εξασφαλίζουν 
επαρκή ερυθροποίηση, παρά το γεγονός ότι η υποξία 
αυξάνει τη σύνθεση. ςτην εμβρυϊκή ζωή υτο ήπαρ 
αποτελεί κύρια εστία σύνθεσης ερυθροποιητίνης. 
Μεταγραφή Ερο-mRNA έχει διαπιστωθεί και στον 
εγκέφαλο (αστροκύτταρα), τα κύτταρα του αμφιβλη-
στροειδούς, τον πλακούντα και τους όρχεις, υποδη-
λώνοντας, ότι η ορμόνη μετέχει στην ρύθμιση της 
σύνθεσης και άλλων πρωτεϊνών10.

το γονίδιο της Ερο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 
7 και, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, περιβάλλεται 
από ρυθμιστικές αλληλουχίες. οι αλληλουχίες αυτές 
μελετήθηκαν σε ποντικούς, οι οποίοι είχαν διαμολυνθεί 
με γονίδια Ερο που φέρονταν πάνω σε τμήματα DNA 
ποικίλου μήκους, και προφανώς περιελάμβαναν μία 
ποικιλία ρυθμιστικών αλληλουχιών 5’ και 3’ από το 
γονίδιο της Ερο. άπό αυτές, σημειώνονται (α) μια 
περιοχή 14-20 kb 5’ του γονιδίου που φαίνεται να 
δρα ενισχυτικά και στον νεφρό και στο ήπαρ, και (β) 
μία περιοχή με ανασταλτική δράση 2.2-8.5 kb 3’ του 

γονιδίου. Επιπλέον, αναγνωρίσθηκε μία νουκλεοτι-
δική αλληλουχία, 120 βάσεις μετά το σήμα για την 
πολύ-αδενυλίωση, η οποία αποτελεί σημείο σύνδε-
σης του συμπλέγματος του “αισθητήρα οξυγόνου”, 
με συνέπειες που θα περιγραφούν στη συνέχεια10.

τα επίπεδα της EPO πλάσματος εκφράζονται σε 
“μονάδες” και κυμαίνονται σε άμεση συσχέτιση με 
τον αιματοκρίτη κάθε ατόμου, ιδιαίτερα όταν αυτός 
βρίσκεται εκτός των φυσιολογικών τιμών.

η λειτουργία της ερυθροποιητίνης είναι πολλαπλή. 
Εμπλέκεται ελάχιστα μόνον στα πρώτα στάδια της ερυ-
θροποίησης (GFU-GEMM, BFU-Es), αλλά γίνεται ο κύριος  
ρυθμιστής της μετά το στάδιο του κυττάρου CFU-E 
προάγοντας (α) τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και 
την κυτταρική διαφοροποίηση και (β) αναστέλλοντας 
την απόπτωση των προγονικών και των προδρόμων 
κυττάρων της ερυθράς σειράς. οι αλληλεπιδράσεις της 
Ερο με τους αντίστοιχους παράγοντες και διαβιβαστές 
έχουν μελετηθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά 
εκφεύγουν των ορίων της εισήγησης3,4.

αισθητήρας	Οξυγόνου
η ιδέα ότι η ένταση της ερυθροποίησης εξαρ-

τάται από την ποσότητα της ερυθροποιητίνης που 
συντίθεται, και ότι η τελευταία εξαρτάται από την 
προσφορά οξυγόνου στους ινοβλάστες του νεφρικού 
παρεγχύματος, οδηγεί στην υποθέση, ότι, πίσω από 
την ρύθμιση αυτή, πρέπει να υπάρχει κάποιος πρωϊ-
μότερος μηχανισμός ο οποίος αντιλαμβάνεται το ιστικό 
οξυγόνο και ρυθμίζει τη σύνθεση ερυθροποιητίνης. 
Επισημαίνεται, ότι “αποθήκες” ερυθροποιητίνης δεν 
υπάρχουν. κατά συνέπεια, η ανταπόκριση πρέπει να 
είναι άμεση και ταχεία. ο μηχανισμός αυτός αποκα-
λύφθηκε το 199110,11. πρόκειται για μια ομάδα αλλη-
λεπιδρώντων παραγόντων, οι οποίοι βρίσκονται σε 
πολλά κύτταρα του οργανισμού και όχι μόνον στους 
ινοβλάστες του νεφρού, και προάγουν τη σύνθεση 
της ερυθροποιητίνης επιδρώντας στον υποκινητή 
της. οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς 
είναι οξυγονο-εξάρτητοι. H πρωταρχική “αίσθηση” 
του ιστικού οξυγόνου γίνεται από τoν παράγοντα 
HIF. η πρωτεϊνη αυτή σχηματίζεται από δύο μόρια: 
τον HIF-1a και τον HIF-1β. ο παράγων HIF-2a είναι 
ισομορφή του HIF-1a και έχει παρόμοιες, όχι όμως 
της ίδιες ακριβώς ιδιότητες και λειτουργίες10-12. άνά-
λογος είναι και ο παράγων HIF-3a. και οι δύο ισο-
μορφές αναφέρονται με πολλά διαφορετικά ονόματα 
στην βιβλιογραφία. ο HIF-1b συντίθεται σταθερά 
και αυτόνομα στα οξυγονο-ευαίσθητα κύτταρα. ο 
παράγων HIF-1a συντίθεται σε περίσσεια. Όταν το 
ιστικό οξυγόνο είναι επαρκές, τότε η περίσσεια αυτή 
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συνδέεται με μόρια ουμπικουϊτίνης και αποδομείται 
στο πρωτεάσωμα. προϋπόθεση για την πρωτεόλυση 
είναι η υδροξυλίωση των προλινών #402 και #564, που 
γίνεται από ειδικές HIF-υδροξυλάσες, και η σύνδεση 
με την ουμπικουϊτίνη που γίνεται με τη λιγάση Ε3 και 
κατευθύνεται από τον παρευρισκόμενο παράγοντα 
VHL. άναμφισβήτητα το σύστημα είναι πολύπλοκο και 
αποτελεί κλασσικό παράδειγμα ρύθμισης της ποσότη-
τας μιάς πρωτεϊνης με τον πιό σπάταλο τρόπο, δηλαδή 
πρώτα με υπερπαραγωγή και έπειτα με απομάκρυνση 
της περίσσειας. οπωσδήποτε, λειτουργεί με εξαιρετική 
ευαισθησία και ταχύτητα. Υπάρχουν τρείς υδροξυλά-
σες προλίνης (PHD, prolyl-hydroxylase): η PHD1, η 
PHD2 και η PHD3, σε μεγαλύτερη συγκέντρωση η 
PHD213. ο σίδηρος στο ενεργό κέντρο τους αποτελεί 
κοινό χαρακτηριστικό. άυτό εξηγεί και τη μείωση της 
δράσης τους παρουσία δεσφερριοξαμίνης. Είναι 
ενδιαφέρον, ότι η περίσσεια HIF-υδροξυλασών απο-
μακρύνεται επίσης με πρωτεόλυση. ο παράγων VHL 
(von Hippel-Lιndau) είναι γνωστός από το αντίστοιχο 
παιδιατρικό ενδοκρινολογικό σύνδρομο που προκαλεί 
η έλλειψή του. Όμως εδώ, ο ρόλος του είναι η ευό-
δωση της δέσμευσης μορίων ουμπικουϊτίνης πάνω 
στον προλυλ-υδροξυλιωμένο HIF1a, ώστε αυτός να 
οδηγηθεί σε πρωτεόλυση14. ςε συνθήκες επαρκούς 
οξυγόνου, ο παράγων HIF-1β συνδέεται με όσον πα-
ράγοντα HIF-1a χρειάζεται και το διμερές εισέρχεται 
στον πυρήνα του Ερο-παραγωγού ινοβλάστη για 
να συνδεθεί με την κατάλληλη αλληλουχία του υπο-
κινητή της ερυθροποιητίνης και να αποτελέσει, μαζί 
με άλλους παράγοντες, το σύμπλεγμα έναρξης της 
μεταγραφής. άπό τους παράγοντες αυτούς ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να γίνει για το σύμπλεγμα του συν-
ενεργοποιητού (cο-activator) που αποτελείται από την 
“πρωτεΐνη 300” και την “πρωτεϊνη CPB”10. H σύνδεση 
αυτή είναι επίσης οξυγονο-εξάρτητη και, σε συνθήκες 
επαρκούς οξυγόνου, αναστέλλεται με υδροξυλίωση 
της ασπαραγίνης #803 στην καρβοξυλικό άκρο του 
HIF-1a102. η υδροξυλίωση επιτελείται με μια τέταρτη 
υδροξυλάση, που αποτελεί τον FIH (Factor Inhibiting 
HIF) (“παράγων αναστολής του ηΙF”)15.

η δράση του HIF δεν περιορίζεται στη ρύθμιση της 
σύνθεσης ερυθροποιητίνης. οι μελέτες των αλληλου-
χιών, πάνω στις οποίες μπορεί αυτός να προσδεθεί 
σε διάφορα κύτταρα, έδειξαν πολλούς υποκινητές 
που επηρεάζονται. άν και η πλήρης περιγραφή των 
αλληλεπιδράσεων αυτών εκφεύγει της παρούσας 
εισήγησης, συνοπτικά μπορεί να αναφερθεί ότι (α) 
ο HIF προάγει τη σύνθεση μορίων προσκόλλησης 
(κυρίως VEGF) που επαυξάνουν την νέο-αγγειογένεση 
και την αρτηριογένεση (άρα ευνοούν την ανάπτυξη 
ενός καρκινικού όγκου), και (β) προάγει τη σύνθεση 

της κινάσης της πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης 
(PDK1), η οποία, σε συνθήκες ανοξίας, αναστέλλει 
την ομώνυμη αφυδρογονάση παρεμποδίζοντας την 
κανονική εξέλιξη της γλυκόλυσης στο μιτοχόνδριο. η 
δυνατότητα αξιοποίησης των παραπάνω δράσεων 
στην παθολογία των αγγείων και την αντιμετώπιση 
του καρκίνου είναι προφανής12.

η ερυθροποίηση ρυθμίζεται με τις διεργασίες 
που περιγράφηκαν παραπάνω όταν το οξυγόνο που 
προσφέρεται στα νεφρικά κύτταρα είναι επαρκές. ςτην 
περίπτωση αυτή, συμβάλλουν κατά σειρά:

• το προσφερόμενο οξυγόνο
• ο αισθητήρας του, άγνωστος προς το παρόν, 

που προφανώς βρίσκεται στο ίδιο κυτταρικό πε-
ριβάλλον,

• οι HIF-υδροξυλάσες που υδροξυλιώνουν δύο 
ειδικές προλίνες στο μόριο του ηΙF-1α, καλώντας 
τον παράγοντα VHL να συνδέσει, μέσω της Ε3 
λιγάσης, μόρια ουμπικουϊτίνης πάνω στoν HIF-1a 
που περισσεύει,

• το πρωτεάσωμα που αποδομεί τον προετοιμα-
σμένο HIF-1a, και

• το διμερές HIF-1a/HIF-1β που εισέρχεται στον 
πυρήνα για συνδεθεί στον υποκινητή της Ερο 
και να προαγάγει, μαζί με άλλους παράγοντες τη 
μεταγραφή της.

ανταπόκριση	της	σύνθεσης	ερυθροποιητίνης	σε	
συνθήκες	ιστικής	υποξίας

Όταν το οξυγόνο που προσφέρεται στους ιστούς 
είναι μειωμένο, τότε οι διεργασίες αυτές εντείνονται, 
η σύνθεση ερυθροποιητίνης αυξάνεται και η ερυ-
θροποίηση γίνεται περισσότερο αποδοτική3,4,16. Εδώ 
εντάσσονται:

• οι απλαστικές και αιμολυτικές αναιμίες και, λιγότε-
ρο, οι αναιμίες από έλλειψη βασικών συστατικών 
(σίδηρος, βιταμίνες), όχι όμως και οι αναιμίες, 
όπου η σύνθεση ερυθροποιητίνης είναι απαρχής 
μειωμένη (χρόνια νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια),

• οι πρωτοπαθείς ερυθροκυτταρώσεις, όπου η υπερ-
παραγωγή ερυθροποιητίνης είναι αυτόνομη (όγκοι 
νεφρού, μεταμόσχευση νεφρού, ηπάτωμα, αιμαγ-
γειοβλάστωα της παρεγκεφαλίδος, ινομυώματα, 
παρανεοπλαστικά σύνδρομα κ.ά.), και

• οι δευτεροπαθείς ερυθροκυτταρώσεις, όπου η 
υπερέκκριση ερυθροποιητίνης και η επακόλουθη 
αύξηση της μάζας των ερυθρών οφείλεται σε μεί-
ωση της παροχής οξυγόνου (μεγάλο υψόμετρο, 
χρόνιες πνευμονοπάθειες, συγγενείς καρδιοπά-
θειες, άπνοια ύπνου, κ.ά.).
Όταν η οξυγόνωση των ιστών είναι υπερεπαρκής, 
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τότε ο ρυθμιστικός μηχανισμός αναστέλλει την σύνθε-
ση ερυθροποιητίνης και ο ρυθμός της ερυθροποίησης 
μειώνεται, π.χ. μετά από κάθοδο ορεσιβίων σε πεδι-
νές περιοχές. Όμως, στην παθολογία του ανθρώπου 
αναγνωρίζονται περιπτώσεις, όπου ο μηχανισμός 
αυτός δεν λειτουργεί κανονικά και η ερυθροποιητίνη 
συντίθεται χωρίς έλεγχο με συνέπεια την άμετρη, 
άσκοπη, και βλαβερή ερυθροποίηση. οι καταστάσεις 
αυτές παίρνουν τον τίτλο “δευτεροπαθής ερυθροκυτ-
τάρωση από απρόσφορη σύνθεση ερυθροποιητίνης” 
και αναφέρονται συνοπτικά στο τελευταίο μέρος της 
παρούσας εισήγησης. οι καταστάσεις αυτές αφορούν 
βλάβες των γονιδίων, που εμπλέκονται στη ρύθμιση 
της σύνθεσης ερυθροποιητίνης και ήδη αναφέρθηκαν, 
και, κατά συνέπεια, είναι “οικογενείς” (familial) και 
κληρονομικές16.

άκολουθούν τα αντίστοιχα παραδείγματα και πα-
ραπομπές.

1.	Ερυθροκυτταρώσεις	από	μεταλλάξεις	του	HIF
Μείωση του HIF1a που οδηγεί σε ιστική υποξία 

έχει αναφερθεί σε πειραματόζωα. ςτον άνθρωπο έχει 
αναφερθεί μια ανάλογη διαταραχή της ισομορφής HIF2 
που οδηγεί σε ερυθροκυττάρωση επειδή η μετάλλαξη 
G1609-T σε επίπεδο DNA και Gly537-τrp σε επίπεδο 
πρωτεϊνης παρεμποδίζει την υδροξυλίωση και την 
επακόλουθη πρωτεόλυση του HIF2α, προάγοντας 
την απρόσφορη σύνθεση ερυθροποιητίνης και την 
ανάπτυξη ερυθροκυττάρωσης. Μελετήθηκαν τρία μέλη 
τριών γενεών μιάς οικογένειας. η μητέρα της μητέρας, 
η μητέρα και ο ασθενής με επίπεδα αιμοσφαιρίνης 
19.1, 16.3 και 21.3 g/dl αντίστοιχα, κανονικά λευκά και 
αιμοπετάλια17. το ενδιαφέρον της παρατήρησης είναι 
ότι η μετάλλαξη επιφέρει μερική μόνον αναστολή της 
πρωτεόλυσης του HIF2a, και ότι αυτή είναι σε θέση να 
επηρεάσει σημαντικά την έκκριση ερυθροποιητίνης, 
καταδεικνύοντας τη σημασία του HIF στην ρύθμιση 
της ερυθροποίησης). Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 
και άλλες τέσσερις φορείς ανάλογων μεταλλάξεων 
με ερυθροκυττάρωση (Met535Val και Gly537Arg)16.

2.	Ερυθροκυτταρώσεις	από	μεταλλάξεις	που	
αδρανοποιoύν	τις	προλυλ-υδροξυλάσες	του	HIF

Εδώ πρόκειται για μοναδικές περιπτώσεις όπου 
οι μεταλλάξεις των προλυλ-υδροξυλασών επιφέρουν 
μείωση της πρωτεόλυσης των HIF και, κατ΄ακολουθία, 
αύξηση της σύνθεσης ερυθροποιητίνης και ανάπτυξη 
ερυθροκυττάρωσης. οι λιγοστοί ασθενείς που έχουν 
περιγραφεί μέχρι τώρα είναι ετεροζυγώτες και εμφα-
νίζουν ήπια ερυθροκυττάρωση. άναφέρεται και ένα 

θρομβωτικό επεισόδιο. οι υποκείμενες μεταλλάξεις 
aφορούν την PHD2 και είναι πολύ ετερογενείς (δύο 
μεταθέσεις πλαισίου ανάγνωσης από απώλεια και από 
προσθήκη ενός αμινοξέος αντίστοιχα), δύο μεταλλά-
ξεις πρόωρου τερματισμού της σύνθεσης και άλλες 
μεταλλάξεις της πρωτογενούς δομής18. οι μεταλλάξεις 
αυτές αφορούν το σύνολο του γονιδιακού υλικού και 
ανιχνεύονται σε όλα τα κύτταρα των φορέων (germ 
line) μαζί με το φυσιολογικό τους αλληλικό γονίδιο. 
Όμως πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια περίπτωση όπου 
στα κύτταρα ενός παραγαγγλιώματος η μετάλλαξη 
εμφανιζόταν σε ομόζυγη μορφή, προφανώς από 
απώλεια ετεροζυγωτίας. η σημασία της παρατήρησης 
είναι ότι η PHD2 υδροξυλάση μπορεί να ενεργεί και 
ως ογκοκατασταλιτκό γονίδιο19.

3.	Ερυθροκυτταρώσεις	από	μεταλλάξεις	που	
αδρανοποιούν	τον	παράγοντα	VHL

H σχέση του γονιδίου VHL με την ανάπτυξη ερυ-
θροκυττάρωσης είναι ένα πολύπλοκο και ενδιαφέρον 
θέμα της γενετικής και της παθολογίας. To σύνδρομο 
von Hippel Lindau είναι ένα βαρύ οικογενές νόσημα 
που εντάσσεται στα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα 
και περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολλαπλών αιμαγγειο-
βλαστωμάτων στην παρεγκεφαλίδα, τον νωτιαίο μυελό, 
τον αμφιβληστροειδή και τον νεφρό. ςυνυπάρχουν 
πολύ συχνά φαιχρωμοκυτώματα, καρκίνος νεφρού, 
αγγειώματα νεφρού και παγκρεατικές κύστεις. περι-
γράφηκε από τους Γερμανούς οφθαλμιάτρους von 
Hippel (1902) και Lindau (1927) ως αγγείωμα του 
αμφιβληστροειδούς. το υπόλογο ομώνυμο γονίδιο 
αποτελεί κλασσικό παράδειγμα ογκοκατασταλτικού 
γονιδίου, το οποίο κληρονομείται ως αυτοσωματικός 
επικρατών χαρακτήρας. οι μεταλλάξεις του γονιδίου 
σε ομόζυγη μορφή διευκολύνουν την εμφάνιση νεο-
πλασιών. ςτις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται 
για “δεύτερο κτύπημα”, όπου η ετερόζυγη κατάστα-
ση [όταν ένα χρωμόσωμα του γενετικού υλικού του 
πάσχοντος (germ line) φέρει ήδη μια μετάλλαξη που 
αδρανοποιεί το ένα γονίδιο, αλλά υπερκαλύπτεται από 
το υγιές αλλήλιο], επιβαρύνεται όταν μια ίδια ή παρό-
μοια μετάλλαξη επισυμβεί και στο άλλο αλλήλιο ενός 
σωματικού κυττάρου, αίροντας την ογκοκατασταλτική 
δράση του VHL, και οδηγώντας στην ανάπτυξη του 
νεοπλάσματος20.

το πώς άλλες μεταλλάξεις του ιδίου παράγοντος 
έχουν τόσο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ερυθροκυτ-
τάρωσης αποτελεί πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, χωρίς 
απάντηση όμως, αφού οι ερυθραιμικοί ασθενείς δεν 
έχουν αυξημένη συχνότητα νεοπλασιών, ενώ σπάνιοι 
μόνον ασθενείς με το σύνδρομο VHL εμφανίζουν 
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ερυθροκυττάρωση. η ανακάλυψη της σχέσης αυτής 
έγινε στο πλαίσιο της μελέτης μιάς ενδιαφέρουσας 
ομάδας πολυκυτταραιμικών ατόμων που ανήκαν σε 
μία κλειστή μικροκοινωνία της κεντρικής ρωσσίας, 
γνωστής με το όνομα Chuvash. Μελετήθηκαν πέντε 
οικογένειες. κοινό εύρημα σε όλα τα πολυκυτταραι-
μικά μέλη τους ήταν η μετάλλαξη 598 C -> T στο 
γονίδιο VHL21. Μεταγενέστερες έρευνας έδειξαν, 
ότι στην περιοχή Chuvash η μετάλλαξη αυτή είναι 
ενδημική, όχι όμως και αποκλειστική, αφού άτομα 
με ερυθροκυττάρωση και την ίδια μετάλλαξη έχουν 
αναγνωρισθεί και σε μια οικογένεια της Ischia στην 
Ιταλία22, και, σποραδικά, σε πολλούς άλλους ασθενείς 
από όλον τον κόσμο23. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, 
ότι η μελέτη των απλότυπων της σφαιρίνης όλων των 
παραπάνω ατόμων αποδεικνύουν καταγωγή από 
έναν κοινό πρόγονο που ενεφάνισε τη μετάλλαξη 598 
C ->T πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Εξαίρεση 
αποτελεί μια τουρκική οικογένεια με πολυκυτταραιμία 
Chuvash και διαφορετικό απλότυπο24. οι ετεροζυγώτες 
φορείς της μετάλλαξης κατά κανόνα δεν εμφανίζουν 
πολυκυτταραιμία. ςτις σπάνιες περιπτώσεις που αυτή 
έχει αναφερθεί εικάζεται η απουσία του αλληλικού 
γονιδίου ή έχουν διαπιστωθεί άλλες μεταλλάξεις του, 
όπως η 562 C-> G, 574C-> T, 388C-> G και 311G->T. 
άντίθετα, στους ομοζυγώτες διαπιστώνεται σταθερά 
άυξηση της μάζας των ερυθρών μαζί με άλλα ενδια-
φέροντα χαρακτηριστικά: χαμηλές τιμές λευκών και 
αιμοπεταλίων, ανάπτυξη κιρσών, πληκτροδακτυλία, 
χαμηλή αρτηριακή πίεση, συχνές ισχαιμικές βλάβες 
στον εγκέφαλο, συχνά θρομβωτικά επεισόδια και 
αυξημένη θνησιμότητα.

Είναι σαφές, ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να 
εξηγηθούν με την αύξηση του HIF-1a (και των ισο-
μορφών του) που δεν πρωτεολύονται κανονικά, αφού 
ο ελαττωματικός VHL δεν επιφέρει την προετοιμασία 
τους για πρωτεόλυση. την αύξηση των HIF αντανα-
κλούν και η αύξηση της ερυθροποιητίνης, του VRGF, 
του αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, 
της τρανσφερρίνηςκαι του υποδοχέα της τρανφερρί-
νης, δηλαδή των πρωτεϊνών των οποίων η σύνθεση 
κατευθύνεται από το σύστημα VHL-PHD-HIF. Όμως 
η ερμηνεία αυτή δεν είναι πλήρης και η ερυθροκυτ-
τάρωση Chuvash μπορεί να υποκρύπτει και άλλες, 
αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής ανωμαλίες, όπως π.χ. 
ότι οι καλλιέργειες ερυθροειδικών κυττάρων δεν είναι 
αυτόνομες αλλά έχουν ανάγκη πρόσθετης ερυθρο-
ποιητίνης16.

4.	Ερυθροκυτταρώσεις	από	μεταλλάξεις	που	
επιφέρουν	αύξηση	της	συγγένειας	 
της	αιμοσφαιρίνης	προς	το	οξυγόνο

Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί πάνω από 100 
μεταλλάξεις που μεταθέτουν την καμπύλη οξυγόνωσης 
της αιμοσφαιρίνης “προς τα αριστερά”, με συνέπεια 
την μείωση της απόδοσης του οξυγόνου από το αίμα 
των τριχοειδών στους ιστούς. ςτην περίπτωση αυτή η 
ρ50, που μπορεί να υπολογισθεί με ειδικό τύπο25 ή να 
μετρηθεί με ειδικό οξύμετρο (Hemoscan), μειώνεται 
σημαντικά και επιβεβαιώνει την διάγνωση. η αύξηση 
της συγγένειας προς το οξυγόνο οφείλεται σε :
 (α) μεταλλάξεις αμινοξέων που μετέχουν στους δε-

σμούς α1β2 και α2β1 και σταθεροποιούν την 
κατάσταση R παρεμποδίζοντας την απόδοση του 
οξυγόνου στους ιστούς.

 (β) μεταλλάξεις αμινοξέων που μετέχουν στους δε-
σμούς μεταξύ α1β1 και σταθεροποιούν την κα-
τάσταση R παρεμποδίζοντας την απόδοση του 
οξυγόνου στους ιστούς.

 (γ) μεταλλάξεις που μειώνουν την σύνδεση του 2,3-
ΒPG με την αιμοσφαιρίνη παρεμποδίζοντας την 
μετάβαση από την κατάσταση R (οξυ-) στην κα-
τάσταση τ (δεοξυ-).

 (δ) μεταλλάξεις που οδηγούν σε ανώμαλο πολυμερι-
σμό της αιμοσφαιρίνης και παρεμποδίζουν την αλ-
ληλεπίδραση των αιμών (heme-heme ιnteraction) 
κρατώντας το μόριο της αιμοσφαιρίνης σε κατά-
σταση τ.

 (ε) μεταλλάξεις που οδηγούν σε επιμηκυσμένες 
αλύσους που αποδιοργανώνουν την κανονική 
τετραμερή μορφή του μορίου και παρεμποδίζουν 
τη λειτουργία του.

 (στ) μεταλλάξεις που παρεμποδίζουν τη μεταφορά 
του οξυγόνου κατά ανεξήγητο μέχρι τώρα τρόπο26.
πίνακες αιμοσφαιρινών με αυξημένη συγγένεια 

προς το οξυγόνο μπορούν να βρεθούν εύκολα στην 
βιβλιογραφία και το διαδίκτυο (http://globin.bx.psu.
edu/hbvar/menu.html). Εδώ αρκεί να λεχθεί, ότι οι 
παραπάνω διαταραχές είναι οικογενείς και κληρονο-
μούνται στους απογόνους. οι φορείς της ανωμαλίας 
έχουν πολυκυτταραιμία με τιμές αιματοκρίτη που 
κυμαίνονται από το φυσιολογικό πάνω όριο μέχρι 55-
60%25, κανονική μορφολογία ερυθρών, φυσιολογικά 
λευκά και αιμοπετάλια. Όταν ο αιματοκρίτης είναι 
υπερβολικά υψηλός, υπάρχουν κλινικά συμπτώματα 
που οφείλονται στο αυξημένο ιξώδες του αίματος και 
διαταραχές στην μικροκυκλοφορία. Όμως δεν υπάρχει 
σπληνομεγαλία και κνησμός.

οι ενδιαφέρουσες διαφορές αιματοκρίτη μεταξύ 
φορέων αιμοσφαιρινών με παρόμοια αύξηση της 
συγγένειας προς το οξυγόνο αποδίδεται σε διαφορε-
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τικές δυνατότητες απάντησης στην υποξία, άσχετες 
προς τον μηχανισμό οξυγόνωσης-αποξυγόνωσης. 
η διάγνωση τίθεται με αποκλεισμό των περισσό-
τερο πιθανών περιπτώσεων, μέτρηση της ρ50 και 
εξειδικευμένες βιοχημικές τεχνικές. η κύηση μπορεί 
να δημιουργήσει δυσκολίες γιατί το πλεονέκτημα της 
αυξημένης συγγένειας με το οξυγόνο της HbF (σε 
σχέση με την ηbά) παύει να υπάρχει. οι σπάνιες 
περιπτώσεις σύνθετης ετεροζυγωτίας για ένα γονίδιο 
β-θαλασσαιμίας με ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης με 
υψηλή συγγένεια προς το οξυγόνο αποτέλεσαν ένα 
ενδιαφέρον πείραμα της φύσης, όπου οι φορείς της 
διπλής ανωμαλίας είχαν μόνον την ανώμαλη αιμο-
σφαιρίνη, εντυπωσιακή αύξηση του αιματοκρίτη, και 
μικροκυττάρωση28-30.

5.	Ερυθροκυτταρώσεις	από	μείωση	του	2,3-ΒPG	
που	επιφέρουν	αδυναμία	της	κανονικής	 
απο-οξυγόνωσης	της	αιμοσφαιρίνης

πρόκεται για πολύ σπάνιες περιπτώσεις, οι οποίες 
οφείλονται σε έλλειψη του ενζύμου 2,3- ΒPG-μουτάση 
που μετατρέπει το 1.3- ΒPG σε 2,3-ΒPG. κληρονο-
μούνται ως αυτοσωματικός υπολειπόμενος χαρα-
κτήρας και έχουν το χαρακτηριστικό, ότι η εκτροπή 
της καμπύλης αποδοσηςοξυγόνου προς τα αριστερά 
είναι εμφανής στο αίμα όχι όμως και στο αιμόλυμα31.
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διαγνωστική	προσέγγιση	ασθενούς	με	ερυθροκυττάρωση	–	αντιμετώπιση
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άιματολογία 2011: 111-118
22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Ερυθροκυτταρώσεις

διαΓνωΣΤική	ΠΡΟΣΕΓΓιΣή	αΣΘΕνΟυΣ	 
ΜΕ	ΕΡυΘΡΟκυΤΤαΡωΣή

Μεταβολές	στον	ορισμό	της	ερυθροκυττάρωσης
ο ορισμός της ερυθροκυττάρωσης είναι το πρώτο 

μείζον κριτήριο της διάγνωσης της αληθούς πο-
λυκυτταραιμίας (άπ) της WHO 2008 (πίνακας 1).1 
Υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις έναντι 
των προηγούμενων διαγνωστικών κριτηρίων της 
ερυθροκυττάρωσης:2,3

α. Η εξατομίκευση της αιμοσφαιρίνης. Για πρώτη 
φορά στη διάγνωση της ερυθροκυττάρωσης αξι-
ολογείται η φυσιολογική τιμή αιμοσφαιρίνης κάθε 
ατόμου και δίδεται έτσι η ευκαιρία αναγνώρισης της 
ερυθροκυττάρωσης σε αρχικές φάσεις.

β. Η απενοχοποίηση του αιματοκρίτη. Εισάγεται 
ο αιματοκρίτης στα διαγνωστικά κριτήρια της ερυ-
θροκυττάρωσης. ςε προηγούμενα κριτήρια υπήρχε 
μόνο η μάζα των ερυθροκυττάρων (ομάδα μελέτης 
της αληθούς πολυκυτταραιμίας – PVSG)2 ή και η αι-
μοσφαιρίνη (WHO 2001)3. προηγήθηκαν πριν 3 έτη 
οι Βρεττανοί4, οι οποίοι θεώρησαν τον αιματοκρίτη 
καλύτερο δείκτη της ερυθροκυττάρωσης από την 
αιμοσφαιρίνη, την οποία και αντικατέστησαν με τον 
αιματοκρίτη στα δικά τους διαγνωστικά κριτήρια. προς 
δικαίωση και ημών των Ελλήνων που χρησιμοποιούμε 
συνέχεια τον αιματοκρίτη με μια μικρή ενοχή, αφού 
τα διαγνωστικά πρωτόκολλα αναφέρονταν μόνο σε 
μάζα ερυθρών και αιμοσφαιρίνη. Έτσι η τελευταία 
διαγνωστική πρόταση της WHO εισάγει και τις τρεις 
παραμέτρους των ερυθροκυττάρων (Hb, Hct, μάζα 
ερυθρών) και επιτρέπει σε κάθε κέντρο τη δική του 
επιλογή.

γ. Η ενοχοποίηση της μάζας των ερυθροκυττάρων. 
η μάζα των ερυθροκυττάρων θεωρήθηκε το 1968 από 
την ομάδα μελέτης της αληθούς πολυκυτταραιμίας 
(PVSG)5 ως ο μοναδικός δείκτης της ερυθροκυτ-
τάρωσης, αφού ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη 
εξαρτώνται από τον όγκο του πλάσματος. ςτα κρι-
τήρια όμως της ερυθροκυττάρωσης της WHO 2001 
προστέθηκε και η αιμοσφαιρίνη, ενώ στη WHO 2008 

Πίνακας	1.	διαγνωστικά κριτήρια αληθούς πολυκυτταραιμίας, 
WHO 2008
Μείζονα	κριτήρια
 1. Hb >18,5 g/dl (άνδρες), > 16,5 g/dl (γυναίκες)

ή
  Hb ή Ht >99η εκατοστιαία θέση των ορίων αναφοράς για την 

ηλικία, το φύλο ή το υψόμετρο διαβίωσης
ή

  Hb >17 g/dl (άνδρες), >15 g/dl (γυναίκες), αν συνδέεται με 
σταθερή αύξηση ≥ 2 g/dl από τη φυσιολογική τιμή ενός ατόμου 
και η αύξηση δεν αποδίδεται σε διόρθωση σιδηροπενικής 
αναιμίας
ή

  άυξημένη μάζα ερυθροκυττάρων >25% της μέσης φυσιολο-
γικής προβλεπόμενης τιμής

 2. παρουσία της JAK2V617F ή παρόμοιας μετάλλαξης
Ελάσσονα	κριτήρια
 1. Μυελός με υπερπλασία των τριών κυτταρικών σειρών
 2. Ελαττωμένα επίπεδα ερυθροποιητίνης στον ορό
 3. άνάπτυξη των ενδογενών ερυθροειδών αποικιών

*Για τη διάγνωση της αληθούς πολυκυτταραιμίας απαιτούνται τα 
2 μείζονα συν ένα έλασσον ή το πρώτο μείζον συν 2 ελάσσονα
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προηγούνται η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης της 
μάζας των ερυθροκυττάρων. η προοδευτική αυτή 
απαξίωση οφείλεται στην τεχνική μέτρησης της μάζας 
των ερυθροκυττάρων που είναι μια έμμεση, πολύ 
απαιτητική διαδικασία, δύσκολα να στανταρισθεί 
και με υψηλό κόστος. Έτσι, πολλά εργαστήρια την 
έχουν εγκαταλείψει. η ανακάλυψη της JAK2V617F 
μετάλλαξης περιόρισε πολύ τη χρήση της, ενώ όταν 
είναι ο Hct ≥60 στους άνδρες και ≥56 στις γυναίκες, 
δε χρειάζεται η μέτρηση της, διότι τότε η διάγνωση 
της απόλυτης ερυθροκυττάρωσης είναι σίγουρη.

JAK2V617F
η μεγαλύτερη προσφορά της μετάλλαξης 

JAK2V617F στην κλινική πράξη είναι ότι αναδείχθηκε 
ως το κύριο διαγνωστικό κριτήριο μιας ερυθροκυττά-
ρωσης και ιδιαίτερα της αληθούς πολυκυτταραιμίας, 
όπου περιόρισε τα 5 μείζονα κριτήρια της WHO 
2001 μόνο σε 2 στη WHO 2008. ο περιορισμός 
αυτός οφείλεται σε δυο βασικές γνώσεις. πρώτον, 
όλοι σχεδόν οι ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία 
φέρουν μετάλλαξη στη JAK2, είτε την V617F στο 
εξώνιο 14 (95%), είτε τις μεταλλάξεις στο εξώνιο 12 
(3%). δεύτερον, οι δευτερογενείς και οι συγγενείς 
ερυθροκυτταρώσεις δεν έχουν τις μεταλλάξεις JAK2. 
Έτσι, όταν υπάρχει η μετάλλαξη JAK2:
 α. αποφεύγεται η χρονοβόρος και με υψηλό κόστος 

και ανασφάλεια διερεύνηση για δευτερογενείς, 
συγγενείς και σχετικές ερυθροκυτταρώσεις.

 β. ισχυροποιείται έντονα η διάγνωση της αληθούς 
πολυκυτταραιμίας, έτσι ώστε με ασφάλεια να 
τίθενται εκτός κριτηρίων οι σπληνομεγαλίες, θρομ-
βοκυτταρώσεις και λευκοκυτταρώσεις.

 γ. αποφεύγεται η μέτρηση της μάζας των ερυθρο-
κυττάρων που δεν είναι πάντα εφικτή και τα απο-
τελέσματά της είναι συζητήσιμα.
Υπάρχουν 3 ελάσσονα κριτήρια στη WHO 2008 για 

την αληθή πολυκυτταραιμία: η οστεομυελική βιοψία, 
τα χαμηλά επίπεδα ερυθροποιητίνης και η ανάπτυξη 
in vitro ερυθροειδών αποικιών.

η οστεομυελική βιοψία διακρίνει την αληθή πο-
λυκυτταραιμία όχι μόνο από τις δευτερογενείς ερυ-
θροκυτταρώσεις, αλλά και από την ιδιοπαθή θρομ-
βοκυτταραιμία και τις άλλες μυελοϋπερπλαστικές 
νεοπλασίες.

η ερυθροποιητίνη σε πολλούς διαγνωστικούς αλ-
γόριθμους ερυθροκυττάρωσης έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο, αφού τα επίπεδά της βοηθούν στη διάκριση της 
αληθούς πολυκυτταραιμίας από τις δευτερογενείς 
ερυθροκυτταρώσεις.

ςαν μια μικρή παραφωνία, σε αυτούς τους τέσσε-

ρις σημαντικούς παράγοντες (Hct ή Hgb, μετάλλαξη 
V617F, οστεομυελική βιοψία, ερυθροποιητίνη) το 3ο 
έλασσον κριτήριο, ο σχηματισμός in vitro ενδογενών 
ερυθροειδών αποικιών, είναι ένα τεχνικά δύσκολο 
τεστ που γίνεται σε λίγα εργαστήρια, χωρίς έλεγχο 
ποιότητας μεταξύ τους και πολύ σπάνια θα χρειαστεί 
στη διάγνωση της αληθούς πολυκυτταραιμίας και 
γενικά των ερυθροκυτταρώσεων.

Για τη διάγνωση της αληθούς πολυκυτταραιμίας 
απαιτούνται τα 2 μείζονα κριτήρια και ένα έλασσον ή 
το πρώτο μείζον (η αύξηση του Hct ή της Hgb) συν 
δυο ελάσσονα.

διαγνωστική	προσέγγιση	ερυθροκυττάρωσης
άρχικά γίνεται επιβεβαίωση με επανάληψη του 

Hct και της Hgb. άκολουθεί ένα αναλυτικό ιστορικό 
και φυσική εξέταση για δευτερογενή αίτια. η γνώση 
των αιτιών της δευτερογενούς ερυθροκυττάρωσης 
(πίνακας 2) εύκολα θα καθοδηγήσει τις ερωτήσεις 

Πίνακας	2.	ταξινόμηση ερυθροκυττάρωσης
1.	Συγγενείς	ερυθροκυτταρώσεις

α. Με ελαττωμένη P50
 I. άιμοσφαιρινοπάθειες υψηλής συγγένειας με το οξυγόνο
 II. άνεπάρκεια 2,3-διφωσφογλυκερινικου οξέος
 III. Μεθαιμοσφαιριναιμία

β. Με φυσιολογική P50
 I. Μεταλλάξεις στα γονίδια VHL(Chuvash κλπ), PHD2, 

HIF2α
 II. Μεταλλάξεις στον υποδοχέα της ερυθροποιητίνης 

(EPOR)
2.	Επιγενείς	ερυθροκυτταρώσεις

α. κλωνική (άληθής πολυκυτταραιμία)
β. δευτερογενής

 I. άπό υποξία
1. Χρόνια αποφρακτική νόσος πνευμόνων
2. δεξιά προς τα αριστερά καρδιοπνευμονική επι-

κοινωνία
3. Υψηλά υψόμετρα διαβίωσης 
4. καπνιστές / δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άν-

θρακα
5. Άπνοια ύπνου / σύνδρομο υποαερισμού
6. ςτένωση νεφρικής αρτηρίας

 II. άνεξάρτητες υποξίας
1. Χρήση ανδρογόνων ή ερυθροποιητίνης
2. Μετά από μεταμόσχευση νεφρού
3. άιμαγγειοβλάστωμα παρεγκεφαλίδος / μηνιγγίωμα
4. Φαιοχρωμοκύττωμα / λειομυώματα μήτρας / νεφρι-

κές κύστεις / άδένωμα παραθυρεοειδούς
5. ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα / καρκίνος νεφρού
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και τη φυσική εξέταση. Όταν η διάγνωση γίνεται σε 
παιδική ή νεαρή ηλικία ή υπάρχει οικογενειακό ιστορικό 
ερυθροκυττάρωσης, η διαγνωστική κατεύθυνση είναι 
προς τις συγγενείς ερυθροκυτταρώσεις.

Εφόσον με το ιστορικό και τη φυσική εξέταση δε 
βρίσκεται εμφανές δευτερογενές αίτιο, το επόμε-
νο βήμα είναι μονόδρομος: να επιβεβαιωθεί ή να 
αποκλεισθεί η ύπαρξη αληθούς πολυκυτταραιμίας. 
Επομένως, στο περιφερικό αίμα ανιχνεύεται η ύπαρξη 
της JAK2V617F μετάλλαξης και γίνεται μέτρηση των 
επιπέδων της ερυθροποιητίνης.

η ταυτόχρονη μέτρηση της ερυθροποιητίνης εν-
θαρρύνεται διότι:

α. για τη διάγνωση της αληθούς πολυκυτταραιμίας 
χρειάζεται και ένα έλασσον κριτήριο, β. ελαχιστοποι-
ούνται οι συνέπειες ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνη-
τικών μοριακών τεστ και γ. καλύπτεται η ασυνήθης, 
αλλά πιθανή εμφάνιση αληθούς πολυκυτταραιμίας 
αρνητικής στις γνωστές μεταλλάξεις του JAK2.

ο συνδυασμός των 2 μετρήσεων θα φέρει 4 πε-
ριπτώσεις (ςχήμα 1):

Περίπτωση	πρώτη
JAK2V617F θετική + ελαττωμένα επίπεδα ερυθρο-
ποιητίνης

ο ασθενής έχει αληθή πολυκυτταραιμία, αφού 
πληρεί τα κριτήρια της WHO 2008 (2 μείζονα + 1 
έλασσον).

Περίπτωση	δεύτερη
JAK2V617F θετική + φυσιολογικά ή υψηλά επίπεδα 
ερυθροποιητίνης

τα φυσιολογικά επίπεδα ερυθροποιητίνης δεν 
είναι ικανά να αποκλείσουν την αληθή πολυκυττα-

Σχήμα	1.	διαγνωστικός αλγόριθμος ερυθροκυττάρωσης. Epo=ερυθροποιητίνη, άπ=άληθής πολυκυτταραιμία, P50=πίεση 
οξυγόνου όταν η αιμοσφαιρίνη είναι κορεσμένη κατά 50%, VHL=von Hippel-Lindau, 2,3-BPG=2,3 διφωσφορογλυκερινικό οξύ, 
EPOR=υποδοχέας ερυθροποιητίνης
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ραιμία αφού ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί 
να έχει φυσιολογικά επίπεδα. Είναι ικανά όμως να 
μας κάνουν ιδιαίτερα προσεκτικούς. Eπανεξετάζονται 
τα αποτελέσματα της μέτρησης της μετάλλαξης για 
ψευδώς θετικό τεστ, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται 
μεθοδολογία εξαιρετικά ευαίσθητη. Εφόσον επιβεβαι-
ώνεται ότι η μετάλλαξη υπάρχει και επειδή λείπει ένα 
έλασσον κριτήριο, γίνεται οστεομυελική βιοψία για 
ευρήματα συμβατά ή μη με αληθή πολυκυτταραιμία.

Περίπτωση	τρίτη
JAK2V617F αρνητική + ελαττωμένα επίπεδα ερυ-
θροποιητίνης

διερευνάται η πιθανότητα μεταλλάξεων του JAK2 
στο εξώνιο 12, που σχεδόν πάντα συνοδεύεται με 
ελαττωμένα επίπεδα ερυθροποιητίνης. άν υπάρχουν 
αυτές οι μεταλλάξεις, τότε διαγιγνώσκεται η αληθής 
πολυκυτταραιμία. άν δεν υπάρχουν, τότε από όλες τις 
δευτερογενείς ερυθροκυτταρώσεις και τις συγγενείς, 
υπάρχει μόνο μια ομάδα που σχετίζεται με χαμηλά 
επίπεδα ερυθροποιητίνης στον ορό: η συγγενής 
ερυθροκυττάρωση με μεταλλάξεις στον υποδοχέα 
της ερυθροποιητίνης.

Περίπτωση	τέταρτη
JAK2V617F αρνητική + φυσιολογικά ή υψηλά επί-
πεδα ερυθροποιητίνης

η διάγνωση της αληθούς πολυκυτταραιμίας είναι 
μάλλον απίθανη – χρειάζονται τα 2 εναπομείναντα 
ελάσσονα κριτήρια: εξέταση μυελού και ενδογενής 
ανάπτυξη ερυθροειδών αποικιών. Εξέταση για με-
ταλλάξεις στο εξώνιο 12 δε χρειάζονται, αφού αυτές 
σχεδόν πάντα συνοδεύονται με χαμηλά επίπεδα ερυ-
θροποιητίνης. Επομένως, στην τέταρτη περίπτωση το 
δίλημμα είναι αν η ερυθροκυττάρωση είναι συγγενής 
ή δευτερογενής επιγενής. Έχοντας γνώση των αιτιών 
της δευτερογενούς ερυθροκυττάρωσης (πίνακας 2), 
είναι εύκολο να σταλούν οι αντίστοιχες διαγνωστικές 
εξετάσεις. οι πιο σημαντικές είναι για τα υποξαιμικά 
αίτια τα αέρια αίματος και κυρίως ο κορεσμός του 
αρτηριακού αίματος (αρτηριακός κορεσμός κάτω από 
92% θεωρείται ότι δείχνει μια δευτερογενή αιτία), η 
ακτινογραφία θώρακος, οι αναπνευστικές μελέτες 
ύπνου σε πολύ παχύσαρκα άτομα και σε άτομα με 
έντονο ροχαλητό και ανεξήγητη υπνηλία στη διάρκεια 
της ημέρας και για τους όγκους η αξονική τομογραφία.

Όταν η ερυθροκυττάρωση είναι γνωστή από μικρή 
ή νεαρή ηλικία ή υπάρχει οικογενειακό ανάλογο ιστο-

ρικό, η διαγνωστική σκέψη στρέφεται στις συγγενείς 
ερυθροκυτταρώσεις. ςτην περίπτωση αυτή μετράται 
η P50. η P50 μπορεί να μετρηθεί απευθείας με τα 
νέας γενιάς οξύμετρα παλμού ή να υπολογισθεί με 
την μαθηματική φόρμουλα: logPO2 (7,4) = logPO2 
(παρατηρούμενος) – [0,5 (7,4 – pH παρατηρούμενο)].

Ελαττωμένη P50 (<20 mmHg) υπάρχει στις αιμο-
σφαιρινοπάθειες υψηλής συγγένειας με το οξυγόνο, 
στην ανεπάρκεια του 2,3-BPG και στη μεθαιμοσφαι-
ριναιμία. οι συμβατικές τεχνικές ηλεκτροφόρησης 
αιμοσφαιρίνης δεν είναι επαρκείς πάντοτε για να 
χαρακτηρίσουν τις ποικιλίες Hgb υψηλής συγγένειας. 
Μπορεί να χρειαστούν επιπρόσθετες μελέτες με τη 
χρήση ανάστροφης-φάσης υψηλής ευκρίνειας υγρής 
χρωματογραφίας ή sequencing του γονιδίου της 
σφαιρίνης. το 2,3-BPG μετράται με κιτ εμπορίου. η 
μεθαιμοσφαιριναιμία μπορεί να αποκαλυφθεί με τα 
νέας γενιάς οξύμετρα παλμού και γίνεται αντιληπτή 
από την έντονη κυάνωση χειλέων.

ςε φυσιολογικές τιμές P50 γίνεται διερεύνηση για 
μεταλλάξεις στο VHL γονίδιο, γιατί αυτές είναι οι πιο 
συχνές στις συγγενείς πολυκυτταραιμίες. Μεταλλάξεις 
σε άλλα μόρια στο κυτταρικό σύστημα αίσθησης του 
οξυγόνου (HIFα, PHD2) είναι εξαιρετικά σπάνιες και η 
μέτρησή τους περιορίζεται σε ερευνητικά εργαστήρια.

άν μετά τον αναλυτικό διαγνωστικό έλεγχο της 
ερυθροκυττάρωσης και αφού αποκλεισθεί και η σχε-
τική ερυθροκυττάρωση με τη μέτρηση της μάζας των 
ερυθροκυττάρων, δε βρίσκεται εμφανές αίτιο, τίθεται 
η διάγνωση της ιδιοπαθούς ερυθροκυττάρωσης. Μια 
νοσολογική οντότητα που έχει μειωθεί τα τελευταία 
έτη με την ανακάλυψη των γενετικών δεικτών στις 
συγγενείς ερυθροκυτταρώσεις και της JAK2V617F 
μετάλλαξης στην αληθή πολυκυτταραιμία.

ΘΕΡαΠΕια	ΕΡυΘΡΟκυΤΤαΡωΣΕων
Θεραπεία	αληθούς	πολυκυτταραιμίας

ο στόχος της θεραπείας στην αληθή πολυκυττα-
ραιμία είναι να ελαττωθεί ο κίνδυνος θρόμβωσης και 
αιμορραγίας. Έτσι η στρατηγική της θεραπείας γίνεται 
με βάση τους παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση. 
δύο μόνο παράγοντες κινδύνου έχουν αναγνωρισθεί 
μέχρι τώρα: ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών και ιστο-
ρικό προηγούμενης θρόμβωσης.

άπουσία και των 2 αυτών παραγόντων: άσθενείς 
χαμηλού κινδύνου.

παρουσία τουλάχιστον 1 από τους 2 αυτούς πα-
ράγοντες: άσθενείς υψηλού κινδύνου.

Υπάρχει και μία ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου που 
είναι ασθενείς χαμηλού κινδύνου που έχουν καρδιαγ-
γειακούς παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, διαβήτης, 
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κάπνισμα, υπερλιπιδαιμία).
Όλοι οι ασθενείς, ανεξαρτήτου ομάδας κινδύνου, 

θα κάνουν αφαιμάξεις με στόχο Hct 45% και κάτω 
στους άνδρες και 42% και κάτω στις γυναίκες και 
θα λαμβάνουν χαμηλές δόσεις ασπιρίνης 100mg 
ημερησίως7,8.

άσθενείς υψηλού κινδύνου και μόνο μπορεί να 
παίρνουν μυελοκατασταλτική αγωγή με πρώτη επι-
λογή την υδροξυουρία.

ςε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου θα γίνεται έντονη 
αγωγή έναντι των καρδιαγγειακών παραγόντων κιν-
δύνου και δεν συνιστάται μυελοκατασταλτική αγωγή.

κατ’ εξαίρεση, ασθενείς χαμηλού ή ενδιάμεσου 
κινδύνου μπορεί να λάβουν κυτταροστατική θεραπεία 
όταν υπάρχει:
 α. φτωχή ανοχή στις αφαιμάξεις
 β. προοδευτική αύξηση των λευκοκυττάρων
 γ. προοδευτική συμπτωματική σπληνομεγαλία
 δ. μη ελεγχόμενα σοβαρά συμπτώματα της νόσου
 ε. αύξηση των αιμοπεταλίων άνω των 1.500.000/μl.

ςτην τελευταία περίπτωση, παραδόξως υπάρχει 
κίνδυνος περισσότερο αιμορραγίας παρά θρόμβωσης, 
διότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα επιγενές σύνδρομο 
von Willebrand9. ςυνιστάται διακοπή της ασπιρίνης 
ή ακόμη καλλίτερα μέτρηση της δράσης του συμπα-
ράγοντα της ριστοσετίνης και εφόσον αυτή είναι 
μικρότερη από 30% τότε να διακόπτεται η ασπιρίνη.

η ιντερφερόνη είναι η δεύτερη επιλογή μετά την 
υδροξυουρία και η πρώτη επιλογή σε νέα άτομα κάτω 
από 40 – 50 έτη, σε γυναίκες στην παραγωγική ηλικία 
και στη διάρκεια της κύησης. η βουσουλφάνη που 
η λευχαιμογόνος δράση της υπάρχει μεν, αλλά είχε 
υπερεκτιμηθεί, η pipobroman που έχει χημική δομή 
ανάλογη με τους αλκυλιωτικούς παράγοντες και δεν 
κυκλοφορεί στην άμερική και στην Ελλάδα και ο 
ραδιενεργός φώσφορος είναι θεραπείες δεύτερης 
γραμμής σε ασθενείς άνω των 70 ετών7,8. τέλος, η 
αναγρελίδη ένα φάρμακο που στην ρτ-1 μελέτη10 

φάνηκε κατώτερη της υδροξυουρίας στην ανοχή, στην 
πρόληψη αρτηριακών θρομβώσεων και μείζονων 
αιμορραγιών και στην μυελοϊνωτική μεταμόρφωση 
θα πρέπει να θεωρείται ως θεραπεία δεύτερης ή 
και τρίτης επιλογής μετά την υδροξυουρία και την 
ιντερφερόνη στις θρομβοκυτταρώσεις της αληθούς 
πολυκυτταραιμίας.

οι θεραπευτικές αυτές οδηγίες καθιερώθηκαν 
μόλις πριν 6 έτη. ςτηρίχθηκαν κυρίως σε δύο μεγάλες 
τυχαιοποιημένες μελέτες.

η πρώτη είναι η εργασία της ομάδος μελέτης 
της αληθούς πολυκυτταραιμίας11, η οποία επηρέασε 
περισσότερο από κάθε άλλη τη θεραπεία της αλη-
θούς πολυκυτταραιμίας και έδειξε την υπεροχή των 

αφαιμάξεων στην επιβίωση των ασθενών έναντι του 
ραδιενεργού φωσφόρου και της χλωραμβουκίλης.

η δεύτερη είναι η εργασία της European 
Collaboration on low-dose aspirin, η γνωστή ως 
ECLAP12, με συμμέτοχη αιματολογικών κέντρων από 
12 χώρες, η οποία έδειξε την προφυλακτική αξία της 
ασπιρίνης έναντι μείζονων αρτηριακών, αλλά παρα-
δόξως και φλεβικών θρομβώσεων.

Υπάρχουν 2-3 ακόμη μεγάλες τυχαιοποιημένες 
μελέτες, που όμως λίγα προσθέτουν στις θεραπευ-
τικές μας επιλογές13,14. Έτσι, μέχρι τώρα γενικά στις 
ερυθροκυτταρώσεις λείπουν σε μεγάλο βαθμό οι 
σίγουρες επιστημονικές γνώσεις για τις θεραπευτικές 
μας επιλογές και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως 
αυτή της θρομβοκυττάρωσης στην αληθή πολυκυττα-
ραιμία, οι αποφάσεις είναι περισσότερο παρορμητικές, 
παρά επιστημονικές.

αιματοκρίτης
δεν υπάρχει καμία τυχαιοποιημένη μελέτη που να 

παρέχει την βέλτιστη τιμή στόχου για τον αιματοκρίτη. 
Μάλιστα στη μελέτη ECLAP δεν βρέθηκε διαφορά 
στα αγγειακά επεισόδια μεταξύ Hct 45% και 55%, 
εφόσον οι ασθενείς ελάμβαναν ασπιρίνη. παρά την 
έλλειψη μελετών, φαίνεται λογικός ο στόχος 45 για 
τον αιματοκρίτη με το δεδομένο ότι η μάζα των ερυ-
θρών είναι η κύρια υπεύθυνη για τις θρομβώσεις και 
τη θνητότητα στην αληθή πολυκυτταραιμία και όχι η 
θρομβοκυττάρωση.

υδροξυουρία
άπό τη 10ετία του ’80 μας κατατρέχει το γνωστό 

ερώτημα: Είναι λευχαιμιογόνος; Ιδιαίτερα στην αληθή 
πολυκυτταραιμία, λόγω της μακράς επιβίωσης των 
ασθενών το δίλημμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. και 
όμως και στο θέμα αυτό λείπει η μεγάλη αξιόπιστη 
τυχαιοποιημένη μελέτη. Υπάρχουν μόνο μη τυχαιο-
ποιημένες μελέτες που δείχνουν ότι σε βραχύχρονες 
παρακολουθήσεις μέχρι και 5 έτη, η πιθανή λευχαι-
μιογόνος δράση της υδροξυουρίας είναι ελάχιστη ως 
μηδαμινή, παρόμοια σχεδόν με αυτή των αφαιμάξεων. 
Μετά όμως τα 8 έτη, υπάρχει μία συσσωρευμένη αύ-
ξηση της λευχαιμιογόνου μεταμόρφωσης σε ποσοστά 
8-10%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των αφαιμάξεων 
είναι μόλις 1,5-3%.

πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η ομάδα των αφαιμά-
ξεων είναι μια επιλεγμένη ομάδα, όπου οι ασθενείς σε 
μια μακρά περίοδο 10 και άνω ετών δεν χρειάσθηκαν 
να λάβουν μυελοκατασταλτική αγωγή. άπό την άλλη, 
ασθενείς που χρειάζονται μυελοκαταστολή έχουν νόσο 
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πιο ενεργή και πιθανώς με μεγαλύτερη προδιάθεση για 
λευχαιμική μεταμόρφωση. Όσο υπάρχουν αμφιβολίες 
και παρά τα ευχάριστα μηνύματα που μας έρχονται 
από το μέτωπο της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας15 
είναι συνετό:
 α. να μη χορηγείται υδροξυουρία σε ασθενείς κάτω 

των 40 ή 50 ετών
 β. να μη χορηγείται σε γυναίκες σε παραγωγική ηλι-

κία ή στη διάρκεια της κύησης. δεν είναι γνωστό 
αν έχει τερατογόνες δράσεις, αλλά η άγνοια είναι 
αποτρεπτική.

 γ. να μη συγχορηγείται ή προηγείται ή έπεται άλλου 
αλκυλιωτικού παράγοντα ή ραδιενεργού φωσφό-
ρου, διότι αυξάνεται η πιθανότητα λευχαιμικής 
μεταμόρφωσης. άυτό έχει δειχθεί με πειστικό τρόπο 
σε διάφορες μελέτες16. Γι’αυτό και επιβάλλεται η 
επόμενη επιλογή μετά την υδροξυουρία να είναι 
η ιντερφερόνη, ένας μη λευχαιμιογόνος παράγων.

ιντερφερόνη
η μετάλλαξη της JAK2 αναγέννησε την ιντερ-

φερόνη. διότι η ποσοτική μέτρηση της μετάλλαξης 
είναι ο δείκτης της δράσης του κάθε φαρμάκου στο 
φορτίο του μεταλλαγμένου κλώνου. και ενώ μάταια 
αναμένονταν η ελάττωση αυτού του φορτίου από τους 
αναστολείς της JAK2V617F μετάλλαξης, αυτή ήλθε 
από την ιντερφερόνη.

ςε πρόσφατες μελέτες17,18 η αγωγή με ιντερφερόνη 
σε ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία πέτυχε:
 α. αξιοσημείωτη και συνεχής, χωρίς πλατώ, μείωση 

του φορτίου των JAK2V617F αλληλίων στο 70% 
περίπου των ασθενών

 β. στον έναν στους πέντε (20%) επετεύχθη πλήρης 
μοριακή ύφεση (μη ανιχνεύσιμη μετάλλαξη με 
PCR ευαισθησίας 1%) μετά από 2 έτη μέσης 
παρακολούθησης.

 γ. οι περισσότεροι ασθενείς διατήρησαν την πλήρη 
ύφεση (μέχρι και 30 μήνες) μετά την διακοπή της 
αγωγής με IFN

 δ. σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών υπήρξε πλή-
ρης επαναφορά στο φυσιολογικό των ιστοπαθο-
λογικών ανωμαλιών του μυελού

 ε. ελαττώθηκε σημαντικά το ποσοστό διακοπής του 
φαρμάκου, λόγω τοξικότητας στο πρώτο έτος με 
την χρήση της πεγκυλιωμένης μορφής της ιντερ-
φερόνης

 στ. η συχνότητα θρομβωτικών επεισοδίων ήταν κατά 
πολύ μειωμένη συγκριτικά με την αναμενόμενη με 
την κλασική θεραπεία

 ζ. ταχεία ομαλοποίηση των τιμών των αιμοπεταλίων 
και λευκοκυττάρων και ελάττωση της ερυθροκυττά-

ρωσης στο 80% των ασθενών και απελευθέρωση 
από τις αφαιμάξεις στο 60% των ασθενών
Μετά απ’ όλα αυτά είναι λογικό να υπάρχει η ελπί-

δα δράσης της και στη φυσική ιστορία της νόσου με 
καθυστέρηση ή και διακοπή ακόμα της πορείας προς 
μυελοΐνωση ή και λευχαιμία. Έτσι, δεν είναι έκπληξη 
που φέτος η European Leukemia Net στις συστάσεις 
αγωγής7 της αληθούς πολυκυτταραιμίας προτείνει 
εκτός από την υδροξυουρία και την ιντερφερόνη σαν 
πρώτη επιλογή για όλες τις ηλικίες.

άπό την άλλη όμως, πρέπει να σημειωθεί ο μι-
κρός σχετικά αριθμός ασθενών και οι βραχύχρονες 
συγκριτικά με την υδροξυουρία παρακολουθήσεις 
και επομένως η άγνοια του μακροχρόνιου κινδύνου 
των ασθενών στις μελέτες που δημοσιεύθηκαν, η 
τοξικότητα που αναγκάζει το ¼ σχεδόν των ασθενών 
να διακόπτει την αγωγή, το κόστος και η παρεντερική 
χορήγηση. ςε όλα αυτά είναι σαφής η υπεροχή της 
υδροξυουρίας.

αναστολείς	της	JAK2
ςχεδόν όλες οι μελέτες με τους αναστολείς της 

JAκ2 περιορίζονται σε ασθενείς με μυελοΐνωση. Είναι 
λογικό αυτό. δεν είναι σωστό μυελοτοξικά φάρμακα 
που αναστέλλουν ζωτικά ένζυμα για την ερυθροποί-
ηση και την επιβίωση (knockout ποντίκια στον JAK2 
δεν επιβιώνουν), και των οποίων οι μακρόχρονες 
παρενέργειες είναι άγνωστες, να χορηγηθούν σε 
ασθενείς που η μέση επιβίωση τους πλησιάζει τα 
20 έτη. Έτσι, τα φάρμακα αυτά δεν έχουν θέση προς 
το παρόν στην αληθή πολυκυτταραιμία, ακόμη και 
σε ασθενείς ανθεκτικούς στην υδροξυουρία, όπου 
υπάρχει η αξιόπιστη λύση της ιντερφερόνης. Υπάρ-
χουν ως τώρα δύο μελέτες19,20 φάσης ΙΙ σε ασθενείς με 
αληθή πολυκυτταραιμία με τους αναστολείς CEP-701 
και INCB018424. Kαι στις δύο υπήρξε ελάττωση της 
σπληνομεγαλίας, βελτίωση των γενικών συμπτωμάτων 
και του κνησμού, ελάττωση (CEP-701) ή και απελευ-
θέρωση (INCB018424) από τις αφαιμάξεις αλλά και 
σοβαρές θρομβώσεις (μόνο με CEP-701) και χωρίς 
αξιοσημείωτη ελάττωση του φορτίου της μετάλλαξης.

κύηση
η αληθής πολυκυτταραιμία αυξάνει τον κίνδυνο 

απώλειας του εμβρύου και άλλων επιπλοκών της 
κύησης. παρουσιάζονται οι προτάσεις της European 
Leukemia Net 20117 και της Βρετανικής άιματολογικής 
Εταιρίας4.

διακρίνονται οι κυήσεις σε χαμηλού και υψηλού 
κινδύνου. Χαμηλού κινδύνου είναι όταν δεν υπάρχει 
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προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης ή σοβαρών επι-
πλοκών σε προηγούμενες κυήσεις. Υψηλού κινδύνου 
είναι όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα δύο.

η αγωγή χαμηλού κινδύνου είναι η γνωστή με τις 
αφαιμάξεις με στόχο Hct κάτω από 45% και ασπιρίνη 
με μία προσθήκη: μετά τη γέννα και για 6 εβδομάδες 
συνιστάται η προφυλακτική χορήγηση χαμηλού μορι-
ακού βάρους ηπαρίνη. ςτην υψηλού κινδύνου κύηση 
η αγωγή είναι όπως και η χαμηλού κινδύνου με δύο 
διαφοροποιήσεις:
 α. η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη θα χορηγείται 

σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
 β. όταν υπάρχει θρομβοκυττάρωση μεγαλύτερη από 

1.500.000/μl θα χορηγείται ιντερφερόνη
η ασπιρίνη θα αποφεύγεται όταν υπάρχει ιστο-

ρικό μείζονος αιμορραγίας και θα διακόπτεται όταν 
παρουσιάζονται αιμορραγικές επιπλοκές.

ΘΕΡαΠΕια	δΕυΤΕΡΟΓΕνων	
ΕΡυΘΡΟκυΤΤαΡωΣΕων

ςτις δευτερογενείς ερυθροκυτταρώσεις υπάρχουν 
3 κανόνες:
 1. ο καλλίτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ερυ-

θροκυττάρωση είναι η αντιμετώπιση – αν είναι 
δυνατόν – του αιτίου της ερυθροκυττάρωσης

 2. οι αφαιμάξεις είναι ο μόνος επιτρεπτός τρόπος 
ελάττωσης του αιματοκρίτη

 3. δεν επιτρέπονται μυελοτοξικά φάρμακα

Ερυθροκυτταρώσεις	από	υποξία
Α. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

η ανάπτυξη ερυθροκυττάρωσης σε ασθενή με 
υποξαιμική πνευμονική νόσο συνδέεται με φτωχή 
μέση επιβίωση 2-3 ετών. η αντιμετώπιση της είναι 
ευθύνη κυρίως του πνευμονολόγου. η μακρόχρονη 
οξυγονοθεραπεία ή άλλες εναλλακτικές θεραπείες 
βελτίωσης της οξυγόνωσης θα ελαττώσουν την υπο-
ξαιμία και την ερυθροκυττάρωση και θα βελτιώσουν 
την επιβίωση.

Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές21 που δεί-
χνουν ότι αφαιμάξεις με στόχο αιματοκρίτη 50-52% 
οδηγούν σε καλύτερη ανοχή στην άσκηση, σε ελάτ-
τωση των αγγειακών πνευμονικών αντιστάσεων 
και βελτίωση της εγκεφαλικής ροής του αίματος με 
υποχώρηση της κεφαλαλγίας και των συγχυτικών 
καταστάσεων. Υπάρχουν όμως και αναφορές που 
δεν έδειξαν όφελος με τις αφαιμάξεις.

οι συστάσεις4 είναι:
 1. αξιολόγηση και οδηγίες από πνευμονολόγο

 2. αφαιμάξεις
• σε συμπτωματικούς ασθενείς λόγω υπεργλοι-

ότητας
• σε ασθενείς Hct > 56% με στόχο Hct 50-52%

Β. Κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια

δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις οι οποίες να 
συνδέουν τον βαθμό της ερυθροκυττάρωσης με την 
ανάπτυξη αγγειακών επεισοδίων. πολλοί ασθενείς 
μπορεί να παραμένουν ασυμπτωματικοί για πολλά 
έτη ακόμη και με Hct >70%. Είναι λογικό επομένως 
οι αφαιμάξεις να περιορίζονται σε αυτούς με συμ-
πτώματα υπεργλοιότητος.

οι συστάσεις4 είναι:
 1. οι ασθενείς με κυανωτική συγγενή καρδιοπάθεια θα 

αντιμετωπίζονται σε ειδικές μονάδες για συγγενείς 
καρδιοπάθειες όπου με χειρουργικές επεμβάσεις, 
καθετηριασμούς και ιατρική φροντίδα μπορεί να 
βελτιωθεί η υποξαιμία και η ερυθροκυττάρωση

 2. ισογκαιμικές αφαιμάξεις θα γίνονται μόνο όταν ο 
ασθενής έχει συμπτώματα από υπεργλοιότητα 
και με εξατομικευμένο στόχο αιματοκρίτη.

αιμοσφαιρινοπάθειες	υψηλής	συγγένειας	 
με	το	οξυγόνο

ςτις παθήσεις αυτές δεν υπάρχουν τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες για την αξιολόγηση των αφαιμάξεων και 
δεν υπάρχει απόδειξη της δραστηριότητας αυτής της 
θεραπείας. Άλλωστε το πλείστο των ασθενών παρα-
μένει ασυμπτωματικό και ελάττωση του αιματοκρίτη 
στο φυσιολογικό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα 
την ελαττωμένη ικανότητα άσκησης. Έτσι πιθανές 
ενδείξεις για αφαιμάξεις με στόχο όχι κάτω από 45% 
αλλά κάτω από 60% θα είναι :

• συμπτώματα όπως ζάλη, δύσπνοια, στηθάγχη, 
τα οποία αποδίδονται στον αυξημένο αιματοκρίτη

• προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης
• ασυμπτωματικοί ασθενείς όπου όμως ένα από τα 

μέλη της οικογένειας με τον ίδιο φαινότυπο νόσου 
είχε θρομβωτικό επεισόδιο.

ιδιοπαθής	ερυθροκυττάρωση
η συχνότητα αγγειακών επιπλοκών είναι υψηλή, 

ανάλογη με αυτή της αληθούς πολυκυτταραιμίας22 
και για το λόγο αυτό συνιστώνται4:

• αφαιμάξεις αν Hct >54% με στόχο <45%
• αφαιμάξεις με τον ίδιο στόχο, ακόμη και όταν ο 

Hct <54% εφόσον υπάρχουν παράγοντες κινδύ-
νου για θρόμβωση όπως προηγούμενο ιστορικό 
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θρόμβωσης, περιφερική αγγειακή νόσος, ισχαιμία, 
διαβήτης, υπέρταση.
άντενδείκνυται η κυτταροστατική αγωγή.
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Β-ΜΕΣΟΓΕιακή	αναιΜια
η β-θαλασσαιμία είναι μία απο τις πιο συχνά γε-

νετικά καθορισμένες διαταραχές στον κόσμο, η οποία 
μεταβιβάζεται στους κατιόντες ως υπολειπόμενος 
σωματικός χαρακτήρας. πρόκειται για αιμολυτική 
αναιμία που οφείλεται στη μερική ή πλήρη έλλειψη 
των β-αλυσίδων. Γενικά, κάθε διαταραχή μεταξύ των 
α και μη α-αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης μπορεί να 
οδηγήσει στην εμφάνιση θαλασσαιμικού συνδρόμου, 
η κλινική σοβαρότητα του οποίου εξαρτάται από 
την έκταση της ανισορροπίας αυτής. Εκτός από τις 
β-αλυσίδες, στις μη α-αλυσίδες περιλαμβάνονται και 
οι γ-αλυσίδες, που αποτελούν στοιχείο της εμβρυικής 
αιμοσφαιρίνης (HbF, α2γ2), η οποία υπάρχει σε μικρό 
ποσοστό στους φυσιολογικούς ενήλικες και σε ποικίλο 
ποσοστό στη θαλασσαιμία. Όταν υπάρχει ελάττωση ή 
απουσία των β-αλυσίδων, η περίσσεια των α-αλυσίδων 
καθιζάνει στα προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς 
και οδηγεί σε οξειδωτική καταστροφή της μεμβράνης 
των κυττάρων με αποτέλεσμα την απόπτωση αυτών 
(μη αποδοτική ερυθροποίηση).1

Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στην κλινική εικόνα 
της β-θαλασσαιμίας και ανάλογα με τη σοβαρότητα 
εμπίπτει σε τρεις κλινικές διαβαθμίσεις: α) μείζων 
β-Μεσογειακή αναιμία, β) ενδιάμεση β-Μεσογειακή 
αναιμία και γ) ετερόζυγη β-Μεσογειακή αναιμία.

η μοριακή ανάλυση των μεταλλάξεων αποτελεί 
χρήσιμο εργαλείο για την προγεννητική διάγνωση της 
νόσου, όμως είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η 
φαινοτυπική έκφραση της θαλασσαιμίας, ιδιαίτερα στην 
ενδιάμεση θαλασσαιμία. οι περισσότεροι ασθενείς 
με ενδιάμεση θαλασσαιμία εμφανίζουν ομοζυγωτία 

ή διπλή ετεροζυγωτία για τη β-θαλασσαιμία. η ελα-
φρότερη κλινική εικόνα στην ενδιάμεση θαλασσαιμία 
είναι αποτέλεσμα τριών διαφορετικών μηχανισμών: 1) 
κληρονόμηση μιας ελαφριάς ή σιωπηλής μετάλλαξης 
του γονιδίου για τη β-αλυσίδα, 2) συγκληρονόμηση 
παραγόντων (determinants) που σχετίζονται με την 
αυξημένη παραγωγή της HbF και 3) συγκληρονόμηση 
α-θαλασσαιμίας.2-4

Μείζων	θαλασσαιμία	(Thalassemia	Major,	TM)
η μείζων θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από σο-

βαρή αναιμία (Hb:1-7g/dl), αιμόλυση, μη αποδοτική 
ερυθροποίηση και τα συμπτώματα εμφανίζονται τα 
δύο πρώτα χρόνια της ζωής (6-24 μήνες).

η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της μείζο-
νος θαλασσαιμίας βασίζεται στο πρόγραμμα τακτικών 
μεταγγίσεων και τη θεραπεία αποσιδήρωσης. ςτην 
απόφαση για την έναρξη των μεταγγίσεων αίματος σε 
παιδί στο οποίο διαγνώστηκε θαλασσαιμία θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα εργαστηριακά όσο 
και τα κλινικά ευρήματα. δεδομένου δε ότι υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη της γονοτυπικής και φαινοτυπικής 
έκφρασης της νόσου, η κλινική εκτίμηση είναι εκείνη 
που θα βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση της μείζονος 
από την ενδιάμεση θαλασσαιμία.

ςτόχος της μετάγγισης συμπυκνωμένων ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (ςΕ) είναι η διόρθωση της αναιμίας 
και η διατήρηση της τιμής της Hb σε επίπεδα ικανά 
να καταστείλουν την αυτόλογη αιμοποίηση. η με-
τάγγιση πρέπει να γίνεται κάθε 2-5 εβδομάδες, για 
να διατηρηθεί η πριν από τη μετάγγιση του αίματος 
τιμή της αιμοσφαιρίνης σε επίπεδα μεγαλύτερα των 
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9-10,5g/dL. το παραπάνω πρόγραμμα μετάγγισης 
επιτρέπει αφενός τη φυσιολογική ανάπτυξη, αφ’ ετέρου 
καταστέλλει επαρκώς την εξωμυελική αιμοποίηση και 
ελαχιστοποιεί την αιμοσιδήρωση. Για τους ασθενείς 
που εμφανίζουν καρδιολογικά προβλήματα καθώς 
και για τους ασθενείς στους οποίους δεν επιτεύχθη-
κε επαρκής καταστολή της αυτόλογης αιμοποίησης, 
απαιτείται μεγαλύτερη τιμή της ηb πριν από τη μετάγ-
γιση (11-12g/dL). ςε κάθε περίπτωση όμως, η τιμή 
της Hb μετά τη μετάγγιση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 14-15g/dL.2,3

Ενδιάμεση	Μεσογειακή	αναιμία	 
(Thalassemia	Intermedia,	TI)

το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων της ενδιά-
μεσης θαλασσαιμίας είναι ευρύ. πολλοί διαφορετικοί 
γονότυποι (ομόζυγοι, ετερόζυγοι, συνδυασμένη ετε-
ροζυγωτία) είναι υπεύθυνοι για την τΙ. οι ασθενείς με 
τΙ μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί μέχρι την ενήλικη 
ζωή τους, ή μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα της 
νόσου σε ηλικία 2-6 ετών.

Tρείς παράγοντες είναι κυρίως υπεύθυνοι για την 
κλινική εικόνα των ασθενών με τΙ: η μη αποδοτική 
ερυθροποίηση, η χρόνια αιμολυτική αναιμία και η αι-
μοσιδήρωση. ο βαθμός της αναιμίας οφείλεται κυρίως 
στη μη αποδοτική ερυθροποίηση και δευτερευόντως 
στη χρόνια αιμόλυση. η μη αποδοτική ερυθροποί-
ηση σχετίζεται με την εμφάνιση της εξωμυελικής 
αιμοποίησης και των σκελετικών ανωμαλιών, ενώ 
η χρόνια αιμόλυση σχετίζεται με πιο σοβαρές επι-
πλοκές, όπως πνευμονική υπέρταση, δευτεροπαθή 
καρδιακή ανεπάρκεια και θρομβοεμβολικές επιπλοκές. 
Επιπρόσθετα, η χρόνια αναιμία οδηγεί στην αύξηση 
της απορρόφησης του σιδήρου απο το γαστρεντε-
ρικό σύστημα γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα 
την υπερφόρτωση με σίδηρο, η οποία με τη σειρά 
της οδηγεί σε επιπρόσθετες επιπλοκές (καρδιακή 
ανεπάρκεια, ενδοκρινικές επιπλοκές). οι ασθενείς 
με τΙ εμφανίζουν μέτρια αναιμία και διατηρούν τιμή 
ηb ίση ή μεγαλύτερη από 7-7,5g/dL.4,5

πριν από την απόφαση για τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση, είναι πολύ σημαντικό, αφ’ ενός να υπάρχει 
σίγουρη διάγνωση του ιδιαίτερου τύπου της θαλασ-
σαιμίας, αφ’ ετέρου να γίνει προσδιορισμός του εκτε-
ταμένου φαινότυπου και εάν είναι δυνατόν να γίνει 
γονοτυπικός προσδιορισμός των ομάδων αίματος 
του ασθενούς.

η απόφαση για την έναρξη προγράμματος χρονίων 
μεταγγίσεων σε ασθενή με ενδιάμεση μεσογειακή 
αναιμία αποτελεί δύσκολη θεραπευτική επιλογή και 
βασίζεται στην κλινική εκτίμηση και παρακολούθηση 

του ασθενούς τους πρώτους μήνες μετά τη διάγνωση 
της νόσου

Γενικώς, το αίσθημα ευεξίας του ασθενούς, η ικανό-
τητα για δραστηριότητες, η φυσιολογική ανάπτυξη στα 
παιδιά, η εμφάνιση σκελετικών ανωμαλιών καθώς και 
άλλες επιπλοκές της νόσου είναι οι παράγοντες που 
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για την έναρξη 
των χρονίων μεταγγίσεων.

οι ασθενείς με ελαφρά τΙ, δεν χρειάζονται συνήθως 
μεταγγίσεις αίματος, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, 
όπως περίοδοι ταχείας ανάπτυξης, εγκυμοσύνης και 
λοιμώξεις. Μερικές φορές, μπορεί να αποφασιστεί 
πρόγραμμα τακτικών μεταγγίσεων σε παιδιά με σκοπό 
τη φυσιολογική ανάπτυξη, που στη συνέχεια, μετά 
την εφηβεία, διακόπτεται.

οι τρέχουσες ενδείξεις για τη μετάγγιση αίματος 
σε ασθενείς με τΙ συμπεριλαμβάνονται περιληπτικά 
στον πίνακα 1.4

Γενικώς, η επικρατούσα άποψη, σήμερα, είναι 
η αποφυγή της έναρξης των μεταγγίσεων πρώιμα 
και η υιοθέτησή τους αργότερα, όταν εμφανιστούν 
επιπλοκές της νόσου.

κατά συνέπεια, σε αντίθεση με τη μείζονα θαλασ-
σαιμία, η εκτίμηση του ρόλου των μεταγγίσεων στην τΙ 
είναι περιορισμένη. ςύμφωνα με τη μελέτη OPTIMAL 
CARE, οι ασθενείς που είχαν λάβει μετάγγιση αίματος 
(ευκαιριακά ή τακτικά) εμφάνισαν μικρότερο αριθμό 
επιπλοκών που σχετίζονταν με τη χρόνια αναιμία, 
την μη αποδοτική ερυθροποίηση και την αιμόλυση 
(κυρίως εξωμυελικές εστίες αιμοποίησης, πνευμο-
νική υπέρταση και θρομβώσεις), ενώ εμφάνιζαν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό ενδοκρινολογικές διαταραχές 
που συνδέονταν με τη δευτεροπαθή αιμοσιδήρωση. 
Άλλες μελέτες, επιβεβαίωσαν ότι οι μεταγγιζόμενοι 
ασθενείς με τΙ υπέφεραν από λιγότερα θρομβοεμβο-
λικά επεισόδια, πνευμονική υπέρταση και σιωπηλά 

Πίνακας	1.	Ενδείξεις για μετάγγιση στην ενδιάμεση θαλασσαιμία 4

ηb <50 g/L
Ελάττωση της τιμής της ηb παράλληλα με εκσεσημασμένη 
αύξηση του σπλήνα (με ρυθμό 3 cm/έτος)*
Ελαττωμένη ανάπτυξη 
Ελαττωμένη αντοχή στην άσκηση
άποτυχία της ανάπτυξης δευτερογενών χαρακτηριστικών του 
φύλου 
κύηση
λοίμωξη
Άλλες ειδικές επιπλοκές (καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρ-
ταση, θρομβοεμβολικές επιπλοκές, έλκη κνημών, πριαπισμός)
* κατά τις περιόδους της ανάπτυξης
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εγκεφαλικά έμφρακτα συγκριτικά με τους ασθενείς 
που δεν είχαν λάβει μετάγγιση αίματος, γεγονός 
που αποδόθηκε στην ελάττωση της μη αποδοτικής 
ερυθροποίησης και την ελάττωση των θρομβογόνων 
κατεστραμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επιπρόσθετα, 
η σπληνεκτομή είναι ένας άλλος παράγοντας που 
αυξάνει την συχνότητα εμφάνισης των επιπλοκών 
αυτών. πιθανόν, το πρόγραμμα τακτικών μεταγγίσεων 
να αποτελέσει πιο συχνή θεραπευτική επιλογή στο 
μέλλον. προς το παρόν όμως, μέχρις ότου αποκτή-
σουμε περισσότερες γνώσεις για τις όψιμες αυτές 
επιπλοκές, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες 
για την μεταγγισιοθεραπεία και η αντιμετώπιση των 
ασθενών αυτών ειναι εξατομικευμένη.5,6

Όταν αποφασισθεί η θεραπεία με τακτικές μεταγ-
γίσεις, το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι όμοιο 
με αυτό που εφαρμόζεται στη μείζονα θαλασσαιμία 
(Hb πριν από τη μετάγγιση 9-9,5g/dl). τα παραπάνω 
επίπεδα της Hb είναι επαρκή για την καταστολή της 
αυτόλογης αιμοποίησης, τη φυσιολογική ανάπτυξη 
και την ελάττωση της απορρόφησης του σιδήρου 
από το έντερο.

η αλλοανοσοποίηση παρατηρείται σχετικά συχνά 
σε ασθενείς με τΙ και ο κίνδυνος εμφάνισης αλλοα-
ντισωμάτων είναι μικρότερος, όταν η θεραπεία με 
μεταγγίσεις ξεκινήσει πριν απο την ηλικία των 12 
μηνών. το ποσοστό της αλλοανοσοποίησης σε ασθε-
νείς με θαλασσαιμία κυμαίνεται απο 5-22% (72% των 
αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων έναντι του συστή-
ματος Rhesus και 64% έναντι του αντιγόνου Kell).8,9 
περίπου 50% των ασθενών αυτών εμφανίζουν δύο ή 
περισσότερα αλλοαντισώματα, ενώ 25% εμφανίζουν 
και αυτοαντίσωμα. οι σπληνεκτομηθέντες ασθενείς 
εμφανίζουν συχνότερα αλλο- και αυτοαντισώματα σε 
σχέση με τους μη σπληνεκτομηθέντες (36% v 12,8% 
αντίστοιχα). Γενικά, δυσκολίες εμφανίζονται συχνά 
στην ανεύρεση συμβατού αίματος, για τους μεγα-
λύτερους σε ηλικία αθενείς με τΙ, που ενδεχομένως 
έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή, λόγω εμφάνισης 
αλλο- και αυτοαντισωμάτων.8,9 ςτον πίνακα 2 ανα-
γράφονται συνοπτικά οι οδηγίες για τη μετάγγιση 
ασθενών με θαλασσαιμία.10

δΡΕΠανΟκυΤΤαΡική	νΟΣΟΣ
οι πρόοδοι στη θεραπεία της δρεπανοκυτταρικής 

νόσου που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησαν 
στη σημαντική βελτίωση της επιβίωσης και ελάττω-
ση της θνησιμότητας των ασθενών. κλειδί για την 
αντιμετώπιση των ασθενών με δν είναι η μετάγγιση 
αίματος και κυρίως συμπυκνωμένων ερυθρών αιμο-
σφαιρίων (ςΕ).

οι κύριοι στόχοι της μετάγγισης αίματος είναι: 
1) βελτίωση της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου 
λόγω αύξησης της τιμής της Hb, 2) ελάττωση της 
γλοιότητας αίματος, 3) καταστολή της αυτόλογης πα-
ραγωγής δρεπανοκυττάρων. τελικά η μετάγγιση των 
ςΕ βελτιώνει την αναιμία και προλαμβάνει ή επιλύει 
τα αγγειοαπαφρακτικά επεισόδια που οδηγούν σε οξύ 
θωρακικό σύνδρομο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
και άλλα ισχαιμικά επεισόδια. Μολονότι η εφαρμογή 
των μεταγγίσεων ςΕ έχει στόχο την ελάττωση των 
επιπλοκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών με δν, επειδή δεν στερείται επιπλοκών είναι 
απαραίτητη η κατάλληλη και συνετή εφαρμογή τους.11

Μέθοδοι	μετάγγισης
οι μεταγγίσεις ςΕ μπορεί να είναι περιστασιακές 

ή χρόνιες και διακρίνονται σε προφυλακτικές και 
θεραπευτικές. δύο είναι οι τρόποι χορήγησης ςΕ σε 
ασθενείς με δν, η απλή μετάγγιση και η αφαιμαξο-
μετάγγιση.

ςαν αρχική θεραπεία για την διόρθωση της αναιμίας 
συνιστάται η απλή μετάγγιση ςΕ. Με την αργή χορήγη-
ση του αίματος και τη διατήρηση της μετά μετάγγισης 
τιμή της Hb σε επίπεδα <11g/dL αποφεύγονται οι 
επιπλοκές της υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας και 
της υπεργλοιότητας του αίματος.

Πίνακας	2.	οδηγίες για τη μετάγγιση ςΕ στη θαλασσαιμία
1. πριν από την πρώτη μετάγγιση ταυτοποίηση των ερυθρο-

κυτταρικών αντιγόνων Rh και άΒο του ασθενούς, καθώς 
και των άλλων αντιγονικών συστημάτων (Kell, Kidd, Duffy, 
MNSs, Lutheran κλπ).

2. Για κάθε μετάγγιση αίματος χορηγείται άΒο Rh(D) συμβατό 
αίμα, αλλά και ως προς τα αντιγόνα C και Ε του συστήματος 
Rhesus και το Kell αντιγόνο.

3. ςυνιστάται η χορήγηση ςΕ όσο το δυνατόν πιο φρέσκων 
(αποθηκευμένων σε CPD-A <7 ημέρες και σε ασκούς με 
πρoσθετικά διαλύματα <14 ημέρες).

4. Χορηγούνται λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά αιμο-
σφαίρια και πλυμένα ερυθρά για τους ασθενείς με αλλεργικές 
αντιδράσεις.

5. πριν απο κάθε μετάγγιση, γίνεται διασταύρωση και έλεγχος 
για την παρουσία αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων.

6. Για κάθε ασθενή κρατείται αρχείο για την παρουσία αντιε-
ρυθρο-κυτταρικών αντισωμάτων, καθώς και αρχείο για την 
εμφάνιση επιπλοκών της και των ετήσιων αναγκών σε αίμα.

7. Μετάγγιση κάθε 2-5 εβδομάδες (προ μετάγγισης τιμή ηb 
>9-10,5g/dL, αλλά >11-12g/dL για τους ασθενείς με καρδι-
ολογικές επιπλοκές).

8. διατήρηση της μετά μετάγγιση τιμής Hb όχι >14-15 g/dL.
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Για τους ασθενείς, με τιμή ηb ≥ 9g/dL, για τους 
οποίους απαιτείται ελάττωση της HbS συνιστάται 
αφαιμαξομετάγγιση αίματος. η αφαιμαξομετάγγι-
ση γίνεται χειροκίνητα ή με το αυτόματο μηχάνημα 
ερυθροκυτταφαίρεσης. Για την αφαιμαξομετάγγιση 
απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ςΕ (1-2 Χ ολικός όγκος 
αίματος) με ταυτόχρονη απομάκρυνση των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων του ασθενούς. η αφαιμαξομετάγγιση 
προλαμβάνει τη δευτεροπαθή αιμοσιδήρωση.12

Οξεία	συμπτωματική	αναιμία
οι ασθενείς με δν εμφανίζουν χρόνια αναιμία 

και συνήθως παραμένουν ασυμπτωματικοί παρά 
τα χαμηλά επίπεδα της τιμής της Hb. ως γενικός κα-
νόνας, οι ασθενείς με αναιμία και αυξημένο αριθμό 
δικτυοερυθροκυττάρων, που είναι κλινικά σταθεροί, 
δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε μετάγγιση ςΕ. 
Όμως, η ανάπτυξη οξείας συμπτωματικής αναιμίας, 
λόγω απώλειας αίματος, αιμόλυσης ή εγκλωβισμού 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο σπλήνα/ήπαρ και 
απλασίας ερυθράς σειράς (κύρια από παρβοϊό Β19) 
αποτελούν ενδείξεις για περιστασιακή μετάγγιση.

δεν υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το επιθυμητό 
επίπεδο Hb, όμως, γενικά, οι ασθενείς με δν δεν 
πρέπει να υπερμεταγγίζονται σε επίπεδα Hb μεγα-
λύτερα των 10gr/dL.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τη μετάγγιση 
ασθενούς με σπληνικό εγκλωβισμό, γιατί μπορεί τα 
εγλωβισμένα ερυθρά αιμοσφαίρια να απελευθερω-
θούν απο το σπλήνα με αποτέλεσμα την απρόβλεπτη 
αύξηση της τιμής της αιμοσφαιρίνης. Για παιδιά με 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια σπληνικού εγκλωβι-
σμού προτείνεται πρόγραμμα προφυλακτικών χρονίων 
μεταγγίσεων (στόχος HbS<30%) βραχείας διάρκειας 
μέχρις ότου αυτά μπορεί να υποβληθούν σε σπλη-
νεκτομή, αφού προηγουμένως αποκτήσουν ανοσία 
έναντι των ελυτροφόρων (encapsulated) μικροβίων.11

Οξύ	θωρακικό	σύνδρομο
το οξύ θωρακικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από 

τη πρόσφατη εμφάνιση διήθησης στον πνεύμονα, 
θωρακικό άλγος, ταχύπνοια, συριγμό και βήχα.οι 
επιπλοκές είναι συχνότερες στους ενήλικες με οξύ 
θωρακικό σύνδρομο απ’ ότι στα παιδιά. ςημειώνε-
ται, ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να καθορίζουν 
τις ενδείξεις μετάγγισης αίματος σε ασθενείς με οξύ 
θωρακικό σύνδρομο, όμως, όταν η Hb είναι μικρότερη 
των 7g/dL, συνιστάται μετάγγιση ςΕ με στόχο την 
αύξηση της ηb 9-10 g/d, τη βελτίωση της ικανότητας 
μεταφοράς οξυγόνου και την ελάττωση της HbS. 

ταυτόχρονα, απαιτείται στενή παρακολούθηση του 
ασθενή για την πρόληψη των επιπλοκών. άφαιμαξο-
μετάγγιση συνιστάται εάν παρατηρηθεί επιδείνωση 
των συμπτωμάτων (αύξηση των διηθήσεων και της 
απαίτησης σε οξυγόνο). Για τα πιο σοβαρά επεισόδια 
οξέος θωρακικού συνδρόμου, που απαιτούν αφαιμα-
ξομετάγγιση, συνιστάται πρόγραμμα μεταγγίσεων για 
3-6 μήνες, καθώς και λήψη υδροξυουρίας.13

Οξεία	ανεπάρκεια	πολλαπλών	οργάνων
άν και η αιτιολογία της οξείας ανεπάρκειας πολ-

λαπλών οργάνων δεν έχει επαρκώς διευκρινιστεί, 
θεωρείται οτι αυτή οφείλεται στα αγγειοαποφρακτικά 
επεισόδια από τα δρεπανοκύτταρα και μπορεί να 
συμβεί μετά από πολλαπλά σοβαρά επεισόδια επώ-
δυνης κρίσης. Για την αντιμετώπισή της συνιστάται 
θεραπευτική μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση, η οποία 
επιφέρει ταχέως αναστροφή της δυσλειτουργίας των 
οργάνων και βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων. 
Γενικά, συνιστάται η απλή μετάγγιση επί υπάρξεως 
αναιμίας, ενώ η θεραπευτική αφαιμαξομετάγγιση είναι 
κατάλληλη για ασθενείς με υψηλότερες τιμές Hb.14

νευρολογικές	επιπλοκές
ςύμφωνα με μελέτες, η πιθανότητα ανάπτυξης 

ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς, 
κατά τα πρώτα 20 έτη της ζωής τους, ανέρχεται σε 
11%. οι περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με 
αγγειοπάθεια που προσβάλλει το άπω τμήμα της 
έσω καρωτίδας και τις μέσες εγκεφαλικές αρτηρίες και 
ανιχνεύεται με διακρανιακό Doppler. η μελέτη STOP 
έδειξε ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού 
κατά 90% στους ασθενείς με αυξημένες διακρανιακές 
Doppler ταχύτητες, οι οποίοι υποβάλλονταν σε τακτικές 
μεταγγίσεις με στόχο την ελάττωση της HbS<30%.15 η 
μελέτη SWiTCH (Stroke with Transfusions changing to 
Hydroxyurea) σύγκρινε την αποτελεσματικότητα των 
τακτικών μεταγγίσεων με θεραπεία αποσιδήρωσης, 
σε σχέση με τη λήψη υδροξυουρίας και αφαιμάξεων 
σε παιδιά με δν και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 
η μελέτη αυτή σταμάτησε πρόωρα λόγω εμφάνισης 
αυξημένου αριθμού εγκεφαλικών στην ομάδα της 
υδροξυουρίας.16 ο κίνδυνος επανεμφάνισης εγκεφαλι-
κού σε ασθενείς με δν ανέρχεται σε 60%. ο κίνδυνος 
όμως αυτός, ουσιαστικά, ελαττώνεται με τη θεραπεία 
των τακτικών μεταγγίσεων. ο έλεγχος με MRI έδειξε 
ότι μέχρι 20% των παιδιών με δν εμφάνιζαν σιωπηλά 
εγκεφαλικά έμφρακτα, σε τρέχουσες δε τυχαιοποιη-
μένες μελέτες εξετάζεται η πιθανότητα πρόληψης της 
εξέλιξης των βλαβών αυτών με μεταγγίσεις αίματος.16
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Χειρουργικές	επεμβάσεις
οι Vichinsky και συν. το 1995, σε μία πολυκεντρική 

τυχαιοποιημένη μελέτη, διαπίστωσαν ότι πρωτόκολλο 
μετάγγισης με στόχο η τιμή της ηb να φθάσει 10g/dL, 
ανεξάρτητα από το ποσοστό HbS, ήταν το ίδιο αποτε-
λεσματικό με πιο επιθετικό πρωτόκολλο μετάγγισης, 
που είχε στόχο την ελάττωση της HBS (<30%).17

Γενικά, είναι φανερό ότι μία απλή μετάγγιση ςΕ με 
σκοπό να αυξήσει την Hb στα 10g/dL προεγχειρητικά 
επαρκεί για τους ασθενείς με δν. οι περισσότεροι 
ασθενείς ανέχονται καλώς μικρές επεμβάσεις χωρίς 
προηγουμένως να μεταγγισθούν, εφόσον η Hb τους 
είναι ικανοποιητική για την αναισθησία.

ςτις οφθαλμολογικές επεμβάσεις, οι οποίες αν 
και συνήθως διενεργούνται με τοπική αναισθησία, 
δικαιολογούνται περιεγχειρητικά μεταγγίσεις αίματος, 
λόγω της ιδιαιτερότητας της μικροκυκλοφορίας και 
της σημασίας της αποφυγής μόνιμης βλάβης του 
οφθαλμού.

κύηση
η κύηση σε γυναίκες με δν δεν αποτελεί ένδειξη 

για προφυλακτικές μεταγγίσεις αίματος. ςύμφωνα 
με τη μοναδική προοπτική μελέτη, πριν από 20 και 
πλέον έτη, δεν είχε παρατηρηθεί βελτίωση στην έκ-
βαση της κύησης στις έγκυες με δν που ελάμβαναν 
προφυλακτικές μεταγγίσεις σε σχέση με αυτές που 
δεν ελάμβαναν μεταγγίσεις, παρά μόνο ελάττωση 
των επώδυνων κρίσεων.18 Όμως, οι επιπλοκές που 
συνδέονται με τη κύηση, όπως προεκλαμψία, δίδυμη 
κύηση, ιστορικό περιγεννητικής θνησιμότητας, σο-
βαρή αναιμία, ή εμφάνιση επιπλοκών της δν (π.χ. 
οξύ θωρακικό σύνδρομο), αποτελούν ενδείξεις για 
μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση.

Πνευμονική	υπέρταση
ο υπερηχογραφικός έλεγχος με Doppler για πνευ-

μονική υπέρταση αποτελεί βασικό στοιχείο της κλινικής 
εκτίμησης των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες. 
ωστόσο, το υπερηχογράφημα μπορεί να υπερεκτι-
μήσει την πίεση στη πνευμονική αρτηρία, δίνοντας 
έτσι ψευδή αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, κάθε 
θετικό αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με δεξιό 
καθετηριασμό της καρδιάς.

άν και έχουν δημοσιευθεί μικρές μη τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες με αναστολείς της phosphοdiesterase-5 
(sildenafil) και ανταγωνιστών της ενδοθηλίνης 
(bosentan) για τη θεραπεία της πνευμονικής υπερ-
τασης σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες, μέχρις 
στιγμής δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες, που 

να αποδεικνύουν ότι υπάρχει όφελος από τη λήψη των 
παραπάνω φαρμάκων. Μία τυχαιοποιημένη μελέτη 
χορήγησης sildenafil σε ασθενείς με δν διακόπηκε 
πρόωρα λόγω αύξησης των επώδυνων κρίσεων.

Μέχρις ότου νέες μελέτες αποσαφηνίσουν την 
αποτελεσματικότητα των ειδικών για την πνευμονι-
κή υπέρταση φαρμάκων στις αιμοσφαιρινοπάθειες, 
η θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών 
θα πρέπει να επικεντρωθεί στους παθογενετικούς 
μηχανισμούς που εμπλέκονται στην εμφάνιση της 
επιπλοκής αυτής. Θεωρητικά, η θεραπεία με τακτικές 
μεταγγίσεις, που αποδίδει οξυγόνο στους ιστούς, κα-
ταστέλλει τη σύνθεση των αυτόλογων ελαττωματικών 
ερυθροκυττάρων, εμποδίζοντας έτσι την αιμόλυση και 
την υπερπηκτικότητα, μπορεί να παίζει σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη και τη θεραπεία της πνευμονικής 
υπέρτασης.19

Σύνδρομο	υπεραιμόλυσης
το βαρύ σύνδρομο υπεραιμόλυσης που περιγρά-

φεται μετά από μετάγγιση σε ασθενείς με δν, οφεί-
λεται στην καταστροφή των μεταγγισμένων ερυθρών 
αιμοσφαιρίων αλλά και των ερυθρών του δέκτη. η 
υπεραιμόλυση μπορεί να εμφανισθεί ως επακόλουθο 
επιβραδυνόμενων αιμολυτικών αντιδράσεων, αλλά έχει 
αναφερθεί και κατά τη διάρκεια επώδυνων κρίσεων. 
η επιπλοκή αυτή είναι απειλητική για τη ζωή του 
ασθενούς και απαιτεί εντατική υποστήριξη. ο έλεγχος 
για την παρουσία αυτο- και αλλοαντισωμάτων μπορεί 
να είναι αρνητικός, πιθανόν λόγω χαμηλού τίτλου 
αντισωμάτων ή απομάκρυνσης των ερυθρών που 
ενεπλάκησαν στην αιμολυτική αντίδραση. ο ακριβής 
μηχανισμός δεν είναι γνωστός. η εκτεταμένη συμ-
βατότητα των υπό μετάγγιση ςΕ με όλα τα αντιγόνα 
του ασθενούς δεν προλαμβάνει την εμφάνιση του 
συνδρόμου. πιθανόν, άλλα αντισώματα αντιδρούν 
με ξένα αντιγόνα (HLA, πρωτεϊνες) και προκαλούν 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος και αύξηση της 
δραστηριότητας του δΕς. οι μεταγγίσεις πρέπει να 
αποφεύγονται γιατί μπορεί να προκαλέσσουν επι-
δείνωση της αιμόλυσης. Θεραπευτικά χορηγούνται 
κορτιζόνη, γ-σφαιρίνη και ανοσοκατασταλτικά.20

Οδηγίες	για	μετάγγιση	σε	ασθενείς	με	δν
πριν από την πρώτη μετάγγιση απαιτείται ταυ-

τοποίηση των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων Rh και 
άΒο του ασθενούς, καθώς και των άλλων αντιγονικών 
συστημάτων (Kell, Kidd, Duffy, MNSs, Lutheran κ.λπ.). 
Εάν υπάρχει δυνατότητα γίνεται προσδιορισμός των 
ερυθροκυτταρικών αντιγόνων με μοριακές τεχνικές. 
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οι αιμοδότες θα πρέπει να κρατούνται σαν εφεδρεία 
για όσους έχουν αναπτύξει αλλοαντισώματα παρα-
μένει υπό συζήτηση.

η τρέχουσα πολιτική σε πολλές μονάδες είναι η 
χορήγηση αντιγονικά μερικώς συμβατών ερυθρών 
αιμοσφαιρίων για D, C, c, E, e και Kell, τα οποία 
είναι ηbS αρνητικά και η χορήγηση ερυθρών σύμ-
φωνα με τον εκτεταμένο φαινότυπο του ασθενούς 
εάν αυτός αναπτύξει αλλοαντισώματα έναντι των 
ερυθροκυττάρων.
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Πίνακας	3.	Ενδείξεις μετάγγισης σε ασθενείς με δν21

Ενδείξεις	για	περιστασιακές	μεταγγίσεις	(οξέως)
Οξεία επιδείνωση της αναιμίας

λοίμωξη από παρβοϊό Β19, σπληνικός ή ηπατικός εγκλωβι-
σμός, σοβαρή αγγειοαποφρακτική κρίση
απλή μετάγγιση για να αυξηθούν τα επίπεδα της ηb σε 8-9g/dL

Οξύ θωρακικό σύνδρομο
η απλή μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση έγκαιρα είναι ευερ-
γετικές για να ελαττωθεί η ηbS <30%

Εγκεφαλικό επεισόδιο ή οξεία νευρολογική επιπλοκή
επείγουσα μετάγγιση για αύξηση της ηb σε 10g/dL και ελάτ-
τωση της ηbS < 30%, η οποία απαιτεί αφαιμαξομετάγγιση 

Ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων
ηbS <30% με ηb σε 10g/dL 

Προεγχειρητική προετοιμασία
στόχος ηbS <30% πριν από μείζονα χειρουργική επέμβαση 
(καρδιοθωρακική, νευροχειρουργική), τυπικά απαιτεί αφαι-
μαξομετάγγιση
μέσου ή μικρού κινδύνου χειρουργείο μπορεί να χρειαστεί 
απλή μετάγγιση για να αυξηθεί η τιμή της Hb σε 10g/dL 

Ενδείξεις	για	πρόγραμμα	τακτικών	μεταγγίσεων
Πρόληψη πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς αγγειακού εγκεφα-
λικού επεισοδίου

τακτικές μεταγγίσεις, απλή μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση 
για να διατηρηθεί η ηbS <30%

Επαναλαμβανόμενο οξύ θωρακικό σύνδρομο που δεν απάντησε 
στη λήψη υδροξυκαρβαμίδης

τακτικές μεταγγίσεις, απλή μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση 
για να διατηρηθεί η ηbS <30%

Προοδευτική ανεπάρκεια οργάνων
ηπατική, νεφρική, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, οι στρα-
τηγικές της μεταγγισιοθεραπείας ποικίλλουν ευρέως

Άλλες ενδείξεις
επαναλαμβανόμενος σπληνικός εγκλωβισμός, κύηση με 
επιπλοκές

Αντικρουόμενες ενδείξεις
συχνά επεισόδια πόνου, χρόνιος πόνος, άσηπτη νέκρωση 
κεφαλής μηριαίου, έλκη κνημών, πριαπισμός

Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός 
μεγαλύτερου αριθμού αντιγόνων σε σχέση με αυτόν 
που επιτυγχάνεται με ορολογικές μεθόδους.12

Είναι γνωστό, ότι περίπου το 1/3 των ασθενών με 
δν αναπτύσσουν αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα 
εάν δεν μεταγγίζονται με ςΕ φαινοτυπικά συμβα-
τά και μάλιστα αρκετά συχνά σε περισσότερα από 
δύο ερυθροκυτταρικά αντιγόνα.21 το ερώτημα εάν οι 
ασθενείς χωρίς παρουσία αλλοαντισωμάτων πρέπει 
να μεταγγίζονται προληπτικά με ερυθρά αιμοσφαίρια 
σύμφωνα με τον εκτετεταμένο φαινότυπο, ή εάν αυτοί 
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ΕιΣαΓωΓή
άσθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις μεταγγίζονται με σημαντικές ποσότητες 
παραγώγων αίματος. ςύμφωνα με στοιχεία που αφο-
ρούν 46 κέντρα σε Ευρώπη και άμερική, το ποσοστό 
των ασθενών που μεταγγίσθηκε κυμάνθηκε από 10% 
έως και μεγαλύτερο από 60%.1 οι καρδιοχειρουργικοί 
ασθενείς καταναλώνουν στις ηπά, το 10-15 % του 
αποθέματος αίματος και το ποσοστό αυτό έχει τάσεις 
ανόδου, κυρίως λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας 
των επεμβάσεων.2 παράλληλα ο αριθμός των δοτών 
αίματος παραμένει σταθερός ή και μειώνεται, με απο-
τέλεσμα τα αποθέματα αίματος να μην επαρκούν για 
την κάλυψη των αναγκών. οι μεταγγίσεις προϊόντων 
αίματος συνεισφέρουν στην αύξηση των δαπανών 
υγείας και επιπλέον συνδέονται με παρενέργειες.

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων κέντρων, όσον αφορά το ποσοστό των 
καρδιοχειρουργικών ασθενών που μεταγγίζονται. 
ςύμφωνα με τη μελέτη EPI II (Multicenter Study of 
Perioperative Ischemia Epidemiology II) που αφορού-
σε κέντρα της Ευρώπης και της άμερικής, οι ασθενείς 
μεταγγίσθηκαν με ερυθρά σε ποσοστό 9-100% κατά 
την διάρκεια της επέμβασης και σε ποσοστό 25-87 
% μετά την επέμβαση. η μετάγγιση αιμοπεταλίων 
κυμάνθηκε διεγχειρητικά σε ποσοστά 0-51% και 
μετεγχειρητικά σε ποσοστά 0-39%. Όσον αφορά την 
μετάγγιση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος τα 
ποσοστά ήταν 0-98% και 3-95% αντίστοιχα.3 άνάλογη 
διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και στις πρακτικές 
798 κέντρων των η.π.ά. όπου παρατηρήθηκε ότι 
ο τύπος (πανεπιστημιακό ή όχι ), το μέγεθος (όσον 

αφορά τον αριθμό των επεμβάσεων) και η γεωγρα-
φική θέση του κέντρου, συνέβαλλαν σημαντικά στις 
παρατηρούμενες διαφορές.2

Υπάρχει ανάγκη καθορισμού κανόνων μετάγγισης 
των καρδιοχειρουργικών ασθενών όπως και προ-
σπάθεια περιορισμού των αναγκών για μετάγγιση 
παραγώγων αίματος.

ΟΦΕΛή	Των	ΜΕΤαΓΓιΣΕων-ΠΡΟΣαΡΜΟΓή	
ΣΤήν	αναιΜια

δεν υπάρχουν αξιόπιστες τυχαιοποιημένες μελέτες 
οι οποίες να εξετάζουν τα οφέλη των μεταγγίσεων στην 
αντιμετώπιση των ασθενών. οι μεταγγίσεις παραγώ-
γων αίματος είναι ζωτικής σημασίας, έχουν επιτρέψει 
την πραγματοποίηση πολύπλοκων επεμβάσεων, ενώ 
είναι αποδεκτό ότι ενισχύουν την ικανότητα μεταφοράς 
οξυγόνου, βελτιώνουν την αιμόσταση και ενισχύουν 
την καρδιακή παροχή.

ςτόχος της μετάγγισης ερυθροκυττάρων είναι 
η επίτευξη επαρκούς οξυγόνωσης στα όργανα και 
τους ιστούς, η οποία εξαρτάται από τη συγκέντρωση 
της αιμοσφαιρίνης (Hb), την ποσότητα του οξυγόνου 
που είναι απαραίτητη για την αερόβια λειτουργία των 
ιστών, και τον κορεσμό της Hb με οξυγόνο. η ενδο-
κυττάρια μερική πίεση ο2 (pO2) αποτελεί την ιδανική 
παράμετρο για την εκτίμηση της ιστικής υποξίας, αλλά 
στην κλινική πράξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και υποκαθίσταται από την τιμή της αιμοσφαιρίνης 
και τον αιματοκρίτη. η ένδειξη μετάγγισης δεν μπο-
ρεί να βασισθεί μόνον στις τιμές αιμοσφαιρίνης και 
αιματοκρίτη, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν η 
κλινική κατάσταση του ασθενούς και οι πιθανοί αντι-
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σταθμιστικοί μηχανισμοί.4

οι κυριότεροι μηχανισμοί προσαρμογής στην αναι-
μία είναι η αυξημένη καρδιακή παροχή, η αυξημένη 
αιματική ροή στα στεφανιαία, η ανακατανομή της 
αιματικής ροής, η αυξημένη απόδοση οξυγόνου και η 
αύξηση του 2,3-DPG των ερυθρών αιμοσφαιρίων. οι 
φυσιολογικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία 
μπορεί να επηρεασθούν από4:

• μειωμένη ικανότητα αύξησης της καρδιακής πα-
ροχής (υποογκαιμία, στεφανιαία νόσος, βλάβες 
των καρδιακών βαλβίδων, συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια)

• μειωμένη ικανότητα αύξησης της απόδοσης οξυ-
γόνου (ARDS, σήψη)

• διαταραχές ανταλλαγής αερίων (Χάπ, ARDS)
• αυξημένη κατανάλωση O2 (πυρετός, πόνος, στρες, 

σήψη)
Όσον αφορά το όφελος των μεταγγίσεων σε μελέτη 

που αφορούσε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη, η μετάγγιση ερυθρών δεν φαίνεται να 
βελτίωσε την απόδοση οξυγόνου στους ιστούς.

Θα χρειασθεί να υπάρξουν περισσότερες μελέτες 
για να καθορισθούν με ακρίβεια τα οφέλη των μεταγ-
γίσεων και έτσι να μπορέσουμε να καθορίσουμε με 
ακριβή κριτήρια τα όρια των ενδείξεων μετάγγισης. 
Μέχρι τότε θα βασιζόμαστε κυρίως σε συστάσεις 
ομάδων ειδικών.

κινδυνΟι	Των	ΜΕΤαΓΓιΣΕων
οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν στις μεταγγί-

σεις είναι η μετάδοση λοιμώξεων και οι ανοσολογικές 
αντιδράσεις. οι κίνδυνοι μετάδοσης ιών, βακτηρίων 
και παρασίτων μέσω μετάγγισης, με την εφαρμογή 
νεότερων τεχνικών ελέγχου, έχουν μειωθεί στις προ-
ηγμένες χώρες, αλλά στις αναπτυσσόμενες χώρες το 
πρόβλημα εξακολουθεί να είναι σοβαρό. κυριότερες 
ανοσολογικές αντιδράσεις αποτελούν οι πυρετικές 
μη-αιμολυτικές αντιδράσεις, οι αλλεργικές και ανα-
φυλακτικές αντιδράσεις, οι αιμολυτικές ανοσολογικές 
αντιδράσεις (κυρίως άΒο ασυμβατότητα), το σύνδρομο 
μοσχεύματος έναντι ξενιστή (τA-GVHD), το σύνδρομο 
TRALI και η ανοσοτροποίηση. οι κυριότερες αιτίες 
θανάτων που σχετίζονται με την μετάγγιση είναι το 
σύνδρομο TRALI, η σχετιζόμενη με τη μετάγγιση 
σήψη και οι αιμολυτικές ανοσολογικές αντιδράσεις.

Ειδικότερα όσον αφορά τις καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις, η μετάγγιση ερυθρών έχει συνδεθεί με 
αύξηση της θνητότητας. ςε μελέτη που αφορούσε 
9.079 ασθενείς που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά 
σε εγχείρηση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, αντι-
κατάστασης βαλβίδας ή συνδυασμού, βρέθηκε ότι η 

μετάγγιση 1-2 μονάδων ερυθρών σχετίζονταν με 16% 
αύξηση του κινδύνου μειωμένης επιβίωσης μετά την 
επέμβαση.5 ςε άλλη μελέτη 10.289 ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε καρδιοπνευμονική παράκαμψη, η 
μετάγγιση ερυθρών σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου, νεφρικής ανεπάρκειας, παρατεταμένης μηχα-
νικής υποστήριξης, σοβαρών λοιμώξεων, καρδιακών 
και νευρολογικών επιπλοκών.6

άν και είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι επιδράσεις 
των παραγώγων αίματος, σε ανάλυση των Bilgin και 
συν.7 οι μεταγγίσεις πλάσματος σε καρδιοχειρουρ-
γικούς ασθενείς συνδέονται με αυξημένη θνητότη-
τα ανεξαρτήτως αιτίου. Επιπλέον, οι μεταγγίσεις 
μη–λευκαφαιρεμένων ερυθρών και αιμοπεταλίων 
σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα που οφείλεται σε 
μετεγχειρητικές λοιμώξεις.

ΕνδΕιξΕιΣ	ΜΕΤαΓΓιΣήΣ-ΟΡια
δεν υπάρχουν σαφείς επιστημονικές αποδείξεις 

για τα όρια μετάγγισης και επιπλέον ο υπολογισμός 
των απωλειών κατά την επέμβαση και του ενδαγ-
γειακού όγκου δεν είναι πάντα ακριβής. Χρειάζονται 
απαιτητικότερες μετρήσεις, όπως της κατανάλωσης 
οξυγόνου και της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου, για 
να προσδιορισθεί με ακρίβεια η ανάγκη για μετάγγιση.

κατά τη διάρκεια των καρδιοχειρουργικών επεμβά-
σεων η εξωσωματική κυκλοφορία, η χρήση ηπαρίνης, 
η αιμοαραίωση, η υποθερμία αλλάζουν τις φυσιολογι-
κές συνθήκες οξυγόνωσης. η προετοιμασία της αντλί-
ας της εξωσωματικής με υγρά οδηγεί σε ισοογκαιμική 
αιμοαραίωση με αποτέλεσμα μείωση της γλοιότητας 
του αίματος. Έτσι επιτυγχάνεται επαρκής οξυγόνωση 
των ιστών με τιμές αιματοκρίτη χαμηλότερες από τα 
φυσιολογικά όρια. η αιμοαραίωση όμως οδηγεί σε 
μειωμένη συγκέντρωση των παραγόντων πήξεως 
και των αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα προβλήματα 
πηκτικότητας. Μετά την ολοκλήρωση της εξωσωμα-
τικής κυκλοφορίας, η αναιμία επηρεάζει δυσμενώς 
το μυοκάρδιο.

ςε υγιείς ενήλικες η κατανάλωση οξυγόνου αρχίζει 
να μειώνεται λόγω ανεπαρκούς παροχής, σε τιμές 
αιμοσφαιρίνης 3-4 g/dL και σε φλεβικό κορεσμό οξυ-
γόνου 56%. ςε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, κατά 
την διάρκεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, η ήπια 
αιμοαραίωση είναι ανεκτή με τιμές αιμοσφαιρίνης 
μέχρι 6 g/dL. ςε μελέτες που αφορούσαν καρδιο-
χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς μάρτυρες του 
Ιεχωβά, παρατηρήθηκαν σε σύνολο 4.722 ασθενών 
23 θάνατοι, από τους οποίους μόνο δύο ασθενείς 
είχαν αιμοσφαιρίνη μικρότερη των 5 g/dL.8

λόγω της έλλειψης πλήρως τεκμηριωμένων με-
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λετών που να καθορίζουν τα όρια μετάγγισης, αυτά 
βασίζονται στις συστάσεις ομάδων ειδικών. άπό το 
1942, οι Adams και συν.4 βασιζόμενοι σε κλινικές πα-
ρατηρήσεις, πρότειναν τον κανόνα «10/30» σύμφωνα 
με τον οποίο οι ασθενείς μεταγγίζονταν με τιμή αιμα-
τοκρίτη <30% ή τιμή αιμοσφαιρίνης <10g/dl. άρκετές 
επιστημονικές ομάδες έχουν αναπτύξει οδηγίες για 
τις ενδείξεις μετάγγισης. η άμερικανική άναισθησι-
ολογική Εταιρεία4 στις οδηγίες της επισημαίνει ότι η 
τιμή της αιμοσφαιρίνης δεν θα πρέπει να αποτελεί 
το μοναδικό κριτήριο για την απόφαση μετάγγισης, 
αλλά θα πρέπει να εκτιμάται ο κίνδυνος εμφάνισης 
επιπλοκών λόγω ανεπαρκούς οξυγόνωσης.

ςύμφωνα με τις οδηγίες των εταιρειών των Θω-
ρακοχειρουργών και των άναισθησιολόγων (The 
Society of Thoracic Surgeons and The Society of 
Cardiovascular Anesthesiologists)9:

• η μετάγγιση ερυθρών σε τιμές αιμοσφαιρίνης <6 
g/dl είναι λογική προσέγγιση, ενώ μετεγχειρητικά 
το όριο μπορεί να τεθεί στα 7 g/dl.

• η μετάγγιση αιμοπεταλίων και πλάσματος θα πρέ-
πει να βασίζεται σε κλινικές ενδείξεις αιμορραγίας 
και κατά προτίμηση να βασίζεται σε αξιόπιστες 
δοκιμασίες που εκτιμούν την αιμόσταση.

• άσθενείς που παρουσιάζουν κριτική ισχαιμία οργά-
νων (κνς, ΓΕς) θα μπορούσαν να μεταγγιστούν 
σε τιμές αιμοσφαιρίνης περί το 10 g/dl, αλλά δεν 
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που υποστηρίζουν 
αυτή την οδηγία.

• η μετάγγιση δεν αναμένεται να βελτιώσει την 
μεταφορά οξυγόνου εάν η τιμή της αιμοσφαιρίνης 
είναι >10 g/dl.

ΜΕΤαΓΓιΣή	καΤα	Τήν	διαΡκΕια	ΤήΣ	
αΟΡΤΟΣΤΕΦανιαιαΣ	ΠαΡακαΜΨήΣ

ςύμφωνα με τις οδηγίες των εταιρειών των Θωρα-
κοχειρουργών και των άναισθησιολόγων,9 κατά την 
διάρκεια της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με μέτρια 
υποθερμία, η μετάγγιση σε τιμές αιμοσφαιρίνης <6 g/
dl είναι λογική προσέγγιση, εκτός από τις περιπτώσεις 
ασθενών σε κίνδυνο μειωμένης παροχής οξυγόνου 
στον εγκέφαλο (διαβήτης, στένωση καρωτίδων, νό-
σος των αγγείων του εγκεφάλου) όπου απαιτούνται 
υψηλότερες τιμές.

ςε τιμές αιμοσφαιρίνης >6 g/dl η απόφαση για 
μετάγγιση θα πρέπει να βασίζεται στην κλινική κα-
τάσταση του ασθενούς. Θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπ’ όψιν παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή 
(ηλικία, καρδιακή λειτουργία, βαρύτητα της ασθένειας), 
την κλινική κατάσταση (οξεία απώλεια αίματος) αλλά 
και εργαστηριακές παράμετροι (αιματοκρίτης, ηλε-

κτροκαρδιογραφικές ενδείξεις ισχαιμίας μυοκαρδίου).
Υπάρχουν αρκετές μελέτες που εξετάζουν την 

σχέση τιμής αιματοκρίτη κατά την επέμβαση και με-
τεγχειρητικών επιπλοκών και έκβασης. ςε μελέτη που 
αφορούσε 6.980 καρδιοχειρουργικούς ασθενείς,10 σε 
όσους η τιμή του αιματοκρίτη κατά την διάρκεια της 
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ήταν μικρότερη του 
19%, εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά θνητότητας κατά 
την νοσηλεία τους. ςε άλλη μελέτη που αφορούσε 
10.949 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανι-
αία παράκαμψη,11 υπήρχε άμεση σχέση της χαμηλής 
τιμής αιματοκρίτη και του κίνδυνου εμφάνισης αγγεια-
κού εγκεφαλικού επεισοδίου. Επίσης, σε τιμές αιματο-
κρίτη μικρότερες του 22% κατά την αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη, οι ασθενείς παρουσίαζαν συχνότερα έμ-
φραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
καρδιακή ανακοπή, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονικό 
οίδημα, αιμορραγία που οδήγησε σε επανεπέμβαση, 
σήψη και πολυοργανική ανεπάρκεια. οι ασθενείς με 
υψηλότερες τιμές αιματοκρίτη, εμφάνισαν καλύτερη 
μακροχρόνια επιβίωση.9 ςε μελέτη των Engoren και 
συν.12 οι ασθενείς που μεταγγίσθηκαν, παρουσίασαν 
στα πέντε χρόνια θνητότητα 15%, σε σύγκριση με 7% 
όσων δεν μεταγγίσθηκαν και η διαφορά παρέμεινε και 
μετά την διόρθωση για άλλους παράγοντες κινδύνου.

Όσον αφορά στην μετάγγιση αιμοπεταλίων αυτή 
συνδέεται σε μελέτες με αυξημένο κίνδυνο αγγειακού 
επεισοδίου και θανάτου, ενώ σε άλλες αυτή η παρα-
τήρηση δεν επιβεβαιώθηκε.9

ΜΕΤαΓΓιΣή	ΜΕΤα	Τήν	καΡδιΟΧΕιΡΟυΡΓική	
ΕΠΕΜΒαΣή

η απόφαση για μετάγγιση μετά την καρδιοχει-
ρουργική επέμβαση, θα εξαρτηθεί από την κλινική 
κατάσταση των ασθενών. παράγοντες που θα πρέπει 
να ληφθούν υπ’ όψιν είναι η κατάσταση του ενδαγγει-
ακού όγκου, η πνευμονική, καρδιακή και εγκεφαλική 
λειτουργία, η χρονιότητα της αναιμίας, η πιθανότητα 
απώλειας αίματος, η ύπαρξη συμπτωμάτων λόγω 
αναιμίας και το είδος της επέμβασης. άκόμη θα πρέ-
πει να αναζητηθεί η παρουσία κλινικών ενδείξεων 
υποογκαιμίας όπως η ταχυκαρδία, η υπόταση και η 
ολιγουρία.

ςε καλά τεκμηριωμένη μελέτη των Hébert και συν.13 
που αφορούσε ασθενείς της μονάδας εντατικής νοση-
λείας, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην θνητότητα 
μεταξύ των ασθενών που μεταγγίσθηκαν με τιμές 
αιμοσφαιρίνης 7-9 g/dl και σε όσους μεταγγίσθηκαν 
με τιμές αιμοσφαιρίνης 10 g/dl και τα ίδια συμπερά-
σματα αφορoύσαν και την ομάδα των ασθενών με 
στεφανιαία νόσο. ςύμφωνα με πρόσφατη προοπτική, 
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τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη14 502 ασθενών που 
νοσηλεύονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά 
από επέμβαση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, 
δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά στην νοσηρότητα 
και θνητότητα μεταξύ όσων μεταγγίζονταν σε τιμές 
αιματοκρίτη 30% σε σύγκριση με αυτούς που μεταγ-
γίζονταν με τιμές αιματοκρίτη 24%.

Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι υψηλό-
τερες τιμές αιματοκρίτη δεν βελτιώνουν την μεταφορά 
οξυγόνου αλλά συνδέονται και με επιπλοκές, όπως 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος μετά 
αορτοστεφανιαία παράκαμψη.9

αΣΘΕνΕιΣ	υΨήΛΟυ	κινδυνΟυ	Για	ΜΕΤαΓΓιΣή
ςύμφωνα με μελέτες9 τουλάχιστον το 50% των 

ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις δεν μεταγγίζονται, ενώ το 10-20% των 
ασθενών καταναλώνουν το 80% των μεταγγιζόμενων 
μονάδων. Υπάρχει δηλαδή μια ομάδα ασθενών με 
αυξημένες ανάγκες μετάγγισης και η αναγνώριση και 
αντιμετώπιση τους θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση 
μονάδων αίματος.

Υπάρχουν αρκετές μελέτες15 που εξετάζουν τους 
παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυξημένες 
ανάγκες μετάγγισης. οι παράγοντες που αναφέρονται 
στις περισσότερες μελέτες είναι η μεγάλη ηλικία (>70 
έτη), η προϋπάρχουσα αναιμία, ο μικρός σωματι-
κός όγκος, η διάρκεια της επέμβασης, η επείγουσα 
επέμβαση, η λήψη αντιαιμοπεταλιακών ή αντιθρομ-
βωτικών φαρμάκων τις τελευταίες ημέρες προ της 
επέμβασης, η παρουσία πολλαπλών προβλημάτων 
υγείας (νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, 
διαταραχές αιμόστασης).

Επιπλέον ασθενείς με θρομβοπενία (<50.000/
mm3), ασθενείς που αντιδρούν υπερβολικά σε συνήθεις 
δόσεις αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, όπως αυτό 
αποδεικνύεται από παθολογικές δοκιμασίες λειτουρ-
γικότητας αιμοπεταλίων ή παρατεταμένους χρόνους 
ροής, αλλά και όσοι έχουν ποιοτικές διαταραχές των 
αιμοπεταλίων, έχουν αυξημένες πιθανότητες να αι-
μορραγήσουν κατά την επέμβαση.

ο τύπος της επέμβασης επηρεάζει την μετάγγι-
ση. Όσοι ασθενείς υποβάλλονται σε επανεπέμβαση 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταγγιστούν και 
το ίδιο αφορά όσους χρησιμοποιήσουν αντλία εξω-
σωματικής κυκλοφορίας σε σύγκριση με όσους δεν 
χρησιμοποιήσουν9,15.η χρήση αντιαιμοπεταλιακών 
φαρμάκων και αντιπηκτικών προφυλακτικά σε ασθε-
νείς με στένωση στεφανιαίων, σχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο αιμορραγίας κατά ή μετά την επέμβαση και 
αυξημένη πιθανότητα μετάγγισης.15

ΠαΡΕΜΒαΣΕιΣ	Για	ΕξΟικΟνΟΜήΣή	αιΜαΤΟΣ
ςτις ομάδες ασθενών που έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να χρειασθούν μετάγγιση αίματος κατά 
την διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, θα 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια παρεμβάσεων για 
εξοικονόμηση αίματος.16

κατά την προεγχειρητική περίοδο οι παρεμβάσεις 
μπορεί να αφορούν :

• τη διακοπή των αντιαιμοπεταλικών φαρμάκων 
και της αντιπηκτικής αγωγής για επαρκές χρονικό 
διάστημα πριν από την επέμβαση, όταν και εάν 
είναι εφικτό εξετάζοντας τις παραμέτρους οφέλους-
κινδύνου στον ασθενή

• τον έλεγχο των ασθενών για πιθανές διαταραχές 
πηκτικότητας

• τη χρήση αυτόλογης προκατάθεσης αίματος
• τη χορήγηση ερυθροποιητίνης για αύξηση της 

μάζας των ερυθρών
κατά τη διεγχειρητική περίοδο οι παρεμβάσεις 

για μείωση των αναγκών για μετάγγιση μπορεί να 
αφορούν την:

• Χρήση αντιινωδολυτικών φαρμάκων
• Εφαρμογή της οξείας ισοογκαιμικής αιμοαραίωσης
• Χρήση συστημάτων αιμοδιάσωσης-αυτομετάγγισης

Μετεγχειρητικά οι παρεμβάσεις στοχεύουν :
• ςτον άμεσο έλεγχο της αιμορραγίας
• ςτην αποφυγή της υπερβολικής αιμοαραίωσης
• ςτην εφαρμογή περιοριστικών πρωτοκόλλων 

μετάγγισης.

αντιαιμοπεταλιακή	-	αντιπηκτική	αγωγή
προεγχειρητικά θα πρέπει να εκτιμηθεί η αντιαι-

μοπεταλιακή και αντιπηκτική αγωγή που συνήθως 
λαμβάνουν οι ασθενείς. Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις 
για την ανάγκη διακοπής φαρμάκων που αναστέλλουν 
την θέση σύνδεσης P2Y12 των αιμοπεταλίων πριν 
από την επέμβαση. ςύμφωνα με τα συμπεράσματα 
αρκετών, μικρών όμως μελετών, η κλοπιδογρέλη 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής 
αιμορραγίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορ-
τοστεφανιαία παράκαμψη. προηγούμενες οδηγίες 
συνιστούσαν την διακοπή της κλοπιδογρέλης για 5-7 
ημέρες πριν από την επέμβαση, αλλά πρόσφατες 
μελέτες θεωρούν ασφαλή τη διακοπή για 3 ημέρες, 
ενώ αρκετοί χειρουργοί δεν διακόπτουν την αγωγή.15

Όσον αφορά τον κίνδυνο αιμορραγίας κατά την 
επέμβαση σε ασθενείς που λαμβάνουν διπλή αντιαι-
μοπεταλιακή αγωγή, δεν υπάρχει ομοφωνία. ςύμφωνα 
με την μελέτη ACUITY,17 η χορήγηση διπλής αγωγής 
με κλοπιδογρέλη και ασπιρίνη πριν από τον καθετηρι-
ασμό σε ασθενείς που στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε 
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επέμβαση, είχε σαν αποτέλεσμα λιγότερα ισχαιμικά 
επεισόδια χωρίς αύξηση των αιμορραγικών επεισο-
δίων, σε σύγκριση με την καθιερωμένη διακοπή της 
κλοπιδογρέλης πριν τον καθετηριασμό.

παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στην ανταπόκρι-
ση των ασθενών στις συνήθεις δόσεις των αντιαιμοπε-
ταλιακών φαρμάκων και επιπλέον τα φάρμακα αυτής 
της ομάδος, διαφέρουν ως προς τις φαρμακοκινητικές 
ιδιότητες τους. Υπολογίζεται ότι 30% των ασθενών 
παρουσιάζουν αντίσταση στην κλοπιδογρέλη και 
10-12% παρουσιάζουν αντίσταση στον συνδυασμό 
κλοπιδογρέλης –ασπιρίνης. η χρήση POCT (point 
of care tests) βοηθά στην αναγνώριση ασθενών με 
ανεπαρκή ανταπόκριση στην αγωγή με αυτήν την 
ομάδα φαρμάκων, αν και φαίνεται να στερούνται 
ειδικότητας και ευαισθησίας.18

Χρήση	ερυθροποιητίνης
η ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη έχει χρησιμο-

ποιηθεί προεγχειρητικά για αντιμετώπιση αναιμίας, 
σε ασθενείς που αρνούνται τις μεταγγίσεις αίματος 
(Μάρτυρες Ιεχωβά ) και σε συνδυασμό με αυτόλογη 
προκατάθεση αίματος, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες 
μελέτες που αφορούν καρδιοχειρουργικούς ασθε-
νείς. Επιπλέον η χρόνια χρήση ερυθροποιητίνης σε 
νεφροπαθείς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θρομβο-
εμβολικών επεισοδίων με αποτέλεσμα να χρειάζεται 
να σταθμισθεί το κόστος–όφελος της χρήσης της σε 
καρδιοχειρουργικούς ασθενείς.9

αυτόλογη	προκατάθεση	αίματος
η αυτόλογη προκατάθεση αίματος πριν από προ-

γραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις έχει σκοπό 
την μείωση των αναγκών σε αλλογενείς μεταγγίσεις 
αίματος. δεν εφαρμόζεται όμως συχνά σε καρδιοχει-
ρουργικούς ασθενείς λόγω του κινδύνου εμφάνισης 
οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και αιμοδυναμικής 
αστάθειας. Έπιπλέον η αυτόλογη προκατάθεση δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί σε επείγουσες χειρουργικές 
επεμβάσεις, σε ασθενείς με αναιμία, βαρειά ισχαιμία 
μυοκαρδίου, σοβαρή βαλβιδοπάθεια και μη ρυθμιζό-
μενη υπέρταση.

τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές μελέτες 
που υποστηρίζουν την ασφάλεια της διαδικασίας σε 
προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς και τη σημαντική 
μείωση των αναγκών σε αλλογενείς μεταγγίσεις. η 
αυτόλογη προκατάθεση μπορεί να συνδυασθεί με 
την χορήγηση ερυθροποιητίνης ή και σιδήρου ώστε 
να συλλεγούν τουλάχιστον δυο αυτόλογες μονάδες 
προεγχειρητικά. Υπάρχουν όμως διαφωνίες για τη 

σχέση κόστους-οφέλους της όλης διαδικασίας, λόγω 
κυρίως του αυξημένου ποσοστού μη χρησιμοποιού-
μενων αυτόλογων μονάδων.9

αντι-ινωδολυτικά	φάρμακα	
τα τελευταία χρόνια τα αντι-ινωδολυτικά φάρμακα 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην καρδιοχειρουργική, με 
σκοπό τη μείωση της απώλειας αίματος. ςε μετα-ανά-
λυση μελετών που συνέκριναν τη χρήση απροτινίνης, 
ε-αμινοκαπροικού οξέος και τρανεξαμικού οξέος με 
placebo, βρέθηκε ότι όλα τα αντι-ινωδολυτικά φάρμακα 
ήταν εξίσου αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση αίμα-
τος, ενώ δεν αποδείχθηκε σημαντική επίδραση στη 
θνησιμότητα, στη συχνότητα αγγειακών επεισοδίων, 
εμφράγματος ή νεφρικής ανεπάρκειας. οι υψηλές 
δόσεις απροτινίνης όμως συνδέθηκαν με αυξημένο 
κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας.19

Με τη γενίκευση της χρήσης των αντι-ινωδολυ-
τικών φαρμάκων εμφανίστηκαν μελέτες που εξέ-
ταζαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά 
τους στην εξοικονόμηση αίματος. η μελέτη BART 
(Blood Conservation Using Antifibrinolytics trial)20 
συνέκρινε τη χρήση απροτινίνης με τα ανάλογα της 
λυσίνης, τρανεξαμικό οξύ και ε-αμιμοκαπροικό οξύ. 
οι ασθενείς που έλαβαν απροτινίνη παρουσίασαν 
σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου στις 30 ημέρες, 
συγκρινόμενοι με όσους έλαβαν ανάλογα της λυσίνης. 
Μετά από αυτή τη μελέτη, η κατασκευάστρια εταιρεία 
απέσυρε το φάρμακο από την αγορά των η.π.ά. ςε 
μετα-ανάλυση του 2009,21 η χρήση απροτινίνης σε 
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις συνδέεται με σημα-
ντική θνητότητα (4.4%) συγκρινόμενη με τα ανάλογα 
της λυσίνης (2.9%).

ςύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες των εταιρειών 
των Θωρακοχειρουργών και των άναισθησιολόγων15, 
το ε-αμινοκαπροικό οξύ και το τρανεξαμικό οξύ εν-
δείκνυνται για χρήση σε καρδιοχειρουργικούς ασθε-
νείς με σκοπό την εξοικονόμηση αίματος. η χρήση 
υψηλών δόσεων απροτινίνης σε ενήλικες ασθενείς, 
αν και μειώνουν τις ανάγκες για μεταγγίσεις αίματος, 
δεν ενδείκνυνται διότι οι κίνδυνοι από τη χρήση της 
υπερισχύουν του οφέλους. Θα μπορούσε ίσως να 
εξετασθεί η χρήσης της σε ασθενείς με μεγαλύτερες 
ανάγκες μεταγγίσεων και σε όσους αρνούνται τις 
μεταγγίσεις αίματος.

Οξεία	ισοογκαιμική	αιμοαραίωση
η οξεία ισοογκαιμική αιμοαραίωση συνιστάται 

στην αφαίρεση 1-2 μονάδων αυτόλογου αίματος, 
που αντικαθιστώνται από κολλοειδή ή κρυσταλλο-
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αυτών των συστημάτων μειώνει την αιμορραγία αλλά 
και τον αριθμό των μεταγγίσεων, ενώ σε πρόσφατη 
μελέτη αναφέρεται ότι το 40% των καρδιοχειρουργικών 
ομάδων συστηματικά χρησιμοποιεί συσκευές αιμο-
διάσωσης με φυγοκέντρηση και πλύσιμο.22 η χρήση 
των συστημάτων έχει συσχετισθεί με ανάπτυξη πη-
κτικολογικών διαταραχών με αποτέλεσμα ανάγκη για 
μεταγγίσεις, ψυχομετρικών διαταραχών και συνδρόμου 
συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS).23

ςε μετα-αναλυση μελετών22 που αφορούσαν τη 
διεγχειρητική αιμοδιάσωση στην καρδιοχειρουργική, 
υποστηρίχθηκε ότι η χρήση της μείωσε κατά 37 % 
τη μετάγγιση παραγώγων αίματος και κατά 40% τη 
μετάγγιση ερυθρών. η χρήση της είναι αποτελεσματική 
όταν η εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβα-
σης, και όχι μόνον κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής 
κυκλοφορίας. Επίσης σε επεμβάσεις χαμηλού ρίσκου 
(βαλβιδοπάθεια) δεν φαίνεται η χρήση τους να είναι 
οικονομικά αποδοτική.23

ΜΕΤαΓΓιΣή	ΠΛαΣΜαΤΟΣ
η χρήση πλάσματος παρουσιάζει σημαντικές δια-

φορές μεταξύ των καρδιοχειρουργικών ομάδων, συνο-
δεύεται από παρενέργειες και βασίζεται σε παλαιότερες 
και όχι καλά τεκμηριωμένες οδηγίες ομάδων ειδικών. 
ςύμφωνα με τις οδηγίες της Βρετανικής Επιτροπής,24 
η χρήση πλάσματος ενδείκνυται σε περιπτώσεις 
ασθενών με σοβαρή αιμορραγία και έλλειψη παρα-
γόντων πήξεως, όταν δεν υπάρχουν ασφαλέστερα 
προϊόντα. Όταν υπάρχει ανάγκη για άμεση αναστολή 
της δράσης των αντιπηκτικών, προτιμάται η χορήγηση 
προθρομβινικού συμπλέγματος, που είναι ασφαλέ-
στερο προϊόν, ενώ εναλλακτικά χορηγείται πλάσμα. 
πλάσμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αύξηση 
του όγκου ή για διόρθωση παθολογικών δοκιμασιών 
αιμόστασης χωρίς αιμορραγικές εκδηλώσεις.

κατά τη διάρκεια της αορτοστεφανιαίας παρά-
καμψης περίπου το 20% των ασθενών παρουσιάζει 
αντίσταση στην ηπαρίνη και πλάσμα ή προθρομβινικό 
σύμπλεγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αντιμετώπισή της. η προφυλακτική χρήση πλάσματος 
δεν φαίνεται να βοηθά στην εξοικονόμηση αίματος 
όπως υποστηρίζεται σε ανασκόπηση έξι κλινικών 
μελετών25 που αφορούσαν καρδιοχειρουργικούς 
ασθενείς.

ΜΕΤαΓΓιΣή	αιΜΟΠΕΤαΛιων
ςύμφωνα με τις οδηγίες της Βρετανικής Επιτρο-

πής26 δεν υπάρχει ανάγκη για προφυλακτική μετάγγιση 
αιμοπεταλίων στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, 

ειδή, πριν από την έναρξη της καρδιοπνευμονικής 
παράκαμψης. η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι 
μειώνοντας τον αιματοκρίτη θα περιορισθεί η ελάτ-
τωση της ερυθροκυτταρικής μάζας που αντιστοιχεί 
στον όγκο αίματος που χάνεται. ςτη συνέχεια, κατά 
την διάρκεια της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, 
το αυτόλογο αίμα χορηγείται στον ασθενή και τιμή 
του αιματοκρίτη καθορίζει την ανάγκη για αλλογενείς 
μεταγγίσεις. ςχετικές αντενδείξεις εφαρμογής της 
αποτελούν, η αναιμία, η ασταθή στηθάγχη και το 
χαμηλό κλάσμα εξώθησης.16

Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν όφελος 
από την εφαρμογή της οξείας ισοογκαιμικής αιμοα-
ραίωσης και άλλες που δεν τεκμηριώνουν ελάττωση 
της αιμορραγίας ή των αναγκών σε μεταγγίσεις.9,15 η 
μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
άλλες παρεμβάσεις ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για 
μεταγγίσεις κατά τη διάρκεια των καρδιοχειρουργικών 
επεμβάσεων.

Συστήματα	αιμοδιάσωσης-αυτομετάγγισης
η χρήση συστημάτων συλλογής και επαναχορή-

γησης αίματος κατά την διάρκεια των επεμβάσεων 
με εξωσωματική κυκλοφορία χρησιμοποιούνται ήδη 
από την δεκαετία του 1970. Υπάρχουν δυο βασικά 
συστήματα αιμοδιάσωσης:

ςυσκευές αιμοδιάσωσης που στηρίζονται στη φυ-
γοκέντρηση (αναφέρονται ως cell savers). ο τρόπος 
λειτουργίας τους συνίσταται στη συλλογή με αναρρό-
φηση αίματος από το χειρουργικό πεδίο, την ανάμειξή 
του με αντιπηκτικό, τη φυγοκέντρηση, τη συλλογή 
των ερυθρών, το πλύσιμο και το φιλτράρισμά τους 
ώστε να απομακρυνθούν η ελεύθερη αιμοσφαιρίνη, 
το πλάσμα και τα λευκά. τελικά τα ερυθρά που ανα-
κτήθηκαν επαναιωρούνται σε φυσιολογικό ορό ώστε 
να αποκτήσουν αιματοκρίτη 50-80% και χορηγούνται 
στον ασθενή. 23

ςυσκευές παθητικής συλλογής του αίματος σε 
ασκό. το αίμα μπορεί να χορηγηθεί με φίλτρο άμεσα 
στον ασθενή ή μπορεί να χορηγηθεί αφού επεξεργα-
στεί στο εργαστήριο. οι συσκευές αυτού του τύπου 
έχουν μικρότερο κόστος, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες 
για την ποιότητα, την ασφάλεια και την ταχύτητα της 
διαδικασίας.

πιθανές επιπλοκές της διαδικασίας αποτελούν η 
μη-άνοση αιμόλυση, η εμβολή με αέρα, πυρετικές μη-
αιμολυτικές αντιδράσεις, πηκτικολογικές διαταραχές. 
η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών έχει μειωθεί 
σημαντικά με την τεχνολογική πρόοδο και την αυξα-
νόμενη εμπειρία των χρηστών.23

ςε αρκετές μελέτες επιβεβαιώνεται ότι η χρήση 
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αλλά θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα αι-
μοπετάλια στα νοσοκομεία όπου πραγματοποιούνται 
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. άνάγκη για μετάγγιση 
αιμοπεταλίων υπάρχει σε ασθενείς που παρουσιάζουν 
μετεγχειρητική αιμορραγία, η οποία δεν οφείλεται σε 
χειρουργική αιτία. ςυνήθως αυτό συμβαίνει σε τιμές 
άΜπ <50×109/l και σε επίκτητες διαταραχές της 
λειτουργικότητας των άΜπ λόγω της εξωσωματικής 
κυκλοφορίας.

δεν υπάρχει αξιόπιστη μέθοδος ελέγχου της λει-
τουργικότητας των αιμοπεταλίων που να προβλέπει 
την πιθανότητα αιμορραγίας. η θρομβοελαστογραφία 
έχει χρησιμοποιηθεί από χειρουργικές ομάδες με ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα. προεγχειρητικά θα πρέπει 
να γίνεται καταγραφή των φαρμάκων που λαμβάνει 
ο ασθενής και επηρεάζουν την λειτουργία των αιμο-
πεταλίων και εάν είναι δυνατόν να διακόπτονται και 
να αναβάλλεται η εγχείρηση.

άνάλογες οδηγίες έχουν δημοσιεύσει και άλλες 
ομάδες ειδικών. ςύμφωνα με οδηγίες της άμερικα-
νικής άναισθησιολογικής εταιρείας4 προφυλακτική 
μετάγγιση άΜπ ενδείκνυται σε τιμές άΜπ <50.000/
μL, ενώ σε τιμές άΜπ μεταξύ 50.000-100.000/μL η 
απόφαση για τη μετάγγιση θα πρέπει να βασίζεται στην 
κλινική εκτίμηση που θα εξετάσει στη βαρύτητα της 
εγχείρησης, τον κίνδυνο αιμορραγίας, την παρουσία 
λειτουργικής διαταραχής των αιμοπεταλίων και την 
συνύπαρξη διαταραχών της πήξης. ςε τιμές άΜπ 
>100.000/μL σπανιότατα χρειάζεται μετάγγιση σε 
περιπτώσεις ασθενών με μικροαγγειακή αιμορραγία.

ΧΡήΣή	ΛΕυκαΦαιΡΕΜΕνων	ΠΡΟιΟνΤων
η χρήση λευκαφαιρεμένων προϊόντων αίματος 

μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης νόσων και περιορίζει 
την ανοσοτροποποίηση. οι περισσότερες Ευρω-
παϊκές χώρες και ο καναδάς εφαρμόζουν καθολική 
λευκαφαίρεση, ενώ στις η.π.ά. δεν εφαρμόζεται αν 
και τα περισσότερα μεταγγιζόμενα προϊόντα είναι 
λευκαφαιρεμένα.

Υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες27 που υποστη-
ρίζουν, ότι όσοι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς μεταγ-
γίσθηκαν με προ της αποθήκευσης λευκαφαιρεμένα 
προϊόντα, σε σύγκριση όσους μεταγγίσθηκαν με 
προϊόντα που έχει αφαιρεθεί το buffy coat, παρουσί-
ασαν μειωμένη θνητότητα. το πλεονέκτημα οφείλεται 
κυρίως στν μείωση των λοιμώξεων. η μειωμένη 
θνητότητα αφορούσε σε μεγαλύτερο ποσοστό καρ-
διοχειρουργικούς ασθενείς, συγκρινόμενη με άλλες 
ομάδες χειρουργικών ασθενών.

οι οδηγίες των Εταιρειών καρδιοχειρουργών και 
άναισθησιολόγων9 προτείνουν τη μετάγγιση των 

ασθενών με λευκαφαιρεμένα προϊόντα όπου αυτό 
είναι εφικτό.

ΧΡήΣή	ακΤινΟΒΟΛήΜΕνων	ΠΡΟιΟνΤων
Έχουν δημοσιευθεί περιπτώσεις νόσου μοσχεύ-

ματος έναντι ξενιστή μετά μετάγγιση (TA-GVHD) σε 
ανοσοεπαρκή νεογνά που έχουν υποβληθεί σε καρ-
διοχειρουργικές επεμβάσεις. Θα πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις καρδιακών 
προβλημάτων και υποψίας ανοανεπάρκειας. ςύμφωνα 
με τις οδηγίες της Βρετανικής Επιτροπής28 σε ασθενείς 
με ανοσοανεπάρκεια των τ- λεμφοκυττάρων, όπως 
τα σύνδρομα DiGeorge και CHARGE, που χρειάζεται 
να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, 
θα πρέπει να μεταγγίζονται ακτινοβολημένα ερυθρά 
και αιμοπετάλια. δεν υπάρχει ανάγκη ακτινοβόλησης 
για τα παιδιά που πρόκειται υποβληθούν σε καρ-
διοχειρουργικές επεμβάσεις και δεν παρουσιάζουν 
ανοσοανεπάρκεια των τ- λεμφοκυττάρων. Επίσης 
δεν υπάρχει ανάγκη ακτινοβόλησης σε ενήλικες ανο-
σοεπαρκείς ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν 
σε επεμβάσεις.

η Ιαπωνική Επιτροπή, λόγω της παρουσίας στον 
πληθυσμό λίγων HLA απλοτύπων και του αυξημένου 
κινδύνου ανάπτυξης TA-GVHD, συστήνει την μετάγ-
γιση ακτινοβολημένων παραγώγων σε ασθενείς που 
πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις.

ΜΕΤαΓΓιΣή	ΠΡΟΣΦαΤΟυ	αιΜαΤΟΣ
Είναι γνωστό ότι κατά την συντήρησή τους τα 

ερυθρά υφίστανται δομικές και λειτουργικές αλλαγές. 
ςε μελέτη των Koch και συν.29, καρδιοχειρουργικοί 
ασθενείς που μεταγγίσθηκαν με ερυθρά που είχαν 
συντηρηθεί για περισσότερο από 14 ημέρες, σε σύ-
γκριση με όσους μεταγγίσθηκαν με ερυθρά που είχαν 
συντηρηθεί για λιγότερο από 14 ημέρες, παρουσίασαν 
περισσότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και μειωμένα 
ποσοστά επιβίωσης. Υπάρχουν και άλλες μελέτες που 
συνδέουν την ηλικία των μεταγγιζόμενων ερυθρών με 
αυξημένες επιπλοκές ενώ υπάρχουν και μελέτες στις 
οποίες δεν αποδεικνύεται τέτοια συσχέτιση.

ςε αναδρομική μελέτη30 3.597 καρδιοχειρουργικών 
ασθενών που μεταγγίσθηκαν κατά την διάρκεια ή 
μετά την καρδιοπνευμονική παράκαμψη, η διάρκεια 
συντήρησης των μεταγγιζόμενων ερυθρών δεν αποτε-
λούσε σημαντικό παράγοντα που επηρέασε την άμεση 
ή απώτερη θνητότητα. άντίθετα ήταν σημαντικός ο 
αριθμός των μεταγγίσεων και συνδεόταν με αυξημένη 
άμεση θνητότητα.
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ΕΠιΛΟΓΟΣ
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση περιο-

ρισμού του αριθμού των μεταγγιζόμενων παραγώγων 
αίματος κατά τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. 
Έχουν προταθεί νέα αυστηρότερα κριτήρια μετάγγι-
σης αλλά και εναλλακτικές μέθοδοι περιορισμού των 
απωλειών αίματος. Υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης και 
υιοθέτησης των προτάσεων των ειδικών από όλους 
όσους εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των καρδιοχει-
ρουργικών ασθενών. η συνεχής ομαδική προσπάθεια 
είναι απαραίτητη ώστε να υπάρξει άριστη διαχείριση 
των περιορισμένων ποσοτήτων παραγώγων αίματος 
και καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών.
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ΕιΣαΓωΓή
η μετάγγιση ασθενών που υποβάλλονται σε αλλο-

γενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (Μάκ) 
απαιτεί από την αντίστοιχη Υπηρεσία άιμοδοσίας 
σημαντικές ποσότητες παραγώγων αίματος με ειδικές 
προδιαγραφές. τις δύο τελευταίες δεκαετίες καταγρά-
φεται αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων, αλλά 
και διαφοροποιήσεις σχετιζόμενες με το είδος του προ-
παρασκευαστικού σχήματος θεραπείας και τις πηγές 
του μοσχεύματος, παράγοντες που επιδρούν και στις 
ανάγκες των μεταγγίσεων. το προπαρασκευαστικό 
σχήμα δυνατόν να προκαλέσει πλήρη ερήμωση του 
μυελού των οστών ή να είναι ελαττωμένης έντασης. 
το κυτταρικό μόσχευμα προέρχεται από συγγενή ή μη 
συγγενή δότη και συλλέγεται μετά από κινητοποίηση 
των αιμοποιητικών κυττάρων στην περιφέρεια με τη 
χρήση ειδικών παραγόντων και συλλογή μέσω αφαί-
ρεσης (Μάκ-ά) ή από το μυελό του δότη με απευθείας 
συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων (Μάκ-Μ) είτε 
και από τη συλλογή ομφαλοπλακουντιανού αίματος 
(Μάκ-ο). ςτην αλλογενή Μάκ από συγγενή δότη το 
συχνότερα χρησιμοποιούμενο προϊόν στους ενήλικες 
ασθενείς είναι Μάκ-ά, ακολουθούμενο από Μάκ-Μ. 
ςτην Μάκ από μη συγγενή δότη η χρήση ομφαλο-
πλακουντιανού μοσχεύματος αναμένεται να αυξηθεί 
τα επόμενα έτη.

η εφαρμογή θεραπείας ελαττωμένης έντασης και 
η χρήση των περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων 
αφαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθ-
μού και της ηλικίας των ασθενών που υποβάλλονται 
σε Μάκ. Επίσης καταγράφεται σχετική μείωση των 
αναγκών μετάγγισης ανά ασθενή, με το κόστος με-

τάγγισης να παραμένει υψηλό λόγω των σύγχρονων 
προδιαγραφών ασφάλειας και επεξεργασίας. άν και 
τα διάφορα τμήματα μεταμοσχεύσεων ακολουθούν 
διαφορετικά πρωτόκολλα θεραπείας και διαφορετι-
κές πηγές μοσχεύματος, οι Υπηρεσίες άιμοδοσίας 
έχουν να διαχειριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που αφορούν στην ασυμβατότητα κυρίως των άΒο 
ερυθροκυτταρικών αντιγόνων, στην ανθεκτικότητα 
στη μετάγγιση αιμοπεταλίων λόγω HLA και/ή HPA 
αντισωμάτων και στην υποστήριξη ουδετεροπενικών 
και ανοσοκατασταλμένων ασθενών.

αΣυΜΒαΤΟΤήΤα	ΕΡυΘΡΟκυΤΤαΡικων	ανΤιΓΟνων
το HLA σύστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην 

Μάκ διότι η εμφύτευση και η επιτυχής έκβαση της 
μεταμόσχευσης συνδέεται άμεσα με το βαθμό συμ-
βατότητας δότη και λήπτη. άντίθετα η ασυμβατότητα 
ερυθροκυτταρικών αντιγόνων δεν αποτελεί φραγμό, 
διότι δεν εκφράζονται στα πολυδύναμα και πρώιμα 
δεσμευμένα αιμοποιητικά κύτταρα. διαχωρίζουμε 
τρείς τύπους ασυμβατότητας: μείζων (λήπτης που 
παράγει αντισώματα έναντι αντιγόνων του δότη), 
ελάσσων (δότης που παράγει αντισώματα έναντι 
αντιγόνων του λήπτη) και μικτή (συνύπαρξη μείζονος 
και ελάσσονος ασυμβατότητας), που προκύπτουν με 
διάφορους συνδυασμούς των ομάδων άΒο δότη και 
λήπτη (πίνακας 1). λιγότερο συχνοί τύποι ασυμβα-
τότητας, αναφέρονται και σε άλλα ερυθροκυτταρικά 
αντιγόνα (Kell-θετικός δότης και λήπτης με αντι- Kell, 
δότης με αντι-Ε και λήπτης Ε-θετικός). περίπου το 
40-50% των Μάκ είναι άΒο ασύμβατες: 20-25% 
μείζων ασυμβατότης, 20-25% ελάσσων ασυμβατότης 
και 5% μικτή.1,2
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Μείζων	αΒΟ	ασυμβατότητα
η μείζων άΒο ασυμβατότης δυνατόν να συνο-

δεύεται από δύο επιπλοκές: 1) όταν εγχέονται άΒο-
ασύμβατα ερυθρά που περιέχονται στο μόσχευμα και 
2) όταν ο λήπτης συνεχίζει να παράγει αιμοσυγκολλη-
τίνες έναντι των ερυθρών του δότη που παράγονται 
από τα εμφυτευθέντα αιμοποιητικά κύτταρα. η οξεία 
αιμόλυση των ερυθρών αποφεύγεται κυρίως με την 
ελάττωση της ποσότητας αυτών σε όγκο <30ml και 
γενικά ποσότητα 10-30 ml ασύμβατων ερυθρών είναι 
ανεκτή από την πλειονότητα των ενήλικων ασθενών. 
Μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος αποτε-
λεί η ελάττωση των αιμοσυγκολλητινών του λήπτη με 
πλασμαφαίρεση και χρήση άΒ πλάσματος ως υγρού 
αντικατάστασης ή με ανοσοπροσρόφηση ή, τέλος, με 
την κατανάλωση των αιμοσυγκολλητινών του λήπτη 
από μεταγγιζόμενα ερυθρά ομάδας του δότη. Θεω-
ρείται ασφαλές όταν ο τίτλος αιμοσυγκολλητινών του 
λήπτη είναι <32, αν και πολλά μεταμοσχευτικά κέντρα 
δεν στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στην τιτλοποίηση 
αιμοσυγκολλητινών διότι είναι μέθοδος υποκειμενική 
και δεν έχει επαναληψιμότητα.3,4 η μακροχρόνια συ-
νέπεια της μείζονος άΒο ασυμβατότητας προκύπτει 
από την παραγωγή αντισωμάτων έναντι των ά και/ή 
Β αντιγόνων του δότη, μερικές φορές για διάστημα 
3-4 μηνών μετά τη μεταμόσχευση, που οδηγούν σε 
καθυστέρηση εμφύτευσης της ερυθράς σειράς, χω-
ρίς να επηρεάζουν την παραγωγή αιμοπεταλίων και 
κοκκιοκυττάρων. το φαινόμενο αποδίδεται στο ότι τα 
παραμένοντα πλασματοκύτταρα του λήπτη συνεχί-
ζουν να παράγουν αιμοσυγκολλητίνες εναντίον των 
ερυθρών του δότη και παρατηρείται συχνότερα μετά 
τη θεραπεία με ελαττωμένης έντασης προπαρασκευ-
αστικό σχήμα.5 ςε σοβαρές περιπτώσεις δυνατόν να 
παρατηρηθεί αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς, 
σε ποσοστό από 3 έως 29%. πιθανόν σχετίζεται 
με το είδος του προπαρασκευαστικού σχήματος, τη 
χορηγούμενη ανοσοκαταστολή και την ειδικότητα των 
αιμοσυγκολλητινών.6,7 ςχεδόν όλες οι περιπτώσεις 
καθυστερημένης εγκατάστασης και αμιγούς απλασίας 
της ερυθράς σειράς παρατηρούνται σε λήπτες ομάδας 
ο όταν το μόσχευμα είναι ομάδας ά.

΄Ελασσων	αΒΟ	ασυμβατότητα
η παρουσία ασύμβατου πλάσματος που περιέχεται 

στο μόσχευμα κατά τη διάρκεια της έγχυσης σπάνια 
δημιουργεί προβλήματα διότι απομακρύνεται εύκολα. 
άκόμα και αν δεν απομακρυνθεί όλη η ποσότητα 
αιμοσυγκολλητινών, η επακόλουθη αιμόλυση ερυ-
θρών του λήπτη είναι ήπια. ςημαντικότερο πρόβλημα 
αποτελεί η παραγωγή αντι-ά και/ή αντι-Β από λεμ-
φοκύτταρα του δότη που περιέχονται στο μόσχευμα 
και μεταγγίζονται στο λήπτη (passenger lymphocyte 
syndrome). περίπου 5-12 ημέρες μετά Μάκ-ά και 
9-16 ημέρες μετά Μάκ-Μ, ο ασθενής δυνατόν να πα-
ρουσιάσει σοβαρή έως θανατηφόρα οξεία αιμόλυση, 
στις περισσότερες όμως περιπτώσεις είναι μέτρια και 
διαρκεί όχι περισσότερο από δύο εβδομάδες, μέχρι 
να καταστραφούν όλα τα υπολειπόμενα ερυθρά του 
λήπτη. κατά τη διάρκεια αυτή απαιτείται εντατική 
παρακολούθηση των κλινικών και εργαστηριακών 
δεικτών της αιμόλυσης (άμεση Coombs, Hb/Ht, LDH, 
χολερυθρίνη, αιμοσφαιρίνη ούρων).2,3,8,9

Μικτή	αΒΟ	ασυμβατότητα
ςτην κατάσταση αυτή, δυνατόν να παρατηρηθούν 

οι επιπλοκές της μείζονος και ελάσσονος ασυμβατότη-
τας στον ίδιο λήπτη. η επεξεργασία του μοσχεύματος 
απαιτεί ελάττωση των περιεχομένων ερυθρών, καθώς 
και του πλάσματος. κατά τη μεταμοσχευτική περίοδο 
μπορεί να παρατηρηθεί αιμόλυση, καθυστερημένη 
εγκατάσταση και αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς.

άν και οι άΒο ασύμβατες μεταμοσχεύσεις αποτε-
λούν αποδεκτή επιλογή και εφαρμόζονται ευρύτατα, 
τα ερωτήματα σχετικά με την επίδραση της ασυμβα-
τότητας μεταξύ λήπτη-δότη στην τελική έκβαση της 
μεταμόσχευσης παραμένουν αντικείμενο ερευνών. 
άν και οι πλειονότητα των μελετών καταλήγει ότι η 
τελική έκβαση της μεταμόσχευσης δεν επηρεάζεται 
από την άΒο ασυμβατότητα, υπάρχουν μελέτες που 
τη συνδυάζουν με τη συχνότητα GVHD, τις υποτροπές 
και την ολική επιβίωση.10,11

Πίνακας	1.	άΒο συμβατότητα σε Μάκ

Λήπτης
δότης

Ο α Β αΒ
ο ςυμβατό Μείζων Μείζων Μείζων
ά Έλασσων ςυμβατό Μείζων Μείζων
Β Έλασσων Μείζων ςυμβατό Μείζων

άΒ Έλασσων Έλασσων  Έλασσων  ςυμβατό
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ασυμβατότητα	έναντι	άλλων	ερυρθροκυτταρικών	
αντιγόνων

η ασυμβατότητα έναντι άλλων ερυθροκυτταρικών 
αντιγόνων παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα και απαιτεί 
ανάλογους χειρισμούς με την άΒο ασυμβατότητα. 
Βασική διαφορά αποτελεί ότι τα αντισώματα του λήπτη 
ή του δότη δεν είναι φυσικά, αλλά υπάρχουν λόγω 
προηγούμενης έκθεσης στα αντιγόνα λόγω μετάγγι-
σης ή/και κύησης.12 ςυνεπώς ο δότης και ο λήπτης 
δυνατόν να μην είναι ταυτόσημοι ως προς κάποιο 
αντιγόνο, αλλά να είναι συμβατοί εφόσον δεν είναι 
ανοσοποιημένος ο ένας εκ των δύο. άσυμβατότητες 
αυτού του τύπου δεν είναι συχνές και κυρίως αφορούν 
στο αντιγόνο D του συστήματος Rh.

ςτη μείζονα ασυμβατότητα D (λήπτης D- που 
παράγει αντι-D/ δότης D+) δυνατόν να παρατηρηθεί 
επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση έναντι των 
περιεχομένων στο μόσχευμα ερυθροκυττάρων. η 
επιπλοκή αυτή προλαμβάνεται με την απομάκρυνση 
των ερυθροκυττάρων από το μόσχευμα και τη μείω-
ση του αντισώματος του λήπτη, όταν είναι σε υψηλό 
τίτλο. τα παραγόμενα D+ ερυθροκύτταρα μετά την 
εμφύτευση του μοσχεύματος δεν αιμολύονται, διότι 
συνήθως η ανοσοκαταστολή που προκαλεί το προ-
παρασκευαστικό σχήμα αναστέλλει την παραγωγή 
αντι-D από τα λεμφοκύτταρα του λήπτη.13 τα μεταγ-
γιζόμενα ερυθροκύτταρα πρέπει να είναι D- μέχρις 
ότου επιτευχθεί ορολογική συμβατότητα με D+ ερυ-
θροκύτταρα. ςπάνια αντίσωμα μπορεί να αναπτυχθεί 
de novo κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης, όπως 
ένας λήπτης D+ που έλαβε μόσχευμα D- δυνατόν να 
αναπτύξει αντι-D που παράγεται από τα εμφυτευθέντα 
λεμφοκύτταρα του δότη κατόπιν διέγερσης από τα 
υπολειπόμενα ερυθρά του δότη.

ςτην ελάσσονα ασυμβατότητα D (λήπτης D+/δότης 
D- που παράγει αντι-D) δυνατόν να παρατηρηθεί 
αιμόλυση λόγω του αντισώματος που περιέχεται 
στο μόσχευμα, λόγω της παραγωγής αντισώματος 
από τα λεμφοκύτταρα του μοσχεύματος (passenger 
lymphocyte syndrome) και λόγω του αντισώματος που 
παράγεται από τα λεμφοκύτταρα του εγκατεστημέ-
νου μοσχεύματος. τα μεταγγιζόμενα ερυθροκύτταρα 
πρέπει να είναι της ομάδας του δότη (D-), από την 
έναρξη του προπαρασκευαστικού σχήματος.

H ασυμβατότητα έναντι άλλων ερυθροκυτταρικών 
αντιγόνων είναι σπάνια, υπάρχουν μεμονωμένες ανα-
φορές που σχετίζονται με αντιγόνα C, c, E, K, MNS, 
Jka, Jkb, Lea, Leb, προκαλούν παρόμοιες επιπλοκές 
και πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα.14

ΜΕΤαΓΓιΣή	ΠαΡαΓωΓων	αιΜαΤΟΣ
η χρήση παραγώγων αίματος ποικίλει στους 

ασθενείς που υποβάλλονται σε Μάκ και εξαρτάται από 
παράγοντες όπως ο τύπος του προπαρασκευαστικού 
σχήματος, η πηγή του μοσχεύματος, ο αριθμός των 
CD34+ κυττάρων του μοσχεύματος, προηγούμενη 
χημειοθεραπεία και ακτινοβολία, η γενική κατάσταση 
πριν τη μεταμόσχευση, ο χρόνος εμφύτευσης του 
μοσχεύματος και οι επιπλοκές μετά μεταμόσχευση. 
ςε αρκετούς ασθενείς είναι απαραίτητες οι μεταγγίσεις 
πριν τη μεταμόσχευση (φάση 1), μεγάλος αριθμός 
μεταγγίσεων γίνεται με την έναρξη της προετοιμασίας 
μεταμόσχευσης μέχρι την εμφύτευση του μοσχεύματος 
(φάση 2) και είναι λιγότερες μετά την εμφύτευση (φάση 
3). οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μη συμβατή 
ως προς τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα αλλογενή 
Μάκ μπορούν να αλλάζουν ομάδα σε διάφορους 
συνδυασμούς και εμφανίζουν προοδευτική αλλαγή 
του αιμοποιητικού και ανοσολογικού συστήματος από 
εκείνο του λήπτη σε εκείνο του δότη. Ερυθροκύτταρα 
που προέρχονται από τα προγονικά αιμοποιητικά 
κύτταρα του δότη συνυπάρχουν με ερυθροκύτταρα 
του λήπτη, ενώ λεμφοκύτταρα δότη και λήπτη ικανά 
να παράγουν αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα ανευ-
ρίσκονται στο λήπτη τόσο στην πρώιμη φάση της 
μεταμόσχευσης λόγω παθητικής μεταφοράς, όσο και 
αργότερα μετά την εγκατάσταση του μοσχεύματος. η 
γνώση της φυσικής πορείας της μεταμόσχευσης και 
οι ενδεδειγμένες εργαστηριακές εξετάσεις (αντιγόνα 
ερυθρών, αιμοσυγκολλητίνες, άμεση και έμμεση 
Coombs) οδηγούν στην επιλογή του κατάλληλου 
παραγώγου (πίνακας 2).

Μετάγγιση	ερυθρών	αιμοσφαιρίων
η πλειονότητα των ασθενών σε αλλογενή Μάκ 

απαιτεί μετάγγιση ερυθρών μετά τη μεταμόσχευση και 
μέχρι την εμφύτευση του μοσχεύματος. το χρονικό 
αυτό διάστημα συνήθως είναι 6 εβδομάδες, αλλά 
μπορεί να φθάσει έως ένα έτος μετά τη μεταμόσχευ-
ση το οποίο μερικές φορές μπορεί να είναι και πολύ 
μεγαλύτερο, έως ένα έτος μετά την εμφύτευση. οι 
αυξημένες ανάγκες μεταγγίσεων στην αλλογενή Μάκ 
συνδέονται με τα ελαττωμένα επίπεδα ερυθροποιη-
τίνης, η χορήγηση της οποίας φαίνεται να περιορίζει 
τον αριθμό των μεταγγίσεων σε κάποιες ομάδες 
ασθενών. ςτόχος των μεταγγίσεων είναι η διατήρη-
ση τιμής αιμοσφαιρίνης μεταξύ 7g/dL και 10g/dL, με 
εξαίρεση την ελάσσονα άΒο ασυμβατότητα όπου η 
τιμή αιμοσφαιρίνης 10g/dL κρίνεται απαραίτητη λόγω 
του κινδύνου οξείας αιμόλυσης.
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Μετάγγιση	αιμοπεταλίων	και	πλάσματος
οι ανάγκες μετάγγισης αιμοπεταλίων είναι συνήθως 

μεγαλύτερες σε αλλογενή Μάκ, συγκρινόμενες με 
αυτές της αυτόλογης Μάκ και της πανκυτταροπενίας 
μετά χημειοθεραπεία. Ιδιαίτεροι παράγοντες που ανα-
φέρονται να επιδρούν αρνητικά στην αποκατάσταση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων είναι ο μη συγγενής 
δότης, το οξύ GVHD, ο αριθμός των κυττάρων του 
μοσχεύματος, η χορήγηση μεθοτρεξάτης ως GVHD-
προφύλαξη. το πλάσμα, συμπεριλαμβανομένου και 
αυτού των αιμοπεταλίων, περιέχει αρκετή ποσότητα 
αιμοσυγκολλητινών. άν και γενικά είναι συνήθης 
πρακτική η μετάγγιση άΒο-ασύμβατου πλάσματος 
και αιμοπεταλίων, πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη 
προσοχή στην αλλογενή Μάκ λαμβάνοντας υπ΄οψιν 
τους πιθανούς κινδύνους αιμόλυσης και φλεβοαπο-
φρακτικής νόσου του ήπατος.15 ςε πολλά μεταμο-
σχευτικά κέντρα είναι συνήθης πρακτική η μετάγγιση 
μόνο άΒο-συμβατών αιμοπεταλίων και πλάσματος 
και ανάλογες μελέτες καταγράφουν ελάττωση της 
νοσηρότητας και θνητότητας.16 ςτην άΒο-ασύμβατη 
Μάκ το μεταγγιζόμενο πλάσμα πρέπει να είναι συμ-
βατό και με το δότη και το λήπτη.

η μετάγγιση αιμοπεταλίων γίνεται συνήθως προ-
φυλακτικά και όχι θεραπευτικά για τον έλεγχο αι-
μορραγίας. πολλές μελέτες εξετάζουν το κατώτερο 
όριο μετάγγισης αιμοπεταλίων και σήμερα θεωρείται 
αποδεκτό το όριο των 10.000/μL όταν δεν υπάρχει 
πυρετός και αιμορραγία. η ιδανική δόση για ασφαλή 
και αποτελεσματική μετάγγιση αιμοπεταλίων δεν 
είναι γνωστή, συνήθως χρησιμοποιείται ένας ασκός 

αιμοπεταλίων αφαίρεσης (2-2,5 ×1011 αιμοπετάλια) 
ή ισοδύναμοι ασκοί ανάκτησης.17-19 Με την υπόθεση 
ότι η μικρότερη δόση αιμοπεταλίων θα προάγει την 
παραγωγή ενδογενούς θρομβοποιητίνης και άρα θα 
οδηγήσει σε παραγωγή αιμοπεταλίων από το ασθε-
νή, δύο πρόσφατες μελέτες εξέτασαν τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης μικρότερων δόσεων αιμοπεταλίων 
αλλά δεν υπήρξε συμφωνία ως προς την ασφάλειά 
τους.20,21

H ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι HLA και/ή έναντι 
αντιγόνων των αιμοπεταλίων ( HPA) δεν είναι σπάνια 
σε ασθενείς με Μάκ και οδηγεί σε ανθεκτικότητα στη 
μετάγγιση αιμοπεταλίων. ο ρόλος των αντισωμάτων 
αυτών στην τελική έκβαση της μεταμόσχευσης δεν 
είναι σαφώς καθορισμένος, αλλά υπάρχει αυξανό-
μενο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των ασθενών ως 
προς αντι-HLA και αντι-HPA αντισώματα με στόχο 
να προσδιοριστούν οι ασθενείς που βρίσκονται σε 
κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και να ανευρεθούν 
συμβατοί δότες.22

Μετάγγιση	κοκκιοκυττάρων
η μετάγγιση κοκκιοκυττάρων προς υποστήριξη 

ουδετεροπενικών ασθενών έχει εφαρμοστεί παλαι-
ότερα, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα που φαί-
νεται να σχετίζεται με το μικρό αριθμό κυττάρων 
του παραγώγου. ςτη συνέχεια το ενδιαφέρον για τη 
θεραπεία αυτή περιορίστηκε λόγω της αυξανόμενης 
διαθεσιμότητας νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων που 
φαινόταν ότι θα είναι αποτελεσματικά στη διαχείριση 
της ουδετεροπενίας. τα τελευταία 15 χρόνια μελέτες 

Πίνακας	2.	Επιλογή παραγώγου σε ασθενείς με άΒο ασύμβατη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
Φάση	1 Φάση2 Φάση3

Λήπτης δότης
Παράγωγα

(Όλα) RBCs
PLTs

1η	ΕΠιΛΟΓή
PLTs

2η	ΕΠιΛΟΓή FFP
Παράγωγα

(Όλα)
ο ά ληπτη ο ά άΒ,Β,ο ά,άΒ δοτη
ο Β ληπτη ο Β άΒ,ά,ο Β,άΒ δοτη
ο άΒ ληπτη ο άΒ ά,Β,ο άΒ δοτη
ά ο ληπτη ο ά άΒ,Β,ο ά,άΒ δοτη
ά Β ληπτη ο άΒ ά,Β,ο άΒ δοτη
ά άΒ ληπτη ά άΒ ά,Β,ο άΒ δοτη
Β ο ληπτη ο Β άΒ,ά,ο Β,άΒ δοτη
Β ά ληπτη ο άΒ Β,ά,ο άΒ δοτη
Β άΒ ληπτη Β άΒ Β,ά,ο άΒ δοτη

άΒ ο ληπτη ο άΒ ά,Β,ο άΒ δοτη
άΒ ά ληπτη ά άΒ ά,Β,ο άΒ δοτη
άΒ Β ληπτη Β άΒ Β,ά,ο άΒ δοτη
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που αφορούσαν ουδετεροπενικούς και μεταμοσχευ-
μένους ασθενείς που παρουσιάζουν λοίμωξη που 
δεν ελέγχεται με αντιμικροβιακή θεραπεία, υποστη-
ρίζουν ότι οι ασθενείς αυτοί μπορούν να ωφεληθούν 
με μετάγγιση κοκκιοκυττάρων.23 προβλήματα που 
σχετίζονται με τη μετάγγιση κοκκιοκυττάρων είναι ο 
αριθμός των κυττάρων που περιέχονται στο παράγω-
γο, οι επιπτώσεις της θεραπείας κινητοποίησης στο 
δότη με χορήγηση G-CSF, η πιθανότητα πρόκλησης 
παραγωγής αντι-HLA αντισωμάτων και η πιθανή 
μετάδοση μεγαλοκυτταροϊού.

ΕιδικΕΣ	αΠαιΤήΣΕιΣ	ΜΕΤαΓΓιΣΕων
Πρόληψη	CMV	λοίμωξης

η λοίμωξη με μεγαλοκυτταροϊό (CMV) είναι μια 
σοβαρή επιπλοκή της αλλογενούς μεταμόσχευσης 
και συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 
πηγή της λοίμωξης στις περισσότερες περιπτώσεις 
αποτελεί η αναζωπύρωση του ιού αμέσως μετά τη 
μεταμόσχευση. ςε κάθε ασθενή υποψήφιο προς 
μεταμόσχευση καθορίζεται η CMV ορολογική του 
κατάσταση και εφόσον είναι αρνητικός μεταγγίζεται 
με παράγωγα που δεν μεταδίδουν τον ιό. ο κίνδυνος 
ανάπτυξης λοίμωξης σε CMV-αρνητικό λήπτη CMV-

αρνητικού μοσχεύματος είναι 2-3% και προκαλείται 
κυρίως από τη μετάγγιση παραγώγων. Εάν το μό-
σχευμα είναι CMV-θετικό η πιθανότητα μετάδοσης 
υπολογίζεται 20-30%. ςτους CMV-θετικούς ασθενείς 
η μετάγγιση παραγώγων που δεν μεταδίδουν τον 
ιό δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αξία. οι οροθετικοί 
ασθενείς και οι οροαρνητικοί που λαμβάνουν οροθε-
τικό μόσχευμα λαμβάνουν προληπτική αγωγή και αν 
διαπιστωθεί πολλαπλασιασμός του ιού, ακολουθεί 
ειδική φαρμακευτική αγωγή.

η μετάγγιση παραγώγων που δεν μεταδίδουν 
τον ιό στηρίζεται σε δύο στρατηγικές παρόμοιας 
αποτελεσματικότητας: στην επιλογή CMV αρνητικού 
παραγώγου και στη λευκαφαίρεση. η μετάγγιση 
οροαρνητικού παραγώγου είναι η πρώτη που εφαρ-
μόστηκε, αλλά περιορισμοί που σχετίζονται με την 
εργαστηριακή μέθοδο (περίοδος παραθύρου) και 
κυρίως με τη διαθεσιμότητα CMV-αρνητικών αιμο-
δοτών (περίπου 20% του συνόλου των αιμοδοτών), 
οδήγησε στην αυξανόμενη χρήση λευκαφαιρεμένων 
παραγώγων. Με δεδομένο και την ολική λευκαφαίρεση 
που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες, σήμερα 
τα περισσότερα μεταμοσχευτικά κέντρα στηρίζουν 
την πρόληψη μετάδοσης του ιού στη μέθοδο αυτή.24 
Επειδή καμία από τις δύο στρατηγικές δεν είναι 
απόλυτα ασφαλής, οι διαφωνίες συνεχίζονται και 

διαχείριση	αΒΟ	ασύμβατης	μεταμόσχευσης	αιμοποιητικών	κυττάρων
Μείζων ΄Ελασσων Μικτή

ορισμός - άιμοσυγκολλητίνες του λήπτη 
(αντι-ά, αντι-Β) ασύμβατες  
με τα ερυθρά του δότη

- άιμοσυγκολλητίνες του δότη 
ασύμβατες με τα ερυθρά του λήπτη

- ςυνδυασμός 
(μείζων+έλασσων)

ςυνδυασμοί  
λήπτη/δότη

- λήπτης ομάδας ο,  
δότης ομάδας ά, Β, άΒ

- λήπτης ομάδας ά ή Β,  
δότης ομάδας άΒ

- δότης ομάδας ο,  
λήπτης ομάδας ά, Β, άΒ

- δότης ομάδας ά,  
λήπτης ομάδας Β

- δότης ομάδας Β,  
λήπτης ομάδας ά

πιθανές επιπλοκές - Άμεση αιμόλυση
- καθυστερημένη εμφύτευση 

ερυθράς σειράς
- άμιγής απλασία ερυθράς σειράς

- Άμεση αιμόλυση
- καθυστερημένη αιμόλυση  

από λεμφοκύτταρα του δότη 

- ςυνδυασμός επιπλοκών 
(μείζων+έλασσων)

ςυνιστώμενοι 
χειρισμοί

- Ελάττωση των περιεχομένων  
στο μόσχευμα ερυθρών

- Μετάγγιση άΒο ενδεδειγμένων 
παραγώγων

- Ελάττωση του περιεχομένου  
στο μόσχευμα πλάσμα

- ςτενή παρακολούθηση ευρημάτων 
αιμόλυσης μεταξύ +5 και +15 ημερών

- Μετάγγιση άΒο ενδεδειγμένων 
παραγώγων

- ςυνδυασμός χειρισμών 
(μείζων+έλασσων)

πιθανοί 
επιπρόσθετοι 
χειρισμοί

- άπομάκρυνση  
των αιμοσυγκολλητινών  
του λήπτη πριν τη Μάκ

- άντικατάσταση των ερυθρών του 
λήπτη με ερυθρά ομάδας δότη, 
rituximab

- ςυνδυασμός χειρισμών 
(μείζων+έλασσων)
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πρέπει να ακτινοβοληθούν και να χορηγηθούν άμεσα. 
τα ακτινοβολημένα παράγωγα που δεν χορηγήθηκαν 
στον ασθενή για τον οποίο προετοιμάστηκαν μπορούν 
να μεταγγιστούν σε ασθενείς που δεν έχουν τις σχετικές 
ενδείξεις, λαμβάνοντας υπ΄οψιν την πιθανή αυξημένη 
συγκέντρωση καλίου στο υπερκείμενο πλάσμα και το 
μικρότερο χρόνο ζωής των ερυθρών.

Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή 
Μάκ πρέπει να μεταγγίζονται με ακτινοβολημένα 
παράγωγα από την αρχή του σχήματος προετοιμα-
σίας και να συνεχίζουν τουλάχιστον όσο διαρκεί η 
αγωγή προφύλαξης έναντι της GVHD, συνήθως έξι 
μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ή όταν ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων είναι >1x109/l. Εάν υπάρχει χρόνιο 
GVHD ή συνεχίζεται η ανοσοκατασταλτική θεραπεία, 
παρατείνεται η μετάγγιση ακτινοβολημένων παραγώ-
γων. άκτινοβολημένα παράγωγα πρέπει να χορηγη-
θούν και στους δότες αιμοποιητικών κυττάρων, εάν 
μεταγγιστούν επτά ημέρες πριν ή κατά τη διάρκεια 
της συλλογής των κυττάρων.

ΕΠιΛΟΓΟΣ
η έκβαση της μεταμόσχευσης προγονικών αιμο-

ποιητικών κυττάρων εξαρτάται από την ποσότητα, 
την ποιότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά των με-
ταγγιζομένων παραγώγων αίματος. Ειδικότερα κατά 
την ασυμβατότητα ερυθροκυτταρικών αντιγόνων τα 
χαρακτηριστικά αυτά τροποποιούνται ανάλογα με τη 
χρονική φάση της μεταμόσχευσης και τον τύπο της 
ασυμβατότητας. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
τις ανάγκες απαιτήσεων είναι το προπαρασκευαστικό 
χημειοθεραπευτικό σχήμα και η πηγή του μοσχεύμα-
τος. Είναι προφανές ότι παρά τις γενικές αρχές που 
διέπουν τις μεταγγίσεις αυτών των ασθενών, ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα μεταγγίσεων που θα 
προκύπτει από τη στενή συνεργασία της Υπηρεσίας 
άιμοδοσίας και του μεταμοσχευτικού τμήματος θα είναι 
περισσότερο αποδοτικό. άπό την άλλη, η Υπηρεσία 
άιμοδοσίας πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια μιας 
ευρύτερης οργανωτικής δομής που θα εξασφαλίζει 
τα μη συνηθισμένα παράγωγα (πχ CMV αρνητικά, 
άΒ πλάσμα) και θα μπορεί άμεσα να εφαρμόσει και 
να αξιολογήσει νέες τεχνολογίες (πχ αδρανοποίηση 
παραγώγων).
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κακοήθειες

ςε ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο της Ελληνικής 
Aιματολογικής Εταιρείας είναι βαρύ φορτίο, να υπε-
ρασπίσει ο εισηγητής τις “παραδοσιακές τεχνικές”, 
σε σύγκριση με τις τεχνικές “υψηλής τεχνολογίας” σε 
μια εποχή που οδηγείται σε καταιγισμό ερευνητικών 
αλμάτων. Θα πρέπει να είναι αντικειμενικός και να 
αποφύγει την παγίδα, ότι αφού μιλάμε “εντός έδρας”, οι 
απόψεις για την μορφολογία και τον ανοσοφαινότυπο, 
θα πρέπει να γίνουν ευνοιοκρατικά αποδεκτές από 
ένα κατά πλειοψηφία ακροατήριο κλινικών αιματολό-
γων. τόσο περισσότερο μάλλον, θα πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένος και να υποστηρίξει την μορφολογία 
και τον ανοσοφαινότυπο σε μια ανταγωνιστική εποχή 
εργαστηριακών τεχνολογιών, σε μια Ιατρική βασισμένη 
σε ενδείξεις (evidence based medicine), που απολει-
στικά επιλέγει τις τεχνικές εκείνες, που στηρίζουν τη 
λήψη ιατρικών αποφάσεων με τον οικονομικότερο 
τρόπο σε σχέση με το καλύτερο αποτέλεσμα (cost 
το benefit analysis).

ή	διαΧΡΟνικΟΤήΤα	ΤήΣ	ΜΟΡΦΟΛΟΓιαΣ
η συνέχεια της άιματολογίας μέσα στο πρώτο 

τέταρτο του εικοστού αιώνα δείχνει ότι η έκρηξη της 
γνώσης ουσιαστικά εκτυλίχτηκε στην εποχή που 
προηγήθηκε (δηλαδή το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα). 
οι μορφολογικές αλλοιώσεις του αίματος έχουν περι-
γραφεί με πληρότητα στις περισσότερες ασθένειες, 
η μορφολογία βρίσκεται στο απόγειό της, οι μηχα-
νισμοί όμως, η παθογένεια και η θεραπεία πολλών 
αιματολογικών νοσημάτων θα πρέπει να περιμένουν 
πολλές δεκαετίες ακόμη. Εκτός από την εξαντλητική 
μορφολογική εξέταση των επιχρισμάτων, το υπόλοιπο 

εργαστήριο ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Βρισκόμαστε 
στην μορφολογική εποχή της αιματολογίας με μια 
σειρά μορφολόγους αιματολόγους. οι μετρήσεις είναι 
επίπονες και στερούνται ακρίβειας και έτσι ουσιαστικά 
δεν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές. η κατανόηση της 
παθογένειας των αναιμιών, των λευχαιμιών και των 
λεμφωμάτων βρισκόταν σε αδιέξοδο.

η σύγχρονη εποχή της αιματολογίας μπορεί να το-
ποθετηθεί το 1926 όταν o George Whipple (1878-1976) 
άρχισε τα πειράματα που συσχέτιζαν τη διατροφή με 
την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης. η εφαρμογή των 
παρατηρήσεών του για τη θεραπεία της μεγαλοβλα-
στικής αναιμίας από τον George Minot (1885-1950) 
και τα ιδιοφυή πειράματα του William Castle οδήγησαν 
στην κατανόηση της παθογένειας και τη θεραπεία της 
κακοήθους αναιμίας φέρνοντας επανάσταση στην 
αιματολογία. Μετά το 1920 η περιγραφική εποχή της 
μορφολογίας δεν επικρατεί πλέον στην αιματολογία 
αλλά μετατρέπεται σε μια επιστήμη που ενσωματώνει 
τη μέτρηση και το πείραμα. άπό τον απλό αιματοκρίτη 
του Wintrobe και τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες 
μέχρι τις αυτοματοποιημένες μετρήσεις των αυτομά-
των αιματολογικών αναλυτών και την κυτταρομετρία 
ροής μεταμορφώνει την ανάλυση του αίματος σε μία 
απλή και γρήγορη διαδικασία. η συμβολή των νέων 
επιστημών της βιοχημείας, των κυτταροκαλλιεργειών, 
των ραδιοϊσοτόπων, της γενετικής, της ανοσολογίας, 
της χημειοθεραπείας, της μοριακής βιολογίας βρί-
σκουν συχνά τις πρώτες εφαρμογές στα νοσήματα 
του αίματος. η εικόνα της αιματολογίας μέσα σε ένα 
αιώνα αλλάζει σε βαθμό που κανείς δεν μπορούσε 
να φανταστεί. Μία σειρά από αναπάντεχα επιτεύγ-
ματα έχουν κυριολεκτικά αλλάξει την αντίληψη των 
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αιματολογικών νοσημάτων και τη θεραπεία τους και 
αναμένεται να την αλλάξουν ακόμη περισσότερο στο 
μέλλον. Ένα στοιχείο φαίνεται προς το παρόν να μη 
έχει επηρεαστεί και να εμφανίζει μια διαχρονικότητα 
αξιοζήλευτη που λίγοι αιματολόγοι θα μπορούσαν 
να αμφισβητήσουν. άυτά τα επιχρίσματα με τα μο-
νιμοποιημένα κύτταρα βαμμένα με απλές χρώσεις 
βρίσκονται καθημερινά κοντά μας και ποιος μπορεί 
να προβλέψει για πόσο ακόμη θα είναι μαζί μας, 
δίπλα στη κλίνη του αιματολογικού ασθενούς με το 
μικροσκόπιο που μεταφέρει μαζί του την ιστορία της 
γοητείας της άμεσης παρατήρησης ενός κρυμμένου 
κόσμου που αποκαλύφθηκε με τα χρώματα του Paul 
Ehrlich εκατόν τριάντα χρόνια πριν.

κυΤΤαΡΟΜΕΤΡια	ΡΟήΣ,	Μια	δαΠανήΡή	
ΤΕΧνική	ΣΤΟ	ΧωΡΟ	ΤήΣ	ΠαΡαδΟΣιακήΣ	
διαΓνωΣήΣ	-	ΜήΠωΣ	δΕν	Ειναι	ΠΛΕΟν	
αΠαΡαιΤήΤή,	ΣΕ	Ενα	ανΤαΓωνιΣΤικΟ	

ΠΕΡιΒαΛΛΟν	υΨήΛων	ΤΕΧνΟΛΟΓιων,	ΠΟυ	
ΕΧΟυν	ΕιδικΟΤΕΡή	διαΓνωΣΤική	 

και	ΠΡΟΓνωΣΤική	αξια;
η κυτταρομετρία ροής, έτσι όπως διαμορφώνεται 

στο σύγχρονο νοσοκομείο, καταλαμβάνει τον χώρο 
της κλινικής κυτταρικής άνάλυσης (Clinical Cell 
Analysis) με βάση τον άνοσοφαινότυπο. Υπεισέρ-
χεται στις βασικές τεχνικές της άιματολογίας και όχι 
στις τεχνικές υψηλής τεχνολογίας. το βασικό λοιπόν 
ερώτημα είναι πόση κυτταρομετρία και ποια χρεια-
ζόμαστε σήμερα για τον αρχικό διαγνωστικό έλεγχο 
των ασθενών ενός Γενικού νοσοκομείου. Για να το 
θέσουμε διαφορετικά, ποιες είναι οι ενδείξεις και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες στη χρήση κυτταρομετρίας.

πριν μπούμε στο θέμα αυτό, θα πρέπει να λάβουμε 
υπ’ όψη ότι η κυτταρομετρία είναι μια δαπανηρή τεχνι-
κή με απαιτήσεις υψηλών δεξιοτήτων ανάλυσης, από 
μέρους του χρήστη, σε ένα κόσμο με περιορισμένα 
οικονομικά αποθέματα και επιτεινόμενη στενότητα 
τεχνικού προσωπικού. το υψηλό κόστος της κυτ-
ταρομετρίας οφείλεται μόνο κατά μικρό μέρος στο 
πάγιο κόστος της τεχνικής υποδομής (αναλυτές και 
ανταλλακτικά), ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά το 
κόστος των μονοκλωνικών αντισωμάτων. η εξέλιξη 
της πολυπαραμετρικής ανάλυσης, με επέκταση σε 
ολοένα και περισσότερα χρώματα, δημιούργησε νέες 
ανάγκες σε υλικό (hardware), λογισμικό (software) και 
αντιδραστήρια. η διεθνής επιστημονική κυτταρομετρι-
κή κοινότητα και τα Ευρωπαϊκά συνεργατικά πρωτό-
κολλα (πρβλ.Εuroflow), συνιστούν συνδυασμούς 6-8 
χρωμάτων, με διάθεση επέκτασης σε περισσότερα 
στο εγγύς μέλλον. Έτσι λ.χ. για την ανίχνευση της 
MRD στην ολλ, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνστούν 

συνδυασμούς 6 χρωμάτων και πάνω, μιλώντας για 
χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα των πρωτοκόλλων 
με 3-4 χρώματα2. τοποθετώ εαυτόν ανάμεσα σε 
εκείνους που πιστεύουν ότι τα πολλά χρώματα δεν 
αναμένεται να μειώσουν θεαματικά το κόστος της 
σύγχρονης κυτταρομετρίας και για κάποιους λόγους 
που θα αναλύσουμε πιο κάτω, ίσως πιθανόν και να 
το αυξήσουν. Είναι γεγονός ότι όταν κάποιος διαθέτει 
ένα νέο όπλο, υπάρχει τάση να το χρησιμοποιήσει. 
ςτη σύγχρονη κυτταρομετρία ένα μεγάλο μέρος της 
πολυπαραμετρικής ανάλυσης καταλαμβάνουν τα λε-
γόμενα «συνδετικά» αντισώματα. η ανάλυση λ.χ. της 
οξείας λευχαιμίας, βρήκε επαναστατική εξέλιξη με την 
χρήση του CD45 με το λεγόμενο “βλαστικό παράθυρο”. 
κανείς δεν διανοείται σήμερα να μη εφαρμόσει το 
CD45 ως συνδετικό αντίσωμα στα πρωτόκολλά του. 
Με τον τρόπο αυτό όμως αυξάνεται το κόστος χωρίς 
να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των διαφορετικών 
αντισωμάτων. Μπορεί να θέλουμε 20-30 αντισώματα 
για την πλήρη ανάλυση μιας οξείας λευχαιμίας, αλλά 
χρησιμοποιούμε επιπλέον 10-15 δόσεις CD45, που 
αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του κόστους της 
εξέτασης3. άν λοιπόν γίνει κοστολόγηση, ακόμη και 
με τις «αρχαίες» τιμές του ΦΕκ του 1992 (προ 20 
ετίας σχεδόν, παραμένει εν χρήσει ακόμη) με τα 10 
ευρώ περίπου ανά «μονοκλωνικό αντι-ορό», τότε 
το κόστος ανάλυσης της οξείας λευχαιμίας φτάνει τα 
30-45 μονοκλωνικά, ήτοι 300-450 ευρώ. ςτο κόστος 
αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε εκείνο των κυττα-
ρογενετικών και μοριακών τεχνικών, φτάνοντας το 
διπλάσιο ή και το τριπλάσιο. άυτό είναι αναγκαίο, 
αφού η πρόγνωση της οξείας λευχαιμίας, ουσιαστικά 
έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, είναι μοριακή και 
κυτταρογενετική. οι διαγνωστικές κατηγοριοποιήσεις 
των οξειών λευχαιμιών του παγκοσμίου οργανισμού 
Υγείας από το 2001 με περαιτέρω αναθεώρηση το 
2008, ολοένα αντικαθιστούν περισσότερες μορφολογι-
κές-φαινοτυπικές λευχαιμικές οντότητες με μοριακές-
κυτταρογενετικές αντίστοιχες. Εδώ φαίνεται λοιπόν ο 
υπέροχος ρόλος των μοριακών και κυτταρογενετικών 
τεχνικών υψηλής τεχνολογίας.

κάνοντας λοιπόν το δικηγόρο του διαβόλου και 
ίσως προβλέποντας τα επιχείρήματα των επομένων 
εισηγητών, θα μπορούσα να αντιμετωπίσω τους εύ-
λογους ισχυρισμούς, ότι αν πιθανόν χρειαστεί να πε-
ριορίσουμε το κόστος της εργαστηριακής διάγνωσης, 
αυτό πρέπει να γίνει εις βάρος της κυτταρομετρίας 
ροής. περιφανές παράδειγμα οι λευχαιμίες και τα 
λεμφώματα, όπου ο κλινικός θα στηριχτεί αποφασι-
στικά στα μοριακά και κυτταρογενετικά δεδομένα, για 
τη διαμόρφωση της πρόγνωσης, της θεραπείας και 
της παρακολούθησης της MRD και γιατί όχι και της 
ανίχνευσης της αντοχής στη θεραπεία με τους νέους 
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βιολογικούς παράγοντες, λόγω μεταλλάξεων, που 
φυσικά και αυτές θα ανιχνευτούν με μοριακές τεχνικές. 
η νέα ταξη πραγμάτων λοιπόν, με βάση τα ανωτέρω 
θα μπορούσε να βασιστεί μόνο στις τεχνικές υψηλής 
τεχνολογίας, μοριακές, κυτταρογενετικές τεχνικές και 
γιατί όχι και οι μικροσυστοιχίες (micro-arrays) για 
μια κλινικά χρήσιμη κατάταξη και πρόγνωση, απορ-
ροφώντας τα πενιχρά οικονομικά αποθέματα προς 
όφελος του ασθενούς και κατά προέκταση και του 
συστήματος. Φυσικά θα προσπαθήσω να σας πείσω 
ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα και να σας τεκμηριώσω 
γιατί η κυτταρομετρία παίζει τον κομβικότερο ρόλο 
στη σύγχρονη παραδοσιακή κυτταρική διάγνωση, 
σε ένα τέλειο γάμο με την μορφολογία, μειώνοντας 
παράλληλα το συνολικό κόστος (σε χρόνο και χρήμα).

κυΤΤαΡΟΜΕΤΡια	και	ΜΟΡΦΟΛΟΓια,	 
Μια	ΣυΓΧΡΟνή	«κυΤΤαΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓια»,	 

ΠΟυ	κανΕι	ΠΡαξή	Τήν	ΟΡΘΟΛΟΓική	ΧΡήΣή	
Των	υΨήΛων	ΤΕΧνΟΛΟΓιων

η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση εξετάζει 
προσεκτικά το θέμα των χρονικών πλαισίων. Είναι 
κατανοητό γιατί κάνουμε απεικονιστικές εξετάσεις 
και έχουμε άμεσα ευρήματα. Με το ίδιο σκεπτικό θα 
δούμε ποιές ενδείξεις κάνουν άμεση αναγκαιότητα 
την διαγνωστική χρήση της κυτταρομετρίας. ο στό-
χος είναι τριπλός: 1) να βρούμε ένα άτυπο κύτταρο 
και να τεκμηριώσουμε μια οριστική τελική διάγνωση 
(σενάριο άμεσης διάγνωση με ένα βήμα, για συντο-
μία θα αναφερόμαστε ως δ1), 2) να τεκμηριώσουμε 
ότι πρόκειται για ειδική κατηγορία νεοπλασίας και 
υποκατηγορία ακόμη και να προσφέρουμε ένα στενό 
διαφοροδιαγνωστικό πλαίσιο. ςτην περίπτωση αυτή 
ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί για πληρέστερη 
τεκμηρίωση, αλλά τα ευρήματα της κυτταρομετρίας 
θα χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό του πε-
ραιτέρω ελέγχου, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος 
της συνολικής προσέγγισης (σενάριο διάγνωσης με 
την κυτταρομετρία σαν αναγκαίο και κομβικό βήμα 
προγραμματισμού, για συντομία δ2), 3) να κατευ-
θύνουμε αλλού τη διάγνωση και να αποκλείσουμε 
πιθανά σενάρια, όπως σε περιπτώσεις ανοσολογικής 
ενεργοποίησης που μοιάζει με λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα, σε λευχαιμοειδείς αντιδράσεις και αντι-
δραστικά στοιχεία σε άλλο υποκείμενο νόσημα (για 
συντομία δ3). Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα που 
καλύπτει και τα τρία σενάρια, την σπληνομεγαλία και 
την διάγνωση του σπληνικού λεμφώματος4. Εχουμε 
δ1 σενάριο στην περίπτωση της τεκμηρίωσης πα-
ρουσίας κυττάρων λευχαιμίας από τριχωτά κύτταρα, 
που γίνεται, ως γνωστόν, εύκολα με κυτταρομετρία 
ροής, ακόμη και με μικρά ποσοστά στο αίμα, βάζο-

ντας οριστκή και τελική διάγνωση. Ενα δ2 σενάριο 
είναι η ανίχνευση μονοκλωνικού Β πληθυσμού ενός 
λεμφώματος χαμηλής κακοηθείας με στενό διαφορο-
διαγωστικό πλαίσιο σπληνικού λεμφώματος (οριακής 
ζώνης, λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα, αταξι-
νόμητο ερυθρού πολφού). Εδώ με την εικόνα αυτή 
αν και δεν έχουμε ιστολογική διάγνωση, τα στοιχεία 
χρησιμοποιούνται για περαιτέρω θεραπευτικό προ-
γραμματισμό, αποφεύγοντας κατά τους ειδικούς, την 
διαγνωστική σπληνεκτομή. τέλος ένα συχνό δ3 σε-
νάριο είναι το σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρήνωσης 
με αυξημένα T8, NK, πολυκλωνικά Β λεμφοκύτταρα 
και μονοκύτταρα που εφησυχάζουν τον θεράποντα 
ότι δεν αντιμετωπίζει λέμφωμα ή λευχαιμία.

ςτη διάγνωση των οξειών λευχαιμιών, που ανα-
φερθήκαμε προηγουμένως, η κυτταρομετρία είναι 
ένα πολύτιμο δ2 διαγνωστικό μέσο. Όχι μόνο δεν 
αποτελεί περιττό κόστος, αλλά βάζει τις βάσεις για 
ένα προγραμματισμένο μοριακό και κυτταρογενετικό 
έλεγχο στη συνέχεια. οι δείκτες που χρησιμοποιού-
νται στο αρχικό panel της ολ δεν έχουν μόνο αδρό 
διαγνωστικό ρόλο, αλλά παρουσιάζουν ειδική κυττα-
ρογενετική συσχέτιση. ςε μία πρόσφατη ανασκόπηση 
χρησιμοποιείται ο όρος των surrogate markers της 
κυτταρομετρίας για την πρόβλεψη των γενετικών 
βλαβών5. Μάλιστα η προσωπική μας εμπειρία, ειδικά 
στην Β-οξεία λεμφοβλαστική λ, σε συνεργασία με 
το εργαστήριο μοριακής κυτταρογενετικής FISH (ςΙ 
παπαδημητρίου, προσωπική επικοινωνία) είναι ότι, 
αν εφαρμόσουμε ειδικό διαγνωστικό αλγόριθμο με 
βάση τα δεδομένα της κυτταρομετρίας, πετυχαίνουμε 
μείωση του κόστους του μοριακού κυτταρογενετικού 
ελέγχου κατά 37,8%.

ο έλεγχος της κλωνικότητας των Β λεμφοκυττάρων 
στο αίμα, τον μυελό, αλλά και σε όλα τα προσβάσιμα 
βιολογικά δείγματα, είναι μια δ2 διαγνωστική κυττα-
ρομερική προσέγγιση, που μπορεί να κατευθύνει 
τον έλεγχο σε ένα Β λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα. 
το κόστος δεν είναι υψηλό και η πολυπαραμετρική 
κυτταρομετρία καθιστά τον έλεγχο οικονομικό και 
αξιόπιστο. Μια σειρά άλλων προσδιορισμών, χωρίς 
να έχει τα βασικά πλεονεκτήματα της Β κλωνικότη-
τας, μπορεί να δώσει πληροφορίες επιπέδου δ3. 
άντίστοιχο παράδειγμα είναι οι δείκτες φλεγμονής 
όπως το CD64 στα πολυμορφοπύρηνα και το CD16 
στα μονοκύτταρα. η αυξημένη έκφραση νκ δεικτών 
σε τ4 και τ8 λεμφοκύτταρα και η μελέτη της επιλεκτι-
κότητας των TCRVb με κυτταρομετρικά κλωνογράμ-
ματα, έχει κάνει εφικτή μια γρήγορη δ2 διαγνωστική 
προσέγγιση στα τ λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα σε 
άριστη συσχέτιση με την κλωνικότητα των μοριακών 
τεχνικών6. Μελλοντικοί στόχοι δ2 επιπεδου είναι η ανί-
χνευση νεοπλασματικών μη αιμοποιητικών κυττάρων 
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στα εξιδρωματικά υγρά7 και η αναζήτηση υπόπτων 
CD30 θετικών κυττάρων σε λεμφαδένες, για την νόσο 
Hodgkin8. η κυτταρομετρία πλέον γίνεται διαγνωστικό 
μέσο πρώτης γραμμής, όχι μόνο για τον άιματολόγο, 
αλλά και για πολλές ειδικότητες, που αναζητούν την 
ταχύτητα και τα άμεσα οφέλη από τα ευρήματά της. 
άν μάλιστα αποδειχθεί, ότι ο μέσος χρόνος διάγνω-
σης, μειώνεται με την χρήση της κυτταρομετρίας στο 
Γενικό νοσοκομείο, τότε το οικονομικό όφελος, από τη 
μείωση του συνολικού χρόνου εσωτερικής νοσηλείας 
θα είναι σημαντικός και θα αντισταθμίσει κατα πολύ 
το υψηλό κόστος της τεχνικής.

ο κλινικός πρέπει να κατανοήσει ότι το δυνατό 
σημείο της κυτταρομετρίας σε συνδυασμό με την μορ-
φολογία, είναι η μελέτη ενός ατύπου κυττάρου ή ακόμη 
και ενός ιστού με αυξημένη πιθανότητα παρουσίας 
ενός ατύπου κυττάρου. Με βάση αυτη τη υπόθεση, αν 
λ.χ. υπάρχει ένα block λεμφαδένων, είναι περισσότε-
ρο αποδοτική η γρήγορη κυτταρομετρική ανίχνευση 
ατύπων κυττάρων σε υλικό λεμφαδένα παρά στο 
αίμα ή τον μυελό του ασθενούς. η μορφολογία είναι 
πολύτιμη για να οδηγήσει στην ανάγκη ενός ελέγχου 
κυτταρομετρίας. δεν συνιστάται προφανώς σε καμμιά 
περίπτωση κυτταρομετρική ανάλυση ρουτίνας αίμα-
τος και μυελού χωρίς ένδειξη. άπό την άλλη πλευρά 
όταν η ένδειξη είναι σαφής, η κυτταρομετρία πρέπει 
να υπερβεί τα καθιερωμένα και να τεθεί σε χρήση 
λόγω των γνωστών της πλεονεκτημάτων, αδιάφορα 
αν φαίνεται ανορθόδοξη η προσέγγιση. παράδειγ-
μα αποτελεί η κυτταρομετρική ανάλυση κυτταρικού 
εναιωρήματος από επεξεργασμένη δοκίδα οστικού 
μυελού, όταν έχουμε ξηρή αναρρόφηση μυελού ή κακό 
δείγμα μυελού με υπέρμετρη αιματηρή πρόσμιξη και 
όταν υπάρχει έντονη υπόνοια διήθησης του μυελού 
από άτυπο κύτταρο.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα	και	ΜΕΛΛΟνΤικΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕιΣ
ως συμπέρασμα όλων αυτών θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι και η κυτταρομετρία ροής ισχυροποιεί το 
χώρο του παραδοσιακού άιματολογικού εργαστηρίου, 
που δεν μπορεί να μείνει πλέον με μοναδικό του όπλο 
την μορφολογία. η σωστή συνδυασμένη χρήση της 
Μορφολογίας και της κυτταρομετρίας, αποτελεί πλε-
ον gold standard στο σύγχρονο εργαστήριο υψηλής 
τεχνολογίας. δεν είναι ανεξάρτητες από την κυττα-
ρογενετική και τη μοριακή βιολογία, αλλά συνδέονται 
άριστα λειτουργικά μαζί τους και με τον τρόπο αυτό 
το σύνολο γίνεται αποδοτικότερο και οικονομικότερο. 
ουσιαστικά η κυτταρομετρία και η μορφολογία είναι η 
νέα “κυτταρο-μορφολογία» όχι μόνο στην αιματολογία, 
αλλά ίσως στο άμεσο μέλλον, στην κυτταρολογία 

και την παθολογοανατομία. Επιπλέον, δεν έχουμε 
diagnostics αλλά theranostics, όπως διατυπώνεται 
με τον ολοένα και συχνότερα χρησιμοποιούμενο 
νεολογισμό που υπάρχει και στην Wikipedia9, που 
προέρχεται από την συγχώνευση των therapeutics 
και diagnostics, υποδηλώνοντας δηλαδή τεχνικές με 
άμεσες επιδράσεις στους θεραπευτικούς χειρισμούς. 
Έτσι λοιπόν υπεισέρχεται πλέον η δυνατότητα γρή-
γορου και ποσοτικού προσδιορισμού της ελάχιστης 
υπολειμματικής νόσου (MRD) σε μια ολοένα αυξα-
νόμενη ομάδα αιματολογικών κακοηθειών, σαν μια 
μέθοδος πρώτης επιλογής, που δίνει αποτελέσματα, 
μέσα σε πραγματικό χρόνο.

ΒιΒΛιΟΓΡαΦια
1. πατεράκης Γ. Paul Ehrlich: η διαχρονικότητα της 

μορφολογίας στην ημερίδα ΕάΕ με θέμα: «Μορφολογία:  
άκρογωνιαίος λίθος στην άιματολογία - 150 χρόνια από 
την γέννηση του Paul Ehrlich», άθήνα, 2004.

2. Bruggemann Μ, Schrauder ά, Raff τ, Pfeifer η, Dwor-
zak Μ, Ottmann OG et al, on behalf of the European 
Working Group for Adult Acute Lymphoblastic Leukemia 
(EWALL) and the International Berlin-Frankfurt-Munster 
Study Group (I-BFM-SG) Standardized MRD quan-
tification in European ALL trials: Proceedings of the 
Second International Symposium on MRD assessment 
in Kiel, Germany, 18-20 September 2008. Leukemia 
2010;24:521-535.

3. πατεράκης Γ. κυτταρομετρία. άπό τις κατευθυντήριες 
οδηγίες στην Ελληνική πραγματικότητα. 6η ημερίδα 
κυτταρομετρίας Ελληνικής Εταιρείας κυτταρομετρίας, 
άθήνα, 2011.

4. Iannitto Ε, Tripodo C. How I diagnose and treat splenic 
lymphomas. Blood 2011;117:2585-2595.

5. Paietta E. Surrogate marker profiles for genetic lesions 
in acute leukemias. Best Pract Res Clin Haematol 
2010;23:359-368.

6. Tembhare P, Yuan CM, Xi L, Morris JC, Liewehr D, 
Venzon D et al. Flow Cytometric immunophenotypic 
assessment of T-Cell clonality by Vβ repertoire analysis 
detection of T-Cell clonality at diagnosis and monitoring 
of Minimal Residual Disease following therapy. Am J 
Clin Pathol 2011;135:890-900.

7. Kentrou NA, Tsagarakis NJ, Tzanetou K, Damala M, 
Papadimitriou KA, Skoumi D et al. An improved flow 
cytometric assay for detection and discrimination be-
tween malignant cells and atypical mesothelial cells, 
in serous cavity effusions. Cytometry B, Clin Cytom  
2011;80B:324-334.

8. Fromm JR, Kussick SJ and Wood BL. Identification 
and Purification of Classical Hodgkin Cells from Lymph 
Nodes by Flow Cytometry and Flow Cytometric Cell 
Sorting. Am J Clin Pathol 2006;126:764-780.

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Theranostics



147

Σύγχρονες	μοριακές	τεχνικές	που	έχουν	ενσωματωθεί	στη	διάγνωση	 
και	πρόγνωση	των	αιματολογικών	νεοπλασιών

ΓΕωρΓΙος ΓΕωρΓΙοΥ
άιματολόγος, Επιμελητής, άιματολογική κλινική Εκπά, Γ.ν. λαϊκό, άθήνα

άιματολογία 2011: 147-156
22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Ο	ρόλος	του	εξειδικευμένου	εργαστηρίου	στις	αιματολογικές	

κακοήθειες

ΕιΣαΓωΓή
άρκετές μοριακές τεχνικές αποτελούν μέρος της 

καθημερινής κλινικής πρακτικής στην άιματολογία, 
λόγω της ταχύτητας και των άμεσων απαντήσεων 
που παρέχουν. ςτη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 
αιματολογικά νεοπλάσματα στα οποία οι μοριακές 
τεχνικές έχουν καθημερινή κλινική εφαρμογή. ςτο 
τέλος του κειμένου δίνεται μια συνοπτική περιγραφή 
μερικών μοριακών τεχνικών.

ΟξΕια	ΜυΕΛΟΓΕνήΣ	ΛΕυΧαιΜια	(ΟΜΛ)
Χρήση	μοριακών	τεχνικών	για	την	κατάταξη	ΟΜΛ	
κατά	WH0	20081

Χρωμοσωμικές αναδιατάξεις-χιμαιρικά γονίδια: η 
ανίχνευση των αδρών κυτταρογενετικών ανωμαλιών 
στην οΜλ γίνεται με τον καρυότυπο. Όταν απαιτεί-
ται η λήψη άμεσων θεραπευτικών αποφάσεων (πχ 
υποψία προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας) ή όταν ο 
κυτταρογενετικός έλεγχος δεν είναι διαγνωστικός 
(dry tap, έλλειψη μιτώσεων), η ανίχνευση χιμαιρικών 
γονιδίων (CBFB-MYH11, PML-RARA, κ.λπ.), γίνε-
ται με RT-PCR (reverse transcription PCR) ή FISH 
(fluorescent in situ hybridization).

Αναδιατάξεις MLL: άναδιατάξεις, ελλείψεις και 
διπλασιασμοί της περιοχής 11q23 όπου εδράζεται 
το γονίδιο MLL, βρίσκονται στο 15% περίπου των 
ασθενών με οΜλ. τα γονίδια με τα οποία το MLL 
αναδιατάσσεται στις οξείες λευχαιμίες είναι συνολικά 
πάνω από 50. 2

Μεταλλάξεις εξωνίου 12 του γονιδίου ΝΡΜ1: είναι 

οι πιο συχνές μεταλλάξεις γονιδίου σε ασθενείς με 
οΜλ, ειδικά σε ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο. 
άνιχνεύονται με PCR και ανάλυση αλληλουχίας βά-
σεων ή με PCR με φθορίζοντες εκκινητές (capillary 
electrophoresis and fragment analysis - εικόνα 1).

ςτο 80% περίπου των περιπτώσεων μεταλλαγ-
μένου ΝΡΜ1, η μετάλλαξη είναι ο διπλασιασμός της 
αλληλουχίας 4 βάσεων TCTG στις θέσεις 956-959, 
στο εξώνιο 12, η αποκαλούμενη μετάλλαξη A. οι με-
ταλλάξεις Β (insert CATG στη θέση 959) και D (insert 
CCTG στη θέση 959) παρατηρούνται σε ποσοστό 10 
και 5% αντίστοιχα. Άλλες μεταλλάξεις είναι αρκετά 
σπανιότερες.3

Μεταλλάξεις του γονιδίου CEBPA: πρόκειται συ-
νήθως για μικρές ελλείψεις ή επιπλέον βάσεις στο 
τμήμα του γονιδίου που κωδικοποιεί το αμινοτελικό 
ή καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. πιο συχνά για 
την ανίχνευση των μεταλλάξεων χρησιμοποιείται η 
ανάλυση αλληλουχίας βάσεων, η DHPLC, εκτέλε-
ση PCR και ηλεκτροφόρηση σε τριχοειδή (capillary 
electrophoresis and fragment analysis). η ανίχνευση 
των συγκεκριμένων μεταλλάξεων δύσκολα θα καθιε-
ρωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη.

Μοριακές	τεχνικές	στην	πρόγνωση	της	ΟΜΛ
άπό τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί τα τε-

λευταία χρόνια όσον αφορά τις επιπλέον γενετικές 
βλάβες σε μοριακό επίπεδο (μεταλλάξεις γονιδίων 
FLT-3, NPM-1, CEBPA, κ.λπ.) η κατάταξη των ασθε-
νών σε προγνωστικές ομάδες αρχίζει και γίνεται με 
το συνδυασμό των ευρημάτων του κυτταρογενετικού 
και του μοριακού ελέγχου4:
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Εικόνα	1.	Capillary electrophoresis-fragment analysis PCR προϊόντος για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξώνιο 12. NPM1 wt: 
φυσιολογικό αλλήλιο NPM1 mutant: μεταλλαγμένο αλλήλιο.

καλή t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 

inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-
MYH11 

Μετάλλαξη NPM1 χωρίς FLT3-ITD (με φυσιο-
λογικό καρυότυπο) 

Μετάλλαξη CEBPA (με φυσιολογικό καρυότυπο) 

Ενδιάμεση Ι Μετάλλαξη NPM1 και FLT3-ITD (με φυσιολογικό 
καρυότυπο) 

άμετάλλακτο NPM1 και FLT3-ITD (με φυσιολο-
γικό καρυότυπο) 

άμετάλλακτο NPM1 χωρίς FLT3-ITD (με φυσι-
ολογικό καρυότυπο) 

Ενδιάμεση II t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 

Άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες 

κακή inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-
EVI1 

t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 

t(v;11)(v;q23); άναδιατάξεις MLL

–5 ή del(5q); –7; del(17p); ςύνθετος καρυότυπος

ΟΜΛ	με	καρυότυπο	ενδιάμεσης	πρόγνωσης
Μεταλλάξεις ΝΡΜ1: η παρουσία τους συνδυάζε-

ται με ευνοϊκή πρόγνωση ειδικά σε περιπτώσεις με 
φυσιολογικό καρυότυπο και απουσία μεταλλάξεων 
του γονιδίου FLT3.

Mεταλλάξεις CEBPA: Βρίσκονται στο 17% των 
ασθενών με οΜλ με φυσιολογικό καρυότυπο. οι 
μεταλλάξεις CEBPA αποτελούν ευνοϊκό παράγοντα 
όταν βρίσκονται και στα δύο αλλήλια και όταν δεν 
υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου (πχ μεταλλά-
ξεις FLT3-ITD).5

Μετάλλαξη FLT3-ITD: ο εσωτερικός σε σειρά 
διπλασιασμός του γονιδίου FLT3 (internal tandem 
duplication, FLT3-ITD) είναι το αποτέλεσμα διπλασι-
ασμού ενός τμήματος της αλληλουχίας του εξωνίου 
14 ή 15. Βρίσκεται σε ποσοστό 25-30% των ασθενών 
με οΜλ και φυσιολογικό καρυότυπο. το τμήμα που 
διπλασιάζεται δεν είναι συγκεκριμένο, αλλά διαφέρει 
από ασθενή σε ασθενή και μπορεί να κυμαίνεται 
από 3 έως πάνω από 200 βάσεις. η ανίχνευση των 
μεταλλάξεων FLT3-ITD μπορεί να γίνει με PCR και 
ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης ή με φθορίζο-
ντες εκκινητές και ηλεκτροφόρηση του προϊόντος 
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σε τριχοειδή (capillary electrophoresis and fragment 
analysis - εικόνα 2) όπου δίνεται η δυνατότητα ανί-
χνευσης μικρών σε μέγεθος διπλασιασμών αλλά και 
ποσοτικοποίησης του μεταλλαγμένου γονιδίου (allelic 
burden) σε σχέση με το αμετάλλακτο, που φαίνεται 
ότι έχει προγνωστική σημασία.6

ΟΜΛ με αναδιατάξεις του Core Binding Factor 
(CBF): t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13q22) ή (16;16)
(p13;q22) - Μεταλλάξεις του c-KIT. To 50-60% των 
ασθενών ιώνται με χημειοθεραπεία. άυξημένα πο-
σοστά υποτροπών και μειωμένη επιβίωση βρίσκο-
νται σε ασθενείς με μεταλλάξεις c-KIT.7 Μεταλλάξεις 
c-KIT στην οΜλ βρίσκονται στο εξώνιο 8 (κυρίως 
ελλείψεις και προσθήκες βάσων) και στο εξώνιο 17 
(κυρίως σημειακές μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 816-πχ 
D816V, D816Y κ.λπ. -και σπανiότερα σε αλλα κωδι-
κόνια). διάφορες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την 
ανίχνευση μεταλλάξεων c-KIT (ASO-PCR, D-HPLC, 
ανάλυση αλληλουχίας βάσεων, melting curve analysis 
κ.λπ.). άν και η παρουσία των μεταλλάξεων c-KIT 
έχει συνδυαστεί με χειρότερη έκβαση των ασθενών 
με CBF λευχαιμίες, εντούτοις δεν υπάρχουν κατευ-
θυντήριες θεραπευτικές οδηγίες στην περίπτωση της 
ανίχνευσής τους.

ΟΜΛ-Παρακολούθηση	υπολειμματικής	νόσου
Σημασία μοριακής παρακολούθησης χιμαιρικών 
μεταγράφων στην ΟΜΛ

Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (ΟΠΛ). το 
2009 δημοσιεύθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για 
το χειρισμό ασθενών με οπλ.8 Με βάση τις οδηγίες 
αυτές η μοριακή ύφεση (μη ανίχνευση PML-RARα 
με RT-PCR ή RQ-PCR) είναι ο θεραπευτικός στόχος 
στην οπλ στη συνδυασμένη θεραπεία με ATRA και 
αντινεοπλασματικών παραγόντων. το αποτέλεσμα 
της nested RT-PCR ή της RQ-PCR σε δείγμα μυελού 
των οστών μετά το τέλος της θεραπείας εδραίωσης 
δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο 
υποτροπής της νόσου. Μοριακή ύφεση σε αυτή τη 
χρονική στιγμή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο υπο-
τροπής. άσθενείς που βρίσκονται θετικοί με nested 
RT-PCR ή RQ-PCR σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
μετά το πέρας της θεραπείας εδραίωσης, πρέπει να 
υποβάλλονται εκ νέου εντός 2 εβδομάδων σε μυελό-
γραμμα για επιβεβαίωση της θετικότητας. ςε αυτή τη 
χρονική στιγμή θεραπευτική παρέμβαση φαίνεται να 
συνοδεύεται από γρήγορη επίτευξη μοριακής ύφεσης 
και αποφυγή μορφολογικής υποτροπής της νόσου.

Εικόνα	2. Capillary electrophoresis-fragment analysis PCR προϊόντος για την ανίχνευση μεταλλάξεων FLT3-ITD. FLT3 wild type: 
φυσιολογικό αλλήλιο. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται και ποσοτικοποίηση του μεταλλαγμένου αλληλίου.
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ΟΜΛ με αναδιατάξεις του Core Binding Factor 
(CBF): t(8;21), inv(16)(p13q22) ή (16;16)(p13;q22). 
άν και ασθενείς με t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13q22) 
και t(16;16)(p13;q22) έχουν καλή πρόγνωση, ωστό-
σο ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των ασθενών θα 
υποτροπιάσει και θα καταλήξει από τη νόσο. πολλές 
μελέτες έχουν δείξει την παρουσία του χιμαιρικού 
γονιδίου RUNX1-RUNX1T1 με nested RT-PCR σε 
ασθενείς με οΜλ t(8;21) αρκετά χρόνια μετά την 
επίτευξη πλήρους ύφεσης με χημειοθεραπεία. ομοίως 
έχει βρεθεί και παραμονή του χιμαιρικού γονιδίου και 
σε ασθενείς μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. άυτά 
τα δεδομένα δείχνουν ότι θετική nested RT-PCR κατά 
τη διάρκεια πλήρους ύφεσης δε σημαίνει κατ’ ανάγκη 
και υποτροπή του νοσήματος.9 ποσοτική μέτρηση 
των χιμαιρικών μεταγράφων στις CBF λευχαιμίες 
με RQ-PCR για την εκτίμηση υπολειμματικής νόσου 
έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές ομάδες, προκειμέ-
νου να βρεθούν οι ασθενείς με υψηλές πιθανότητες 
υποτροπής. ςτην κλινική πράξη, ασθενείς με σταθερά 
χαμηλά ή μηδενικά επίπεδα χιμαιρικών μεταγράφων 
στην RQ-PCR παραμένουν σε ύφεση, ενώ ασθενείς 
με αυξανόμενα επίπεδα ή θετικοποίηση αρνητικής 
RQ-PCR (επιβεβαιωμένης με διαφορά 15 ημερών) 
οδηγούνται σε αιματολογική υποτροπή της νόσου. Για 
τις μετρήσεις RQ-PCR στις CBF λευχαιμίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί περιφερικό αίμα ειδικά όταν γίνεται 
ανίχνευση υπολειμματικής νόσου μετά τη θεραπεία 
εδραίωσης ή μετά το τέλος όλων των χημειοθεραπευ-
τικών κύκλων. οι μετρήσεις με RQ-PCR σε αυτές τις 
χρονικές στιγμές είναι αξιόπιστες είτε γίνονται σε αίμα 
είτε σε μυελό των οστών.9

ΟξΕια	ΛΕΜΦΟΒΛαΣΤική	ΛΕυΧαιΜια	(ΟΛΛ)
Πρόγνωση	ΟΛΛ

ςτην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία των ενηλίκων 
οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες έχουν σημαντική 
προγνωστική σημασία, με την αντιμετάθεση t(9;22)
(q34;q11) (στη Β-ολλ) και τις αναδιατάξεις και με-

ταλλάξεις του MLL να έχουν πολύ κακή πρόγνωση.

Παρακολούθηση	υπολειμματικής	νόσου
η εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου 

στην ολλ φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά μεγάλης σημα-
σίας στην πρόγνωση των ασθενών. η μέτρηση της 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου στην ολλ μπορεί 
να γίνει με κυτταρομετρία ροής αλλά και με ποσοτική 
μέτρηση χιμαιρικών μεταγράφων όταν υπάρχουν [πχ 
RQ-PCR για μετάγραφα BCR-ABL σε ασθενείς με ανα-
διάταξη t(9;22)(q34;q11)]. ςε μια μελέτη 42 ασθενών με 
Β-ολλ Ph+, με πλήρη αιματολογική ανταπόκριση μετά 
τη θεραπεία εφόδου, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο 
ομάδες: σε αυτούς με καλή μοριακή ανταπόκριση (>2 
log μείωση των μεταγράφων μετά τη θεραπεία εφόδου 
και >3log μείωση μετά τη θεραπεία εδραίωσης) και 
σε αυτούς με μικρή μοριακή ανταπόκριση που είχαν 
υψηλότερα ποσοστά υπολειπόμενης νόσου στα δύο 
χρονικά σημεία. η πιθανότητα ολικής επιβίωσης ήταν 
48% για αυτούς που είχαν καλή μοριακή ανταπόκρι-
ση σε αντίθεση με 0% επιβίωση σε αυτούς με μικρή 
μοριακή ανταπόκριση (P=0.0026).10 ςε περίπτωση 
που δεν εκφράζονται χιμαιρικά γονίδια στην ολλ η 
ανίχνευση υπολειμματικής νόσου μπορεί να γίνει με 
nested PCR ή καλύτερα με RQ-PCR για την ανίχνευ-
ση της αναδιάταξης των γονιδίων των αντιγονικών 
υποδοχέων των λεμφοκυττάρων (βαρειά αλυσίδα 
των ανοσοσφαιρινών Β λεμφοκυττάρων, αντιγονικός 
υποδοχέας τ λεμφοκυττάρων) που έχουν εφαρμογή 
στο 80% περίπου των ασθενών με ολλ. προκειμένου 
να γίνει δυνατή η ανίχνευση υπολειμματικής νόσου 
με PCR χρησιμοποιώντας σαν στόχο την ανασυνδυ-
ασμένη αλληλουχία του αντιγονικού υποδοχέα, θα 
πρέπει να κατασκευαστεί ειδικός εκκινητής (primer) 
που είναι συμπληρωματικός της μοναδικής αληλουχίας 
των ανασυνδυασμένων γονιδίων (εικόνα 3).

η γερμανική μελέτη για τους ασθενείς με ολλ 
GMALL έδειξε ότι ποσοτικοποίηση της υπολειπόμενης 
νόσου κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορούσε να 
αναγνωρίσει προγνωστικές υπο-ομάδες κινδύνου 

Εικόνα	3.	PCR με εκκινητή (PSP, patient specific primer), που είναι συμπληρωματικός της μοναδικής αναδιατεταγμένης αλλη-
λουχίας του λευχαιμικού κλώνου.
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στους ασθενείς με ολλ σταθερού κινδύνου (standard 
risk).11 άνάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν και στην κλινι-
κή δοκιμή UKALL XII/ECOG2993, όπου υπολειμματική 
νόσος σε επίπεδα > ή = με 10-4 σε διάφορες χρονικές 
στιγμές στη διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας, 
συνδυαζόταν με πολύ μειωμένη επιβίωση ελεύθερη 
υποτροπής (relapse free survival).12

ΧΡΟνια	ΜυΕΛΟΓΕνήΣ	ΛΕυΧαιΜια	(ΧΜΛ)
η διάγνωση της ΧΜλ απαιτεί την ανάδειξη της 

αντιμετάθεσης t(9;22)(q34;q11) με καρυότυπο ή του 
χιμαιρικού μεταγράφου BCR-ABL1 με RT-PCR ή 
FISH. το πλεονέκτημα των μοριακών μεθόδων είναι 
ότι μπορεί να ανιχνεύσουν την αναδιάταξη BCR-ABL1 
ακόμα και σε περίπτωση που δεν είναι εμφανής στον 
καρυότυπο (cryptic rearrangements). Θεραπευτικά, 
στη χρόνια φάση, η ΧΜλ αντιμετωπίζεται με αναστο-
λείς τυροσινικής κινάσης (tyrosine kinase inhibitors-
TKIs-Imatinib, Dasatinib, Nilotinib). η αποτελεσματική 
θεραπεία της ΧΜλ τα τελευταία χρόνια έχει επιβάλλει 
την αποτελεσματική εκτίμηση της υπολειμματικής 
νόσου και την ανίχνευση των αιτιών που οδηγούν 
σε απώλεια της ανταπόκρισης στους τκΙs. το 2009 
έχουν εκδοθεί συστάσεις για τον τρόπο ελέγχου της 
θεραπευτικής ανταπόκρισης της ΧΜλ.13 ςύμφωνα με 
τις συστάσεις, παρακολούθηση υπολειμματικής νόσου 
γίνεται με RQ-PCR κάθε 3 μήνες μέχρι την επίτευξη 
μείζονας μοριακής ανταπόκρισης (Major Molecular 
Response-MMolR) και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε 
6 μήνες. ςε περιπτώσεις μη ικανοποιητικής ανταπό-
κρισης ή αποτυχίας στη χορήγηση των τκΙs, γίνεται 
έλεγχος σημειακών μεταλλάξεων της τυροσινικής 
κινάσης, που αποτελεί έναν αρκετά συχνό λόγο μη 
επίτευξης των θεραπευτικών στόχων. τον άύγου-
στο 2011 δημοσιεύθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες 
της ELN (European Leukemia Net) για τον έλεγχο 
μεταλλάξεων σε ασθενείς με ΧΜλ στους οποίους 
χορηγούνται τκΙs.14 ςύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, 
έλεγχος μεταλλάξεων γίνεται κατά τη διάγνωση της 
ΧΜλ μόνο στις περιπτώσεις επιταχυνόμενης φάσης 
ή βλαστικής κρίσης. κατά τη διάρκεια θεραπείας 
με Imatinib, έλεγχος μεταλλάξεων προτείνεται σε 
περιπτώσεις αποτυχίας, σε περιπτώσεις αύξησης 
των μεταγράφων BCR-ABL που οδηγεί σε απώλεια 
MMloR και σε κάθε περίπτωση μη ικανοποιητικής 
ανταπόκρισης. κατά τη διάρκεια δεύτερης γραμμής 
θεραπείας με Dasatinib ή Nilotinib προτείνεται έλεγ-
χος μεταλλάξεων σε περιπτώσεις αιματολογικής η 
κυτταρογενετικής αποτυχίας. Όσον αφορά τη μέθοδο 
εκλογής για τον έλεγχο των μεταλλάξεων προτείνε-
ται άμεση αλληλούχηση (direct sequencing) μόνο ή 
συνδυασμός DHPLC και άμεσης αλληλούχησης. πιο 

ευαίσθητες μέθοδοι ανίχνευσης σημειακών μεταλ-
λάξεων (πχ ASO-PCR) δε φαίνεται να προσφέρουν 
κλινικά χρήσιμες πληροφορίες καθώς έχει δειχθεί ότι 
μικροί μεταλλαγμένοι κλώνοι μπορεί να υπάρχουν 
στην πορεία της θεραπείας με τκΙs, αλλά αυτό δε 
σχετίζεται με την επικράτησή τους ούτε με επικείμενη 
θεραπευτική αποτυχία. η ανεύρεση συγκεκριμένων 
μεταλλάξεων σε περίπτωση αποτυχίας ή μη ικανο-
ποιητικής αταπόκρισης κατά τη διάρκεια θεραπείας με 
τκΙs μπορεί να κατευθύνει στην επιλογή εναλλακτικής 
θεραπείας. Έτσι ασθενείς με τη μετάλλαξη T315I 
προτείνεται να οδηγούνται σε μεταμόσχευση ή σε 
ερευνητική θεραπεία, σε περίπτωση ανεύρεσης των 
μεταλλάξεων V299L, T315A, F317L/V/I/C προτείνεται 
η χορήγηση Nilotinib, σε περίπτωση ανεύρεσης των 
μεταλλάξεων Y253H, E255K/V, F359V/C/I προτείνεται 
η χορήγηση Dasatinib ενώ σε περίπτωση ανεύρεσης 
άλλης μετάλλαξης προτείνεται αύξηση της δόσης 
Imatinib ή χορήγηση Dasatinib ή Nilotinib.

PH	αΡνήΤικα	ΜυΕΛΟϋΠΕΡΠΛαΣΤικα	
νΕΟΠΛαΣΜαΤα	(Μυν)

κλασσικά	Μυν:	αληθής	Πολυκυτταραιμία	(αΠ),	
ιδιοπαθής	Θρομβοκυττάρωση(ιΘ),	Πρωτοπαθής	
Μυελοΐνωση	(ΠΜ)

Μετάλλαξη JAK2V617F (εξώνιο14). η σημειακή 
μετάλλαξη, JAK2V617F, σχετίζεται με τα ΜΥν και οι 
πρώτες αναφορές για την ύπαρξή της εμφανίστη-
καν το 2005.15 η JAK2V617F προέρχεται από την 
αντικατάσταση Γουανίνης από Θυμίνη, στη θέση 
1849, στο εξώνιο 14 του γονιδίου και η οποία έχει 
σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση της Βαλίνης από 
Φαινυλαλανίνη στο κωδικόνιο 617 της ώριμης πρω-
τεΐνης. η JAK2V617F είναι η πιο συχνή μετάλλαξη 
στα Ph- ΜΥν και αποτελεί μέρος των διαγνωστικών 
κριτηρίων των κλασσικών ΜΥν σύμφωνα με τη WHO 
2008.1 η ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης γίνεται 
με ASO-PCR, ανάλυση αλληλουχίας βάσεων του 
εξωνίου 14 του γονιδίου JAK2, RQ-PCR κ.λπ.

Μεταλλάξεις εξωνίου 12 του γονιδίου JAK2. οι 
μεταλλάξεις του εξωνίου 12 του JAK2 γονιδίου είναι 
ειδικές για την άπ που είναι αρνητική στη μετάλλαξη 
JAK2V617F. η πιο συχνή ανάμεσα στις πάνω από 
10 μεταλλάξεις του εξωνίου 12 που έχουν περιγρα-
φεί μέχρι τώρα, είναι η μετάλλαξη N542-E543del. οι 
μεταλλάξεις στο εξώνιο 12 περιλαμβάνουν απαλεί-
ψεις, διπλασιασμούς και σημειακές μεταλλάξεις που 
δε διασπούν το πλαίσιο ανάγνωσης (in-frame) και 
αφορούν σε μια περιοχή 7 αμινοξέων (F537–E543). 
η κλινική πορεία των ασθενών φαίνεται ότι είναι η 
ίδια με αυτή των JAK2V617F-θετικών ασθενών.16 
πιο συχνά η ανίχνευση των μεταλλάξεων γίνεται με 
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ASO-PCR, ανάλυση αλληλουχίας βάσεων και ηλε-
κτροφόρηση σε τριχοειδή (capillary electrophoresis 
and fragment analysis).

Μεταλλάξεις MPL. η σημειακή μετάλλαξη 
MPLW515L προκαλείται από μια αλλαγή Γουανί-
νης σε Θυμίνη στη θέση 1544 στο εξώνιο 10, με 
αποτέλεσμα την αντικατάσταση της τρυπτοφάνης 
σε λευκίνη στο κωδικόνιο 515 της πρωτεΐνης MPL. 
η σημειακή αυτή μετάλλαξη πρωτοπεριγράφηκε το 
2006 σε ασθενείς με πΜ JAK2V617F-αρνητικούς. 
ςτη συνέχεια ανευρέθηκαν και άλλες σημειακές με-
ταλλάξεις στο εξώνιο 10 του γονιδίου: MPLW515K, 
MPLW515S και MPLS505N σε ασθενείς με ΙΘ και 
πΜ με συχνότητα που κυμαίνεται από 3-15%.17 η 
ανίχνευση των μεταλλάξεων γίνεται συνήθως με 
ASO-PCR ή ανάλυση αλληλουχίας βάσεων αλλά είναι 
αρκετά σπάνιες για να δικαιολογούν τον έλεγχό τους 
σε επίπεδο ρουτίνας.

Μαστοκυττάρωση
το μείζον διαγνωστικό κριτήριο της μαστοκυττάρω-

σης είναι η πυκνή εστιακή ιστική διήθηση από μαστο-
κύτταρα. τα ελάσσονα κριτήρια είναι: 1. ατρακτοειδή 
μαστοκύτταρα (>25%) 2. άτυπος ανοσοφαινότυπος με 
έκφραση CD25 3. σημειακή μετάλλαξη του γονιδίου 
c-KIT στο κωδικόνιο 816 (συνήθως η D816V) και 
4. υψηλά επίπεδα τρυπτάσης ορού (>20 ng/mL). η 
διάγνωση της μαστοκυττάρωσης γίνεται με το μείζον 
και τουλάχιστον 1 έλασσον κριτήριο ή τουλάχιστον 
3 ελάσσονα κριτήρια. η ανεύρεση της μετάλλαξης 
c-KITD816V, συνήθως με ASO-PCR ή ανάλυση 
αλληλουχίας βάσεων, βοηθάει στη διάγνωση της 
μαστοκυττάρωσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεν υπάρχει πυκνή ιστική διήθηση από ατρακτόμορφα 
μαστοκύτταρα, ακόμα και σε περίπτωση που αυτά 
εκφράζουν CD25. DNA που εκλούεται από τον ιστό 
που είναι διηθημένος με μαστοκύτταρα (πχ μυελός των 
οστών, δέρμα κλπ), χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
PCR για την ανάδειξη της σημειακής μετάλλαξης στο 
κωδικόνιο 816 του γονιδίου c-KIT.18

ΜυΕΛικα	και	ΛΕΜΦικα	νΕΟΠΛαΣΜαΤα	
ΜΕ	ήωΣινΟΦιΛια	και	αναδιαΤαξΕιΣ	Των	
ΓΟνιδιων	PDGFrA,	PDGFrB,	ή	FGFr1

οι αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRB και FGFR1 
στα συγκεκριμένα νεοπλάσματα αναδεικνύονται με 
τον κυτταρογενετικό έλεγχο, ενώ σε περιπτώσεις μη 
επιτυχούς κυτταρογενετικού ελέγχου και ισχυρής 
κλινικής υποψίας η ανάδειξή τους μπορεί να γίνει 
με RT-PCR ή FISH. H αναδιάταξη FIP1L1-PDGFRA 
δεν αποκαλύπτεται στον κυτταρογενετικό έλεγχο 

(έλλειψη μικρού τμήματος 800kb της χρωμοσωμικής 
περιοχής 4q12) και απαιτείται RT-PCR ή FISH για 
την ανάδειξή της.

νΕΟΠΛαΣΜαΤα	ΛΕΜΦικΟυ	ιΣΤΟυ
Χρόνια	Λεμφοκυτταρική	Λευχαιμία	(ΧΛΛ)

Υπερμεταλλάξεις βαρειάς αλυσίδας ανοσοσφαι-
ρινών (IgVΗ). To 55% των ασθενών με Χλλ έχουν 
στα μονοκλωνικά Β λεμφοκύτταρα της νόσου τους, 
υπερμεταλλαγμένη την περιοχή V της αναδιατεταγ-
μένης αλληλουχίας V-D-J που κωδικοποιεί τη βαρειά 
αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης (IgVH). οι ασθενείς 
αυτοί διαγιγνώσκονται συνήθως σε αρχικά στάδια 
της νόσου και μέση επιβίωση που φτάνει τα 24 έτη 
(εκτός από τους ασθενείς με Vh3-21 που έχουν χει-
ρότερη πρόγνωση ακόμη και όταν είναι υπερμεταλ-
λαγμένη), σε αντίθεση με τα 7,9 έτη των ασθενών με 
αμετάλλακτη V περιοχή.19 η προγνωστική αξία των 
υπερμεταλλάξεων έχει αποδειχθεί σε πολλές κλινικές 
δοκιμές, αλλά η αξία τους στην επιλογή θεραπείας ή 
στην πρόγνωση της ανταπόκρισης στη θεραπεία δεν 
είναι καθορισμένη. η ανάλυση των υπερμεταλλάξεων 
γίνεται με PCR, ανάλυση αλληλουχίας βάσεων και 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη γενωμική αλλη-
λουχία του αντίστοιχου γονιδίου V (χρησιμοποιώντας 
δικτυακούς τόπους με καταγεγραμμένες τις γενωμικές 
αλληλουχίες των γονιδίων αυτών πχ www.imgt.org)

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες. ςυγκεκριμένες χρωμο-
σωμικές βλάβες στο λευχαιμικό κλώνο συνδέονται με 
την κλινική πορεία και την πρόγνωση των ασθενών: 
έλλειψη χρωμοσωμικής περιοχής 13q (στο 55% των 
ασθενών με Χλλ, μέση επιβίωση 133 μήνες), έλλειψη 
11q (στο 18%, μέση επιβίωση 79 μήνες), τρισωμία 
12 (στο 16%, μέση επιβίωση 114 μήνες), έλλειψη 
17p (στο 7%, μέση επιβίωση 33 μήνες), χωρίς κυτ-
ταρογενετικές βλάβες (στο 20%, μέση επιβίωση 111 
μήνες).20 η αναζήτηση των συγκεκριμένων κυτταρο-
γενετικών ανωμαλιών στη Χλλ γίνεται συνήθως με 
FISH. άνάλυση των αναδιατεταγμένων γονιδίων της 
βαρειάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης καθώς και των 
χρωμοσωμικών βλαβών που βρίσκονται στη Χλλ, έχει 
οδηγήσει στην ανακάλυψη αρκετών στοιχείων για τη 
βιολογία της νόσου21 αλλά επίσης και στην επιλογή 
θεραπείας: ασθενείς με έλλειψη 11q έχουν καλύτερη 
επιβίωση όταν λαμβάνουν συνδυασμένη θεραπεία με 
φλουνταραμπίνη και κυκλοφωσφαμίδη (σε σχέση με 
φλουνταραμπίνη μόνο),22 ασθενείς με έλλειψη 17p 
δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε θεραπεία με 
φλουνταραμπίνη, αλκυλιούντες ή συνδυασμό τους. 
άλλογενής μεταμόσχευση οδηγεί σε μακροχρόνια 
επιβίωση ελευθέρας νόσου σε ασθενείς με έλλειψη 17p 
αλλά δεν είναι εφικτή σε όλους κυρίως λόγω ηλικίας.23 
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το μονοκλωνικό αντίσωμα alemtuzumab έχει δείξει 
καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με κλασσικούς 
παράγοντες σε αυτή την ομάδα ασθενών.24

Πολλαπλό	μυέλωμα
το πολλαπλό μυέλωμα (πΜ) είναι μια ετερογενής 

νόσος με μερικούς ασθενείς να καταλήγουν σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα από τη διάγνωση της νόσου 
και άλλους να επιβιώνουν για πάνω από 10 έτη. ο 
λόγος αυτής της ετερογένειας οφείλεται σε παράγο-
ντες που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον ασθενή 
(πχ κατάσταση ικανότητας) αλλά και σε παράγοντες 
που σχετίζονται με τη βιολογία της νόσου (γενετικές 
βλάβες). τα συστήματα σταδιοποίησης που έχουν 
αναπτυχθεί σε συνδυασμό με τα κυτταρογενετικά 
ευρήματα χρησιμοποιούνται και για την προγνωστι-
κή κατάταξη των ασθενών. Μελέτη των γενετικών 
βλαβών στα νεοπλασματικά κύτταρα του πΜ γίνεται 
είτε με κλασσικό κυτταρογενετικό έλεγχο είτε με FISH. 
Μόνο το 30-40% των πρωτοδιαγνωσμένων ασθενών 
με πΜ έχουν παθολογικό καρυότυπο με κλασσικό 
κυτταρογενετικό έλεγχο, λόγω της μικρής μιτωτικής 
δραστηριότητας των νεοπλασματικών κυττάρων.25 

Επιπλέον μερικές αναδιατάξεις δεν αναγνωρίζονται 
στον κλασσικό κυτταρογενετικό έλεγχο [κρυφές ανα-
διατάξεις π.χ. (4;14)(p16;q32)]. η FISH χρησιμοποι-
είται αρκετά συχνά προκειμένου να αναδειχθούν οι 
κυτταρογενετικές βλάβες που έχουν σχέση με την 
πρόγνωση ειδικά στις περιπτώσεις που πρέπει να 
ληφθούν θεραπευτικές αποφάσεις. προκειμένου 
τα αποτελέσματα της FISH να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να εκτελείται σε πλασματοκύτταρα που έχουν 
διαχωριστεί κατά το δυνατόν από άλλα κύτταρα, είτε 
να εκτελείται σε συνδυασμό με ανοσοϊστοχημεία (cIg-
FISH).26 η ανεύρεση υπερδιπλοϊδίας, αναδιάταξης 
t(11;14)(q13;q32) και t(6;14)(p21;q32), συνδέονται 
με σταθερού κινδύνου νόσο. άντίθετα οι αναδιατάξεις 
t(4;14)(p16;q32), t(14;16)(q32;q23), t(14;20)(q32;q11) 
και η έλλειψη 17p, συνδέονται με υψηλού κινδύνου 
νόσο. η θεραπεία των ασθενών υψηλού κινδύνου 
παραμένει μη ικανοποιητική, ωστόσο φαίνεται ότι 
παράγοντες όπως Bortezomib μπορεί να μειώνουν 
τον κίνδυνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών 
[πχ t(4;14)(p16;q32)]. πιστεύεται ότι συγκεκριμένες 
αναδιατάξεις και κυρίως αυτές που περιλαμβάνουν 
την περιοχή IgH (14q32), συμβαίνουν σε αρχικό στά-
διο της νόσου και συμετέχουν στην παθογένεσή της, 
ενώ άλλες αναδιατάξεις ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
επισυμβαίνουν στην πορεία της νόσου και έχουν 
σχέση με την εξέλιξή της (έλλειψη 13q, έλλειψη 17p, 
ελλείψεις/πολλαπλασιασμοί τμήματος του χρωμοσώ-
ματος 1, αναδιατάξεις του MYC).27 οι ελλείψεις 13/13q, 

συνδεόταν αρχικά με αρνητική πρόγνωση στο πΜ 
αλλά φαίνεται ότι η αρνητική προγνωστική τους αξία 
οφείλεται σε συσχέτισή τους με κυτταρογενετικούς 
δείκτες κακής πρόγνωσης όπως η αναδιάταξη t(4;14)
(p16;q32).28 Όταν στόχος της θεραπείας είναι η πλή-
ρης ύφεση προκειμένου να επιτευχθεί έτσι καλύτερη 
επιβίωση ελευθέρας νόσου, τότε προτείνεται να γίνεται 
εκτός από τον κλασσικό κυτταρογενετικό έλεγχο και 
έλεγχος με FISH για την ανάδειξη κυτταρογενετικών 
βλαβών υψηλού κινδύνου, δηλαδή: t(4;14)(p16;q32), 
t(14;16)(q32;q23) και 17p-. FISH για την ανάδειξη 
κυτταρογενετικών βλαβών που μπορεί να αποκτη-
θούν στην πορεία της νόσου [17p-, έλλειψη 13/13q,  
t(8;14)(q24;q32)] μπορεί να επαναλαμβάνεται ειδικά 
όταν υπάρχει υποτροπή ή πρόοδος νόσου. άντίθετα 
άλλες γενετικές ανωμαλίες όπως t(4;14)(p16;q32) και 
t(14;16)(q32;q23) θεωρείται ότι επισυμβαίνουν νωρίς 
στη δημιουργία του παθολογικού κλώνου και γίνεται 
έλεγχος για την ύπαρξή τους στα πλασματοκύτταρα 
μόνο κατά τη διάγνωση της νόσου.

Άλλα	λεμφοϋπερπλαστικά	νεοπλάσματα
οι μοριακές τεχνικές μπορεί να υποβοηθήσουν στη 

διάγνωση ενός τύπου λεμφώματος ειδικά σε περιπτώ-
σεις που ανοσοϊστοχημεία δεν είναι διαφωτιστική. η 
FISH σαν τεχνική πρoτιμάται σε αυτές τις περιπτώσεις, 
γιατί τα σημεία τομής των αναδιατεταγμένων γονιδίων 
δεν είναι συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα η εκτέλεση 
PCR να είναι αρκετές φορές ψευδώς αρνητική: για 
παράδειγμα στο λέμφωμα μανδύα η PCR είναι αρ-
νητική στο 60% των ιστολογικά επιβεβαιωμένων 
περιπτώσεων, σε αντίθεση με τη FISH που είναι 
θετική στο 100% των περιπτώσεων. η PCR μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση ή μη της 
κλωνικότητας Β ή τ λεμφοκυττάρων σε βιοπτικό ή 
άλλο υλικό (π.χ. εγκεφαλονωτιαίο υγρό), χρησιμοποι-
ώντας κατάλληλους εκκινητές που πολλαπλασιάζουν 
τις αναδιατεταγμένες αλληλουχίες των γονιδίων των 
Β και τ κυτταρικών υποδοχέων αντίστοιχα (εικόνα 
4). ςε αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο, η ανεύρεση 
κλωνικής αναδιάταξης δεν σημαίνει αναγκαστικά την 
ύπαρξη νεοπλασματικών κυττάρων και η ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή.

PCR
η PCR (Polymerase Chain Reaction) είναι μια 

in vitro τεχνική που βασίζεται στην αρχή του πολυ-
μερισμού του DNA. Χρησιμοποιώντας μια θερμο-
ανθεκτική DNA πολυμεράση, 2 ολιγονουκλεοτίδια 
(εκκινητές-primers) συμπληρωματικά στα άκρα του 
τμήματος DNA που θα πολλαπλασιαστεί και ελεύθερα 
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νουκλεοτίδια (dNTPs) πολλαπλασιάζεται τμήμα DNA 
μετά από επαναλαβανόμενους κύκλους θέρμανσης 
και ψύξης (σε κατάλληλα μηχανήματα: θερμοκυκλο-
ποιητές-PCR machines). Με αυτό τον τρόπο μπορεί 
να πολλαπλασιαστεί το τμήμα DNA μέχρι και 1 δις 
φορές. οι περισσότερες μέθοδοι PCR επιτρέπουν τον 
πολλαπλασιασμό τμημάτων DNA το πολύ μερικών 
χιλιάδων βάσεων (συνήθως πάντως <1000 βάσεις).

ASO-PCR	(allele-specific	PCR)
Χρησιμοποιείται για την ανάδειξη συγκεκριμένων 

μεταλλάξεων (σημειακών, SNP κ.λπ.) στην αλληλου-
χία του DNA (με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η 
αλλαγή της αλληλουχίας στο DNA). ο ένας από τους 
εκκινητές είναι συμπληρωματικός της αλληλουχίας με 
τη σημειακή μετάλλαξη και επιτρέπει έτσι τον πολλα-
πλασιασμό του τμήματος που τη φέρει.

RT-PCR	(reverse	transcription	PCR)
το πρώτο βήμα αυτής της τεχνικής είναι η ανάστρο-

φη μεταγραφή RNA σε cDNA (complementary DNA) 
με το ένζυμο ανάστροφη μεταγραφάσηκαι κατάληλους 
εκκινητές. ςτη συνέχεια εκτελείται κανονική PCR γα 
πολλαπλασιασμό του επιθυμητού τμήματος cDNA.

Nested	PCR
Γίνεται εκτέλεση 2 PCR στη σειρά. ςτην πρώτη 

PCR πολλαπλασιάζεται ένα τμήμα DNA και το προϊόν 
αυτής της PCR χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 2ης 
με εκκινητές που είναι συμπληρωματικοί σε περιοχή 
πιο ‘εσωτερική’ σε σύγκριση με τους πρώτους εκκι-
νητές (Εικόνα 5):

Ποσοτική	PCR	(Quantitative	PCR,	Q-PCR)
Χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν μια DNA 

αλληλουχία (ή mRNA μετά από μετατροπή σε cDNA) 
είναι παρούσα σε ένα συγκεκριμένο δείγμα και για την 
μέτρηση του αριθμού των αντιγράφων της συγκεκρι-
μένης αλληλουχίας στο δείγμα. η Q-PCR σε πραγμα-
τικό χρόνο (real time PCR ή RQ-PCR) χρησιμοποιεί 
μαζί με τους κλασικούς εκκινητές και φθορίζουσες 
χρωστικές (π.χ. Sybr Green) ή ιχνηθέτες με φθοριό-
χρωμα (π.χ. TaqMan) για να μετρήσει την ποσότητα 
(αντίγραφα) της αλληλουχίας που πολλαπλασιάζεται 
σε πραγματικό χρόνο.

ανάλυση	αλληλουχίας	βάσεων	(sequencing)-
μέθοδος	Sanger

Βασίζεται στην τυχαία ενσωμάτωση διδεοξυνουκλε-

Εικόνα	4.	Capillary electrophoresis-fragment analysis. Ύπαρξη κλωνικής αναδιάταξης γονιδίων βαρειάς αλυσίδας ανοσοσφαι-
ρινών (βέλος)
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οτιδίων κατά τη διάρκεια μιας ενζυμικής αντίδρασης 
πολλαπλασιασμού μιας αλυσίδας DNA. καθώς τα 
διδεοξυνουκλεοτίδια δεν έχουν υδροξυλική ομάδα 
στην 3’ περιοχή, η επιμήκυνση της αλυσίδας στα-
ματάει με την ενσωμάτωσή τους, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται μόρια DNA με ποικίλο μέγεθος. τα 
διδεοξυνουκλεοτίδια είναι ενωμένα με φθορίζουσες 
χρωστικές (κάθε ένα με διαφορετική) και ηλεκτροφό-
ρηση των ποικίλου μεγέθους DNA μορίων σε τριχοειδή 
(capillary electrophoresis) γίνονται αντιληπτά από μια 
δέσμη laser που ανιχνεύει το αντίστοιχο φθοριόχρωμα.

RFLP	(restriction	fragment	length	polymorphism)
άν μια μετάλλαξη δημιουργεί ή καταστρέφει μια 

συγκεκριμένη αλληλουχία νουκλεοτιδίων που ανα-
γνωρίζεται από μια ενδονουκλεάση, τότε το τμήμα 
αυτό της αλληλουχίας όταν υποστεί την επίδραση 
της ενδονουκλεάσης θα πεφθεί ή όχι αντίστοιχα, 
προκαλώντας ή όχι τη δημιουργία τμημάτων DNA 
διαφορετικού μεγέθους από το αναμενόμενο.

DHPLC
H Denaturing high pressure liquid chromatography 

(DHPLC) είναι μια τεχνική, που βασίζεται στη δημι-
ουργία ετεροδιμερών μεταξύ μιας μεταλλαγμένης και 
μιας αμετάλλακτης αλληλουχίας DNA προκειμένου 
να ανιχνευθούν μεταλλάξεις. τα μόρια ετεροδιμερών 
διαχωρίζονται από τα μόρια ομοδιμερών με υγρή χρω-

ματογραφία ανάστροφης φάσης ζεύγους ιόντων σε μια 
ειδική στήλη μετά από μερική θερμική αποδιάταξη των 
ελίκων DNA. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πολλών 
δειγμάτων για την παρουσία ή όχι μεταλλάξεων (χωρίς 
να προσδιορίζονται οι μεταλλάξεις).

FISH	(fluorescent	in	situ	hybridization)
Μια τεχνική υβριδισμού που ανιχνεύει και εντοπίζει 

την παρουσία μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA 
σε ένα δείγμα κυττάρων (π.χ. λεμφοκύτταρα) όταν 
ιχνηθέτης συνδεδεμένος με φθοριόχρωμα προσδένεται 
στη συμπληρωματική αλληλουχία του DNA του δείγ-
ματος. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση παρουσίας 
ή έλλειψης χρωμοσωμικών περιοχών, αναδιατάξεων 
χρωμοσωμικών περιοχών κ.λπ.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Ο	ρόλος	του	εξειδικευμένου	εργαστηρίου	στις	αιματολογικές	

κακοήθειες

ΕιΣαΓωΓή
το μοντέλο της αιμοποίησης όπως έχει σχημα-

τοποιηθεί, έλκει την καταγωγή του στην ερευνητική 
δουλειά των James Till και Ernest McCulloch1 στην 
αρχή της δεκαετίας του 1960. To πειραματικό τους 
εργαλείο ήταν η μεταμόσχευση μυελού των οστών 
και η αρίθμηση των αποικιών στο σπλήνα (colony 
forming units spleen, CFUs), που αποτελούσαν μία 
έμμεση μέτρηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων (άάκ). η δουλειά τους έδειξε ότι το (άάκ) ήταν 
ικανό για αυτοανανέωση ή/και για διαφοροποίηση, 
διαπίστωση που αποτελεί αξίωμα για την κατανόη-
ση της βιολογικής συμπεριφοράς του αιμοποιητικού 
συστήματος. Χωρίς όμως τη σημερινή τεχνολογία 
(μονοκλωνικά αντισώματα, κυτταρομετρία, ποσοτικο-
ποίηση RNA), οι ερευνητές κετέφυγαν σε μαθηματικά 
μοντέλα για να κατανοήσουν εάν η απόφαση ενός 
άάκ να ανανεωθεί ή να διαφοροποιηθεί είναι τυχαία 
(στοχαστικό	μοντέλο) ή καθοδηγούμενη	(ντετερμι-
νιστικό	μοντέλο). οι προσομοιώσεις συνηγορούσαν 
υπέρ του στοχαστικού μοντέλου στο επίπεδο του άάκ 
αλλά ο συνδυασμός προσομοιώσεων πολλών άάκ, 
έδειξε ότι κάποιες αποφάσεις ήταν πιθανότερες από 
άλλες. άυτό δείχνει ότι η βιολογική συμπεριφορά του 
συστήματος (του συνόλου των άάκ) είναι σαφώς 
διακριτή από τη συμπεριφορά των στοιχείων του 
(των άάκ). το συμπέρασμα αυτό είναι λογικό εάν 
υπολογίσουμε και τις εκτός αιμοποιητικού συστήματος 
επιδράσεις του μικροπεριβάλλοντος στην αιμοποίη-
ση. το στοχαστικό μοντέλο όμως έμεινε πίσω γιατί 
στη βιολογική σκέψη επικράτησε το ντερμενιστικό 
μοντέλο, αποτέλεσμα της ανάγκης για την αναλυτι-
κή προσέγγιση (reductionism) που διευκολύνει την 
ερμηνεία ενός σύμπλοκου συστήματος.

H αναλυτική προσέγγιση εξηγεί τη δραστηριότη-
τα ενός συστήματος με βάση τη συμπεριφορά των 
στοιχείων του. ςτην περίπτωση των άάκ, η αναλυτική 
προσέγγιση αναπτύχθηκε γύρω από τη δράση των 
κυτταροκινών που κυριάρχησαν ως οι καθοδηγητές 
της βιολογικής συμπεριφοράς των άάκ2 για περίπου 
δύο δεκαετίες (1980-90). ταυτόχρονα, η ανάλυση 
του αιμοποιητικού συστήματος επικεντρώθηκε στα 
ίδια τα άάκ κύτταρα3 αδιαφορώντας για τη δράση 
του μικροπεριβάλλοντος. ςτην αρχή της δεκαετίας 
του 2000, ήλθε η πειραματική επιβεβαίωση της με-
γάλης σημασίας του μικροπεριβάλλοντος και της 
αιμοποιητικής φωλιάς (niche)4,5 στη βιολογία των 
άάκ. το γεγονός αυτό αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον 
για το στοχαστικό μοντέλο της αιμοποίησης το οποίο 
επιτρέπει την εισαγωγή παραγόντων εκτός των άάκ, 
που επηρεάζουν τη βιολογική του συμπεριφορά. 
παράλληλα, η μεγάλη ανάπτυξη των επιστημών 
υγείας, έδωσε στην επιστημονική κοινότητα ποσότητα 
δεδομένων που συχνά υπερέβαινε την ικανότητα 
των συμβατικών αναλύσεων και έκανε επιτακτική 
τη χρήση υπολογιστών. ο συνδυασμός διαθέσιμου 
όγκου δεδομένων και υπολογιστικής δύναμης έδωσε 
τη δυνατότητα ανάλυσης του αιμοποιητικού συστή-
ματος υπό το πρίσμα της βιολογίας των συστημάτων 
(systems biology)6. ςτη θεώρηση αυτή βρίσκουν 
εφαρμογή και τα δύο μοντέλα (ντετερμινιστικό και 
στοχαστικό) ενώ είναι η ευχερής η κατηγοριοποίηση 
των δεδομένων σε δίκτυα (networks) και η ανάλυση 
της δυναμικής τους αλληλεπίδρασης. Θεωρώντας τη 
φυσιολογική αιμοποίηση ως δυναμικό σύστημα και τη 
νόσο ως διαταραχή της δυναμικής του ισορροπίας, θα 
είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε καλλίτερα τη νόσο 
και να είμαστε πλέον εύστοχοι στις θεραπευτικές μας 
στρατηγικές.
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των γονιδίων που το απαρτίζουν. η γνώση αυτή έκανε 
εφικτό το «τύπωμα» αντιπροσωπευτικών περιοχών 
των γονιδίων σε μία πλάκα που τώρα μπορούσαν 
απλά να υβριδιστούν με το RNA από το πειραματικό 
δείγμα για να δούμε αλλαγές στην έκφραση γονιδίων. 
ταυτόχρονα, απλοποιήθηκε η σήμανση των DNA και 
RNA με μη-ραδιενεργά μόρια ενώ η εφαρμογή της 
ρομποτικής επέτρεψε την ανάλυση και διαχείριση 
μεγάλου όγκου δεδομένων.

η πιο σύγχρονη πειραματική προσέγγιση στην 
ανάλυση της συνολικής έκφρασης των γονιδίων ενός 
ιστού είναι γνωστή σαν global expression profiling 
(GEP)8. πειραματικά, RNA από δύο ιστούς (παθολο-
γικό και φυσιολογικό), σηματοδοτείται με διαφορετικά 
χρώματα	(Cy3 πράσινο, Cy5 κόκκινο) και υβριδίζεται 
σε μικροσυστοιχία (microarray) από νουκλεοτίδια που 
έχουν τυπωθεί σε πλάκα. τα νουκλεοτίδια μπορεί 
να είναι είτε cDNA από τον ιστό ή ολιγονουκλεοτίδια 
από μοναδικές αλληλουχίες των περίπου 40.000 
γονιδίων του DNA. Aπό το σήμα του υβριδισμού και 
με τη βοήθεια υπολογιστών και ειδικού λογισμικού 
βλέπουμε τα γονίδια με τη διαφορική έκφραση και 
μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για τη βιο-

Σκοπός	της εργασίας αυτής είναι να δώσει τις 
βάσεις της τεχνολογικής «έκρηξης» στην παραγωγή 
των δεδομένων και να επισημάνει τα κομβικά στοιχεία 
που η συστημική προσέγγιση έχει ήδη, ή αναμένεται, 
να επηρεάσει θεραπευτικές επιλογές.

αΠΟ	ΤΟ	ΓΟνιδιΟ	ΣΤΟ	ΓΟνιδιωΜα
η αιματολογία ήταν η ειδικότητα που πρώτη καρ-

πώθηκε τους χυμούς των αλλαγών στη Βιολογία. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η δρεπα-
νοκυτταρική νόσος και η χρόνια μυελοκυτταρική λευ-
χαιμία. η πρώτη είναι το παράδειγμα της κατανόησης 
μίας νόσου σε επίπεδο DNA και η δεύτερη το παρά-
δειγμα της πρώτης νεοπλασίας με χαρτογραφημένη 
μοριακή βλάβη. τα παραδείγματα αυτά αποτελούσαν 
μάλλον την εξαίρεση και όχι τον κανόνα μιάς και τα 
περισσότερα νεοπλασματικά νοσήματα του αίματος 
είχαν φυσιολογικό χρωμοσωματικό προφίλ στο βαθμό 
που μπορούσε να ελεγχθεί με την κλασική κυτταρο-
γενετική. η ίδια εικόνα επικρατούσε και στα συμπαγή 
νεοπλάσματα όταν άρχισε να γίνεται κατανοητό ότι η 
διαφορά στη νόσο σε σχέση με το φυσιολογικό μπορεί 
να αφορά ποσοτικές και όχι ποιοτικές διαταραχές. ςτη 
φάση αυτή, σε μία δημοσίευση7 που μετράει 30 χρόνια 
ζωής, παρουσιάστηκε η πρώτη ποσοτικοποίηση του 
RNA ενός όγκου (Εικόνα	1) σε μορφή συστοιχιών	
(arrays). πειραματικά, έγινε πρώτα απομόνωση ολι-
κού mRNA, κλωνοποίηση σε βακτήρια και μεταφορά 
των κλώνων σε μεμβράνη. κάθε κλώνος βακτηρίων 
έχει ένα μοναδικό mRNA και αποτελεί τον ιχνηθέτη 
(probe). ςτη συνέχεια παρασκευάστηκε cDNA από 
το ολικό mRNA (στόχο) των κυττάρων, σημάνθηκε με 
ραδιενεργό φωσφόρο και υβριδίστηκε με τη μεμβρά-
νη. άπό την ένταση του σήματος υβριδισμού, ήταν 
εφικτή η σχετική ποσοτικοποίηση των μεταγράφων 
των γονιδίων που είχαν αποτυπωθεί στη μεμβράνη. 
Επόμενο βήμα ήταν η αλληλούχηση του mRNA από 
το βακτηριδιακό κλώνο και η ταυτοποίηση του γονιδίου 
που υπερεκφράζεται στον όγκο (τ) σε σχέση με τους 
φυσιολογικούς ιστούς (C, L και κ).

άπό την Εικόνα	1 που δημοσιεύτηκε το 1982, 
πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς σημαντικές αλλαγές 
στην ανάλυση της έκφρασης γονιδίων. ςτις περισ-
σότερες περιπτώσεις, η ανάλυση RNA γινόταν με 
Northern και RNase protection ενώ η ανάλυση του 
προϊόντος (πρωτεΐνη) με Western και ιστοχημεία. 
πρακτικά, ανάλυση έκφρασης μπορούσε να γίνει για 
λίγα γονίδια σε κάθε πείραμα και απαιτούσε χρήση 
ακτινοβολίας που περιόριζε σημαντικά την ευρεία 
εφαρμογή της τεχνολογίας. η κατάσταση άλλαξε όταν 
ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση του γονιδιώματος και 

Εικόνα	1.	Γραφική απεικόνιση της συχνότητας των RNA μετα-
γράφων ενός γονιδίου στον όγκο (τ) και σε φυσιολογικό ιστό 
από έντερο (C), πνεύμονα (L) και νεφρό (κ). Μεγάλη συχνότητα  
αντιστοιχεί στο μαύρο και χαμηλή στο λευκό6.
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λογική συμπεριφορά του παθολογικού κυττάρου. η 
τεχνολογία ανάλυση έκφρασης με μικροσυστοιχίες 
μπορεί να εφαρμοστεί σε: (i) αποκάλυψη γονιδίων 
που ενέχονται σε παθολογικές καταστάσεις, (ii) απο-
κάλυψη μεταγραφικών οδών που συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη νόσων, (iii) διαγνωστικά στην αποτύπωση 
ενός προφίλ έκφρασης γονιδίων χαρακτηριστικών μίας 
παθολογικής κατάστασης και (iv)	στην ανακάλυψη 
φαρμάκων με τη ταχεία καταγραφή των μεταβολών 
που προκαλούν φαρμακευτικές ουσίες στη βιολογική 
συμπεριφορά κυττάρων.

Εάν αναζητήσουμε στη βιβλιογραφία τις πρώτες 
εφαρμογές της τεχνολογίας σε αιματολογικά νοσήμα-
τα θα βρούμε την ανάλυση του διάχυτου NHL από 
μεγάλα κύτταρα (DLBCL) στις 2 υπο-κατηγορίες που 
δηλώνουν την προέλευση του κυττάρου (Εικόνα	2, 
germinal center, GC και activated B-cell, ABC). ςτη 

συγκεκριμένη μελέτη9 αναλύθηκαν δείγματα από 
ασθενείς με DLBCL και από άλλα λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα σε σχέση με το φυσιολογικό λεμφικό ιστό. 
ςτη συστοιχία τυπώθηκαν 17.856 cDNA κλώνοι, έγι-
ναν περίπου 1.8x106 μετρήσεις και τα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν σαν αλλαγές έκφρασης από 0,25 
(πράσινο) έως 4 φορές (κόκκινο) πάνω από το φυσιο-
λογικό. η εικόνα, που είναι γνωστή στην επιστημονική 
κοινότητα σαν Heat Map, δείχνει το ποσό του RNA 
στον ιστό (στήλες) σε σχέση με τον ιχνηθέτη (probe) 
cDNA στις σειρές. ο διαχωρισμός σε GC (germinal 
center) και άBC (activated B cell) είχε σαφή κλινικό 
αντίκτυπο. τα λεμφώματα με το φαινότυπο GC είχαν 
καλλίτερα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με τα ABC, 
γεγονός που αξιολογείται στη θεραπευτική στρατηγική. 
Εάν αναλογιστούμε ότι η σχετικά μορφολογικά και 
ιστοχημικά ομοιογενής ομάδα των DLBCL είχε σαφείς 
μοριακές διαφορές, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η 
αντίστοιχη μελέτη σε άλλα νεοπλασματικά νοσήματα 
του αίματος θα αποκαλύψει υποκατηγορίες και ίσως 
εξατομικεύσει θεραπευτικές επιλογές.

ΠΛαΤΦΟΡΜΕΣ	ΜικΡΟΣυΣΤΟιΧιων
Εκτός από την εφαρμογή των μικροσυστοιχιών 

στην ανάλυση του μεταγραφικού προφίλ των ιστών, 
μικροσυστοιχίες έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση 
και άλλων στόχων πλην του RNA.

Aνάλυση	Μεθυλίωσης
Για την αιματολογία έχει μεγάλο ενδιαφέρον η 

κατάσταση της μεθυλίωσης των υποκινητών γονιδίων 
σε διαταραχές όπως τα MDS. η ανάλυση στηρίζεται 
στην ικανότητα της ενδονουκλεάσης HpaII να κόβει 
το DNA μόνο όταν είναι μη-μεθυλιωμένη η κυτοσίνη 
στην 6μερή αλληλουχία που αναγνωρίζει σαν θέση 
τομής. η τμήση ή η ακεραιότητα του DNA μπορεί να 
ανιχνευτεί μετά από υβριδισμό με μικροσυστοιχία 
νουκλεοτιδίων που αναγνωρίζουν τα τμήματα του 
γονιδιώματος (συγκεκριμένα περιοχές υποκινητών 
γονιδίων). Μία τέτοια ανάλυση βλέπουμε στην Εικόνα	
3 από πειραματική μελέτη που ανέδειξε σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις πρωτοπαθείς με φυσιολογικό 
καρυότυπο AML και στις postMDS-AML10. ςτη συστοι-
χία υπάρχουν τυπωμένα 25,626 ολιγονουκλεοτίδια 
που αντιπροσωπεύουν 14,214 υποκινητές γονιδίων. 
άπό τη μελέτη φάνηκε ότι σημαντικά υπερμεθυλιωμέ-
να ήταν γονίδια από τα μονοπάτια WNT και MAPK, 
καθώς και γονίδια που εμπλέκονται στη συναπτο-
γένεση. Είναι προφανές ότι η ανάλυση αναδεικνύει 
σφαιρικές αλλαγές που μπορούν να αποτελέσουν 

Εικόνα	2.	(ά) Υπότυποι των DLBCL με βάση το προφίλ έκφρασης 
γονιδίων και (Β) αντίστοιχα ποσοστά επιβίωσης.
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αφετηρίες φαρμακευτικής παρέμβασης για νοσήματα 
όπως τα MDS στα οποία η απομεθυλίωση αποτελεί 
θεραπευτική επιλογή αλλά με πρόσκαιρα οφέλη.

Aνάλυση	Χρωματίνης	 
(Chromatin	Immunoprecipitation,	ChIP)

άνάλογη με τη μεθυλίωση των υποκινητών και 
τη μεταγραφική δραστηριότητα των γονιδίων είναι 
και η μελέτη της χρωματίνης ενός κυττάρου11. H 
μελέτη αυτή αφορά τα σύμπλοκα DNA και μετα-
γραφικών παραγόντων ή ιστονών και θα μας δώσει 
την ικανότητα να απαντήσουμε σε ερωτήματα που 
αφορούν την επιγενετική κατάσταση του γονιδιώ-
ματος. ςαν επιγενετική κατάσταση θεωρείται κάθε 
μη-κληρονομούμενη δυναμική μεταβολή του DNA. 
ςε πειραματικό επίπεδο, η ανάλυση ChIP αρχίζει 
με αναστρέψιμη μονιμοποίηση (cross link) των συν-
δεδεμένων με το DNA πρωτεϊνών (Εικόνα	4). ςτη 
συνέχεια, το DNA διασπάται (shear) σε μικρά τμή-
ματα περίπου 1000 νουκλεοτιδίων και επωάζεται με 
αντίσωμα κατά της πρωτεΐνης που αναλύουμε (π.χ 
μίας μεθυλιωμένης ιστόνης). Tα τμήματα του DNA 
που φέρουν το σύμπλοκο αντιγόνου – αντισώματος 
καταβυθίζονται (immunoprecipitate), το DNA αποσπά-
ται, καθαρίζεται, πολλαπλασιάζεται και σημαίνεται με 
φθοριόχρωμα. το υλικό στη συνέχεια υβριδίζεται με 
τη μικροσυστοιχία που έχει το γενετικό υλικό και τα 
σημεία σύνδεσης που φθορίζουν αποκαλύπτουν τις 
θέσεις του DNA που είχαν αρχικά καταβυθιστεί με την 
πρωτεϊνη. Eναλλακτικά, στο DNA μπορεί άμεσα να 
γίνει αλληλούχηση. η τεχνική ChIρ μας δίνει τις θέσεις 

Εικόνα	3.	άνάλυση Μεθυλίωσης υποκινητών γονιδίων σε 
CD34+ κύτταρα από AML με φυσιολογικό καρυότυπο (δεξιά) 
και postMDS-AML.

Εικόνα	4.	διάγραμμα πειραματικής εφαρμογής ανοσο-καθήλωσης χρωματίνης (chromatin IP, ChIP)
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σύνδεσης μεταγραφικών παραγόντων στο DNA, μας 
επιτρέπει να καθορίσουμε τα μεταγραφικά σύμπλοκα 
και να δούμε μεταβολές των ιστονών που συνδέονται 
με τη μεταγραφική δραστηριότητα του DNA.

ανίχνευση	δομικών	αλλαγών	στο	DNA
ςτην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι πλατφόρμες 

ανάλυσης που επιτρέπουν την ανίχνευση νουκλεοτι-
δικών αλλαγών σε πολυμορφικά σημεία του γονιδιώ-
ματος (single nucleotide polymorphisms, SNP arays) 
και την ανίχνευση αλλαγών (ελλείψεις ή διπλασιασμοί) 
με το μέγιστο της ικανότητας ανάλυσης στις 1000 
βάσεις (copy number variants, CNV και comparative 
genomic hybridization, CGH arrays).12 Ειδικώτερα, 
τα SNP arrays είναι χρήσιμα στη συνολική ανάλυση 
του γονιδιώματος όταν το ερώτημα είναι εάν υπάρχει 
γενετική σύνδεση (genetic linkage) μίας περιοχής 
του DNA με κάποιο νόσημα. Με τη χρήση των SNP 
arrays είναι εφικτή και αποκάλυψη των απωλειών 
της ετεροζυγωτίας (loss of heterozygosity, LOH). 
ςαν LOH ορίζεται η απώλεια ενός γονιδίου μητρικής 
ή πατρικής προέλευσης που όταν αντικατασταθεί από 
μεταγραφή του εναπομείναντος αντιγράφου οδηγεί 
σε μονογονεΙκή μονογονεϊκή δισωμία (uniparnental 
disomy, UPD). Oι δομικές αυτές ανωμαλίες έχουν 
σαφείς λειτουργικές διαταραχές όταν οδηγούν σε 
ομοζυγωτία παθολογικών γονιδίων13 και όταν αφορούν 
γονίδια που η μεταγραφή τους επηρεάζεται από τη 
γονική προέλευση (imprinted genes).

Οι	ΜικΡΟΣυΣΤΟιΧιΕΣ	ΣΤήν	αναΛυΣή	 
Των	αιΜαΤΟΛΟΓικων	νΕΟΠΛαΣιων

Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η πρώτη 
σημαντική εφαρμογή των μικροσυστοιχιών ήταν στη 
διάκριση υποτύπων των λεμφωμάτων DLBCL9. άπό τα 
πλέον των 17.000 γονιδίων που αναλύθηκαν αρχικά, 
οι ερευνητές κατέληξαν σε μία ομάδα 17 γονιδίων 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προγνωστικός 
δείκτης14 αριθμός που σε επόμενη μελέτη μειώθηκε 
σε 6 μόνο γονίδια που μπορούν να αναλυθούν με 
ποσοτική PCR. τα δεδομένα δείχνουν την ικανότητα 
της τεχνολογίας των συστοιχιών να οδηγούν στην ανά-
πτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων και βιο-δεικτών 
για την ακριβέστερη τυποποίηση και αντιμετώπιση 
των νεοπλασμάτων. Aντίστοιχα με τα λεμφώματα 
DLBCL, παραδείγματα υπάρχουν και στα παρακάτω 
αιματαλογικά νεοπλάσματα.

Οξεία	Μυελογενής	Λευχαιμία
η νόσος χαρακτηρίζεται από σημαντική ετερο-

γένεια και οι νεότερες προσπάθειες ταξινόμησης 
δίνουν βαρύτητα στον καρυότυπο και στην παρου-
σία μεταλλάξεων. Εν τούτοις, περίπου 50% των 
ασθενών έχει φυσιολογικό καρυότυπο και καμία 
από τις συχνές μεταλλάξεις. άυτό οδήγησε σε μία 
προσπάθεια μοριακής ταξινόμησης βασισμένης σε 
μικροσυστοιχίες15. ςε σύνολο 285 δειγμάτων, ανα-
γνωρίστηκαν 16 ομάδες (clusters) ασθενών	(Eικόνα	
5). το επίπεδο της ανάλυσης ήταν ικανό να διακρίνει 
τις συχνές γενετικές βλάβες και για μία σειρά από 
ομάδες με περισσότερους από 20 ασθενείς, έγινε 
και ανάλυση επιβίωσης. η ομάδα 5 ήταν η κατά FAB 
M4 ή M5, η 9 είχε inv(16), η 10 είχε υψηλή έκφραση 
του EVI1, η 12 είχε τη μετάθεση t(15;17) και η 13 τη 
μετάθεση t(8;21). οι καμπύλες επιβίωσης φαίνονται 
στην Εικόνα	5 και πρακτικά επαλήθευσαν παλαιό-
τερες παρατηρήσεις. η αξία της μελέτης έγκειται στο 
ότι υποδεικνύει περαιτέρω διαταραχές γονιδίων σε 
γνωστές ήδη κατηγορίες OΜλ ενώ προβάλλει ομάδες 
με νέα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα η ομάδα 10, 
είναι η ίδια που χαρακτηρίζει τα φυσιολογικά CD34+ 
και μας δείχνει τις ομοιότητες που μερικές λευχαιμίες 
έχουν με τα φυσιολογικά άάκ, γεγονός που σχετίζεται 
με κακή πρόγνωση. οι μελέτες μοριακής ταξινόμησης 
στην οΜλ δεν έχουν ακόμα επηρεάσει θεραπευτικές 
στρατηγικές όμως είναι ενδιαφέρον ότι σε μία ετερο-
γενή νόσο, οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε μόνο 
16 ομάδες γεγονός που δείχνει ότι στις περισσότερες 
οΜλ υπάρχουν κοινές μοριακές βλάβες.

Οξεία	Λεμφοβλαστική	Λευχαιμία
H νόσος έχει σημαντική ετερογένεια και η πρώτη 

συστηματική ανάλυση με μικροσυστοιχίες16 ανέδει-

Εικόνα	5.	καμπύλη επιβίωσης ασθενών με οΜλ, ομα-
δοποιημένους μετά από μελέτη με μικροσυστοιχίες. τα 
χαρακτηριστικά των ομάδων είναι όπως στο κείμενο.
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ξε 7 διακριτές ομάδες που χαρακτηρίζονται από:  
(i) παρουσία bcr-abl, (ii) υπερέκφραση E2A-PBX1, 
(iii) παρουσία TEL-AML1, (iv) αναδιατάξεις MLL,  
(v) υπερδιπλοειδία (vi) εικόνα T-ALL και (vii) νέα 
oμάδα. περαιτέρω ανάλυση έδωσε γονιδιακά προφίλ 
ικανά να διακρίνουν την πιθανότητα υποτροπής σε 
κάθε υπότυπο και την πιθανότητα ανάπτυξης AML 
μετά από θεραπεία στην ομάδα TEL-AML1. ςε μελέ-
τη της T-ALL με μικροσυστοιχίες17 η έκφραση τριών 
γονιδίων (LYL1, HOX11 και TAL1) ήταν χαρακτηρι-
στική αντίστοιχων ομάδων ασθενών με διαφορετική 
πρόγνωση ενώ αντιστοιχούσε στο εξελικτικό στάδιο 
του θυμοκυττάρου (προ-τ με το LYL, άωρο-τ με το 
HOX11 και ώριμο-τ με το TAL1), μία συσχέτιση που 
παραπέμπει στη μελέτη μικροσυστοιχιών στα DLBCL9.

Χρόνια	Λεμφοκυτταρική	Λευχαιμία	(ΧΛΛ)
Χαρακτηριστικό της νόσου αποτελεί η διάκριση σε 

δύο οντότητες με βάση την παρουσία ή μη μεταλλά-
ξεων στη μεταβλητή περιοχή των ανοσοσφαιρινών, 
εύρημα που έχει τεκμηριωμένη κλινική σημασία. ςε 
δύο μελέτες με μικροσυστοιχίες, η διάκριση γενετικού 
προφίλ με βάση τις μεταλλάξεις των ανοσοσφαιρινών 
δεν ήταν εφικτή18,19 γεγονός που ερμηνεύτηκε σαν 
ένδειξη κοινής κυτταρικής προέλευσης ή κοινού πα-
θογενετικού μηχανισμού στις δύο οντότητες της Χλλ. 
Όταν η ανάλυση των δεδομένων επικεντρώθηκε στην 
ανάδειξη γονιδίων με ικανότητα να διακρίνουν τις δύο 
οντότητες, η μελέτη έδειξε το ZAP70. η συσχέτιση 
επιβεβαιώθηκε και σε κλινική μελέτη20 που έδειξε ότι 
η έκφραση του ZAP70 σχετίζεται με την παρουσία 
μεταλλάξεων στις ανοσοσφαιρίνες, την εξέλιξη της 
νόσου και τη συνολική επιβίωση. το παράδειγμα 
δείχνει ότι η μελέτη με μικροσυστοιχίες ανέδειξε ένα 
βιο-δείκτη που ανιχνεύεται εύκολα (κυτταρομετρία ή 
ποσοτική PCR) και που μπορεί να μπει στο θερα-
πευτικό αλγόριθμο.

Πολλαπλούν	Μυέλωμα	(ΠΜ)
το νόσημα αποτέλεσε εύλογο στόχο για ανάλυση 

με μικροσυστοιχίες λόγω της σημαντικής γενετικής ετε-
ρογένειας και της αδυναμίας συσχετισμών γενετικών 
και κλινικών δεδομένων21. ςτην πρώτη μελέτη μεγάλης 
σειράς πΜ, ήταν εφικτή η διάκριση 4 υπο-ομάδων22 
ενώ η σύγκριση με τα φυσιολογικά πλασματοκύτταρα 
ανέδειξε γονίδια που υπερεκφράζονται στο πΜ (cyclin 
D1, cystathionine b-synthase, ABL) και που πιθανόν 
αποτελέσουν θεραπευτικούς στόχους. πιο σημαντική 
ήταν η ανάδειξη από ανάλυση με μικροσυστοιχίες του 
DKK1 ως κομβικού γονιδίου που ευθύνεται για την 

παρουσία οστεολύσεων στο πΜ23. το παράδειγμα 
δείχνει την ικανότητα της τεχνολογίας να δείχνει στό-
χους που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν ήδη 
οδηγήσει σε αντίστοιχους θεραπευτικούς χειρισμούς.

ΕΠιΛΟΓΟΣ
η τεχνολογία των μικροσυστοιχιών άλλαξε σημα-

ντικά την εικόνα που έχουμε τόσο για τη φυσιολογική 
αιμοποίηση όσο και για τις διαταραχές της. η δυνα-
τότητα μαζικής ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης 
έδωσε (i) την ικανότητα μίας συστημικής θεώρησης 
της βιολογίας των αιμοποιητικών κυττάρων, (ii) την 
ικανότητα διάκρισης κομβικών δικτύων (networks) 
στην εξέλιξη των κυττάρων, και (iii) τη σχετικά ευχερή 
ανάδειξη γονιδίων με κεντρική εμπλοκή σε παθογε-
νετικούς μηχανισμούς. πρέπει όμως να τονιστεί ότι η 
βιολογία συστημάτων στηρίζεται μεν σε πραγματικά 
δεδομένα που όμως αναλύονται με μαθηματικά μοντέ-
λα και στατιστικές προσεγγίσεις. η βιολογία και κάθε 
βιολογικό σύστημα έχει ένα βαθμό αβεβαιότητας και 
πολλές γκρίζες περιοχές. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει 
από την πλευρά του κλινικού γιατρού και ειδικά όσων 
γιατρών βρίσκονται στο χώρο της μεταφραστικής 
έρευνας, κριτική και επιφυλακτική αποτίμηση των 
δεδομένων. Είναι βέβαιο ότι θα γίνουμε βαθύτεροι 
γνώστες της αιμοποίησης και θα έχουμε νέους θε-
ραπευτικούς στόχους. Είναι απαραίτητο όμως κάθε 
νέος στόχος (γονίδιο ή λειτουργία) να επαληθεύεται με 
την κλασική πειραματική προσέγγιση πριν εξαχθούν 
οποιαδήποτε (πρόωρα) συμπεράσματα.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Μυελοδυσπλαστικά	Σύνδρομα

τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (Μδς) αποτε-
λούν μία πολύ ετερογενή ομάδα αιματολογικών δια-
ταραχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από περιφερικές 
κυτταροπενίες και αυξημένη συχνότητα εκτροπής προς 
οξεία μυελογενή λευχαιμία (οΜλ). Εμφανίζονται με 
μεγαλύτερη συχνότητα σε ηλικιωμένους άνδρες και 
μετά από έκθεση σε κυτταροτοξική θεραπεία. διακρί-
νονται αναλόγως της αιτιολογίας τους σε πρωτοπαθή 
(primary, de novo) ή δευτεροπαθή (secondary), μετά 
από έκθεση των ασθενών σε γνωστό μεταλλαξιογόνο 
παράγοντα.

διαΓνωΣή	-	ΤαξινΟΜήΣή
διαγνωστικά	κριτήρια

άπό διάφορες ομάδες εργασίες μελέτης Μδς (MDS 
Working Groups)1 έχουν θεσπισθεί τα ελάχιστα δια-
γνωστικά κριτήρια που απαιτούνται για τη διάγνωση, 
τα οποία περιλαμβάνουν: α) εκσεσημασμένη, σταθερή 
(> 6 μήνες) κυτταροπενία περιφερικού αίματος του-
λάχιστον μιας μυελικής σειράς (ερυθρών, λευκών ή 
αιμοπεταλίων) β) ευρήματα μυελού συμβατά με Μδς 
(ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα): δυσπλασία 
≥10% σε μία ή περισσότερες σειρές, δακτυλιοειδείς 
σιδηροβλάστες >15%, μυελοβλάστες ≥5% ή κυττα-
ρογενετικά ευρήματα χαρακτηριστικά των Μδς) και 
γ) αποκλεισμό όλων των αιματολογικών ή μη δια-
ταραχών, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
κυτταροπενίες ή δυσπλαστικές αλλοιώσεις. ορισμέ-
νες κλωνικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες, οι οποίες 
εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε Μδς, 
δεν θεωρούνται καθοριστικές για τη διάγνωση Μδς, 

εφ΄όσον δεν συνυπάρχουν μορφολογικά κριτήρια 
(δυσπλασία σειρών) μυελού των οστών (πίνακας 
1)2. η δυσπλασία της ερυθράς σειράς χαρακτηρίζεται 
από μεγαλοβλαστοειδείς αλλοιώσεις, καρυορρηξίες 
και πολυπύρηνους ερυθροβλάστες, η δυσπλασία της 

Πίνακας	1.	ςυχνότητα χαρακτηριστικών χρωμοσωμικών ανω-
μαλιών σε Μδς κατά την πρωτοδιάγνωση
Abnormality MDS t-MDS
Unbalanced
+8 10%
-7 or del(7q) 10% 50%
-5 or del(5q) 10% 40%
del (20q) 5-8%
-Y 5%
i(17q) or t(17q) 3-5%
-13 or del (13q) 3%
del (11q) 3%
del (12p) or t(112p) 3%
del (9q) 1-2%
idic(X)(q13) 1-2%
Balanced
t(11;16)(q23;p13.3) 3%
t(3;21)(q26.2;q22.1) 2%
t(1;3)(p36.3;q21.2) 1%
t(2;11)(p21;q23) 1%
inv(3)(q21q26.2) 1%
t(6;9)(p23;q34) 1%
MDS: myelodysplastic syndromes, t-MDS:	therapy related MDS
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(provisional entity). ποσοστό 60% των ασθενών με 
RARS-T φέρουν την μετάλλαξη JAK2 V617F ή λιγότε-
ρο συχνά την μετάλλαξη MPL W515K/L. η πρόγνωση 
των ασθενών αυτών είναι ευνοϊκή.

Σπανιότερες	μορφές	ΜδΣ
ςπανιότερες μορφές Μδς, όπως Μδς με ίνωση, 

υποπλαστικά Μδς και δευτεροπαθή, σχετιζόμενα με 
θεραπεία Μδς (therapy-related MDS, t-MDS) δεν 
υπάγονται στη ταξινόμηση WHO 2008.

ΜΔΣ με ίνωση

η ύπαρξη ίνωσης και ομάδων (clusters) CD34+ 
κυττάρων μυελού μελετήθηκε ανοσοϊστοχημικά σε 300 
ασθενείς με πρωτοπαθή Μδς5. Βαθμού 1 (grade 1) 
ίνωση παρατηρήθηκε σε 43% των ασθενών, βαθμού 
2 σε 15% και βαθμού 3 σε 2%. οι ομάδες CD34+ συ-
σχετίζονταν με αυξημένο ποσοστό βλαστών, κυτταρο-
γενετικές ανωμαλίες κακής πρόγνωσης και αυξημένη 
συχνότητα εκτροπής προς οΜλ. η παρουσία αυξημέ-
νης ίνωσης σχετιζόταν με πολυγραμμική δυσπλασία, 

λευκής σειράς από ελαττωμένη κοκκίωση ουδετε-
ροφίλων και ψευδο Pelger-Huet ανωμαλία ενώ των 
μεγακαρυοκυττάρων από μικρομεγακαρυοκύτταρα 
ή μονοπύρηνα μεγακαρυοκύτταρα.

οστεομυελική βιοψία πρέπει να διενεργείται σε 
όλους τους ασθενείς με πιθανή διάγνωση Μδς προς 
αποκλεισμό άλλων υποκείμενων διαταραχών και 
λήψη πληροφοριών σχετικά με την κυτταρικότητα 
μυελού, ύπαρξη ίνωσης, ύπαρξη αώρων προγονι-
κών κυττάρων της μυελικής σειράς σε άτυπη θέση 
(abnormally localized immature precursors, άLIPS) και 
μέτρησης CD34(+) κυττάρων. δευτερεύοντα διαγνω-
στικά κριτήρια αποτελούν η ανεύρεση ελαττωμένης 
λειτουργικότητας των στελεχιαίων κυττάρων μυελού 
[colony-forming progenitor unit (CFU) assay], τεκμη-
ρίωση της κλωνικότητας (καρυότυπος, fluorescence 
in situ hybridization - FISH)3, ανεύρεση σωματικών 
μεταλλάξεων σε χαρακτηριστικά γονίδια-στόχους, 
όπως RUNX, RAS, JAK2 ή KIT6 και ανώμαλη έκφραση 
δεικτών στην επιφάνεια των CD34(+) βλαστών και 
άλλων κυττάρων του μυελού (κυτταρομετρία ροής)4.

Ταξινόμηση	FAB	και	WHO
η πρώτη συστηματική ταξινόμηση των Μδς, στηρι-

ζόμενη αποκλειστικά σε μορφολογικά χαρακτηριστικά 
περιφερικού αίματος και μυελού των οστών, έγινε το 
1982 από την ομάδα FAB ( French American British 
group) και απετέλεσε το gold standard στη ταξινόμηση 
για περίπου δύο δεκαετίες. η έκδοση αυτή αναθεωρή-
θηκε το 2001 από τον παγκόσμιο οργανισμό Υγείας 
[World Health Organization (WHO) ταξινόμηση 2001] 
και στη συνέχεια το 2008 αναθεωρήθηκε περαιτέρω 
με τη σύγχρονη πλέον ταξινόμηση WHO 20083. τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τύπου Μδς αναφέρο-
νται στον πίνακα 2.

Μυελοδυσπλαστικά/μυελοϋπερπλαστικά 
νεοπλάσματα (myelodysplastic/myeloproliferative 
neoplasms, MDS/MPN)

η ταξινόμηση WHO 2008, υιοθετεί την ανωτέρω 
κατηγορία, για νοσήματα τα οποία έχουν αλληλοκα-
λυπτόμενες ιδιότητες Μδς και μυελοϋπερπλαστικού 
νεοπλάσματος (Μπν)3. ςτην κατηγορία αυτή υπάγο-
νται η χρονία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (CMML), 
η άτυπη χρονία μυελογενής λευχαιμία (aCML), η 
νεογνική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (JMML), και 
το άτυπο Μδς/Μπν (aMDS/MPN). ςτην τελευταία 
κατηγορία υπάγεται το σύνδρομο ανθεκτική αναιμία με 
δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση 
(RARS-T), το οποίο αποτελεί μία προσωρινή οντότητα 

Πίνακας	2.	Ταξινόμηση	ΜδΣ	κατά	WHO	2008
Tύπος	 Ευρήματα	μυελού	των	οστών
RCUD
RA
RN
RT

δυσπλασία >10% σε μία μυελική σειρά. 
Βλάστες <5% και σιδηροβλάστες <15%

RARS ςιδηροβλάστες ≥15%, βλάστες <5%

RCMD δυσπλασία >10% σε περισσότερες από μία 
μυελικές σειρές. Βλάστες <5%. ραβδία άuer (-)

RAEB-1 Βλάστες 5-9%. ραβδία άuer (-)

RAEB-2 Βλάστες 10-19%. ραβδία άuer (+)

MDS-U δυσπλασία <10%, χαρακτηριστικές 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες

ΜδΣ	 
με	del(5q)

Βλάστες <5%, Μεγακαρυοκύτταρα 
φυσιολογικά ή ηυξημένα, del (5q) μόνο

RCUD: refractory cytopenia with unileage dysplasia, ανθεκτική 
κυτταροπενία με μονογραμμική δυσπλασία; RA: refractory 
anemia, ανθεκτική αναιμία; Rν: refractory neutropenia, ανθεκτική 
ουδετεροπενία; RT: refractory thrombocytopenia, ανθεκτική 
θρομβοπενία; RARS: refractory anemia with ring sideroblasts, 
ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες; RCMD: 
refractory cytopenia with multilineage dysplasia, ανθεκτική 
κυτταροπενία με πολυγραμμική δυσπλασία; RAEB: refractory 
anemia with excess blasts, ανθεκτική αναιμία με περίσσεια 
βλαστών; MDS-U: myelodysplastic syndrome unclassified, 
αταξινόμητο Μδς
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αυξημένη κυτταρικότητα, περιφερικές κυτταροπενίες, 
κακής πρόγνωσης καρυότυπο και αυξημένες ανάγκες 
σε μεταγγίσεις. οι ασθενείς με βαθμού 2 ή 3 ίνωση 
είχαν σημαντικά χειρότερη πρόγνωση. ςυνεπώς, η 
ίνωση αποτελεί ανεξάρτητο κακό προγνωστικό πα-
ράγοντα, ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στα 
μελλοντικά προγνωστικά συστήματα Μδς.

Υποπλαστικά ΜΔΣ

τα υποπλαστικά Μδς αποτελούν σχετικά σπάνιο 
τύπο Μδς, έχουν πολλά κοινά σημεία με την απλα-
στική αναιμία και υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις 
για σημαντική διαταραχή του ανοσολογικού μηχα-
νισμού6. ο μυελός είναι υποκυτταρικός στο 10-20% 
των ασθενών, με κυτταρικότητα μυελού των οστών 
<30% για ασθενείς <70 ετών ή <20% για ασθενείς 
>70 ετών. η θεραπεία των ασθενών με Μδς εξαρ-
τάται από το κέντρο παρακολούθησης και την ηλικία 
του ασθενούς. ςυνήθως εφαρμόζεται θεραπεία ως 
επί απλαστικής αναιμίας. νέοι ασθενείς με συμβατό 
δότη οδηγούνται άμεσα σε αλλογενή μεταμόσχευ-
ση ή εναλλακτικά, άλλοι ασθενείς υποβάλλονται σε 
ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Μελέτη από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Υγείας (National Institutes of Health, NIH) 
έχει προτείνει αλγόριθμο, ο οποίος προβλέπει την 
πιθανή ανταπόκριση του ασθενούς σε θεραπεία με 
αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη (άτG)7. ςε μελέτη του 
Μ.D Anderson Cancer Center (MDACC), όπου 253 
ασθενείς με υποπλαστικό Μδς συγκρίθηκαν με ομάδα 
1725 ασθενών με υπερκυτταρικό/νορμοκυτταρικό 
Μδς, βρέθηκε ότι, οι ασθενείς με υποπλαστικό Μδς 
παρουσίαζαν συχνότερα βαρειά θρομβοπενία, ουδε-
τεροπενία, χαμηλότερη β2 μικροσφαιρίνη, εξάρτηση 
από μεταγγίσεις και υψηλότερου κινδύνου Μδς (Int-2/
High risk)8.

Δευτεροπαθή ΜΔΣ (t-MDS)

οι ασθενείς με t-MDS είναι συνήθως μικρότερης 
ηλικίας και έχουν υποβληθεί, προηγουμένως, σε 
χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Χαρακτηρίζονται από 
σύνθετο καρυότυπο και είναι κακής πρόγνωσης. ςε 
πρόσφατη μελέτη, 438 ασθενείς με προηγούμενο 
ιστορικό μιας ή περισσοτέρων κακοηθειών, χαρακτη-
ρίσθηκαν χαμηλού, ενδιαμέσου ή υψηλού κινδύνου, 
αναλόγως της ταξινόμησής τους κατά WHO και των 
κυτταρογενετικών ευρημάτων. ο χαρακτηρισμός της 
ομάδας κινδύνου είναι δυνατό να κατευθύνει και ως 
προς το είδος της ακολουθούμενης χημειοθεραπείας 
επιθετικής ή μη (risk-adapted approaches)9.

ICUS	και	IDUS
πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρα-

τηρείται σταθερή κυτταροπενία μίας ή περισσοτέρων 
σειρών (ηb<11g/dL και/ή ANC<1500/ μL και/ή PLT 
<100.000/μL), για διάστημα >6 μηνών, χωρίς δυσπλα-
σία ή παθολογικό καρυότυπο και ο πλήρης κλινικοερ-
γαστηριακός έλεγχος δεν έχει αποδείξει Μδς ή άλλη 
υποκείμενη αιματολογική ή μη αιματολογική νόσο. 
άυτές οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως «ιδιοπαθής 
κυτταροπενία αδιευκρίνιστης σημασίας» (idiopathic 
cytopenia of undertermined/uncertain significance, 
ICUS). άντίθετα ασθενείς με δυσπλασία (>10% σε μία 
από τις τρεις σειρές) με ήπια ή χωρίς κυτταροπενία 
ανήκουν στην κατηγορία της ιδιοπαθούς δυσπλασί-
ας αδιευκρίνιστης σημασίας (idiopathic dysplasia of 
undertermined/uncertain significance, IDUS)1.

ΠΡΟΓνωΣή	ΜδΣ
Το	διεθνές	Προγνωστικό	Σύστημα	Ταξινόμησης	
(International	Prognostic	Scoring	System,	IPSS)

το IPSS αποτελεί το πλέον ευρέως χρησιμοποιού-
μενο προγνωστικό σύστημα για τα Μδς10. Με βάση 
το ποσοστό των βλαστών μυελού, τον αριθμό των 
περιφερικών κυτταροπενιών και του καρυοτύπου, 
οι ασθενείς ταξινομούνται σε ομάδες χαμηλού κιν-
δύνου (low, Int-1) και υψηλού κινδύνου (Int-2, High). 
Μεταξύ ασθενών χαμηλού κινδύνου, η μονογραμ-
μική δυσπλασία της ερυθράς σειράς έχει καλύτερη 
πρόγνωση σε σχέση με πολυγραμμική δυσπλασία. 
ςε πολυπαραγοντική μελέτη βρέθηκε ότι η εξάρτηση 
από μεταγγίσεις σχετίζεται με καλλίτερη επιβίωση11. 
Mειονεκτήματα του παρόντος προγνωστικού συ-
στήματος είναι ότι μας δίδει πληροφορίες κατά την 
πρωτοδιάγνωση και όχι σε άλλες χρονικές στιγμές 
της πορείας του νοσήματος. άποκλείει ασθενείς με 
CMML και t-MDS, δεν προσφέρει ακριβή πρόγνωση 
για χαμηλού κινδύνου ασθενείς και δεν δίνει σημασία 
στις κυτταρογενετικές ανωμαλίες. οι ανωτέρω περιο-
ρισμοί έχουν δημιουργήσει την ανάγκη δημιουργίας 
νέων προγνωστικών συστημάτων.

Το	Προγνωστικό	Σύστημα	Ταξινόμησης	που	
βασίζεται	στη	ταξινόμηση	κατά	WHO	(The	WHO	
Classification-Based	Prognostic	Scoring	System,	
WPSS)

το WPSS περιλαμβάνει μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά του νοσήματος, βάσει της WHO ταξινόμησης, 
τα κυτταρογενετικά ευρήματα του IPSS και την ανά-
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γκη για μεταγγίσεις με ερυθρά αιμοσφαίρια12. Nέο 
στοιχείο στο σύστημα αυτό αποτελεί η παρατήρηση 
ότι η εξάρτηση από μεταγγίσεις αποτελεί αρνητικό 
προγνωστικό παράγοντα για χαμηλού κινδύνου υπο-
ομάδες. Εάν αυτό εξηγείται λόγω υπερφόρτωσης του 
οργανισμού με σίδηρο ή εάν οφείλεται σε μεγαλύτερη 
δυσλειτουργία του μυελού, η οποία προκαλεί αυξημένη 
ανάγκη μεταγγίσεων, δεν έχει μελετηθεί πλήρως. το 
WPSS κατατάσσει τους ασθενείς σε πέντε κατηγορίες 
πολύ χαμηλού (very low), χαμηλού (low), ενδιαμέσου 
(intermediate), υψηλού (high) και πολύ υψηλού κιν-
δύνου (very high risk). δεδομένου ότι η ίνωση μυελού 
αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα5, η Ιταλική 
ομάδα της παβίας ενσωμάτωσε την ίνωση στο WPSS, 
με σκοπό την ακριβέστερη πρόγνωση του ασθενούς 
εντός του WPSS (πίνακας 3)13. κατά τη πρωτοδιά-
γνωση, οι ασθενείς ταξινομούνται σε μία υποομάδα 
κινδύνου και όταν αργότερα, κατά την εξέλιξη του 
νοσήματος, εξελίσσονται σε διαφορετική ομάδα κατά 

WHO (δηλαδή αναπτύσσουν νέες κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες ή γίνονται εξαρτημένοι από μεταγγίσεις) 
τότε βάσει του νέου score, αλλάζουν WPSS κατηγο-
ρία. ςυνεπώς, τo πλεονέκτημα του WPSS είναι ότι 
αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί 
προγνωστικά, όσον αφορά την επιβίωση και εξέλιξη 
προς οΜλ, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής ενός 
ασθενούς.

το WPSS φαίνεται να έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα 
όσον αφορά τη πρόγνωση και τη λήψη θεραπευ-
τικών αποφάσεων σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου. 
τούτο είναι απαραίτητο δεδομένου ότι θεραπευτικές 
παρεμβάσεις, όπως αλλογενής μεταμόσχευση από 
HLA συμβατό δότη προτείνεται να αναβάλλεται κατά 
την αρχική περίοδο και να επιφυλάσσεται πριν την 
εξέλιξη προς οΜλ, με αποτέλεσμα καλύτερη επιβίω-
ση των ασθενών, σύμφωνα με μελέτη του διεθνούς 
Μητρώου Μεταμόσχευσης (International Bone Marrow 
Transplant Registry, IBMTR)14.

Πίνακας	3.	πρόγνωση επιβίωσης και εξέλιξης προς οΜλ με βάσει το WPSS και την ίνωση του μυελού

a Good: normal, -Y, del(5q), del(20q); Poor: complex, chromosome 7 anomalies; Intermediate: other chromosomal abnormalities.
b Transfusion dependency: at least one transfusion every 8 weeks over a period of 4 months.
c Bone marrow fibrosis should be evaluated according to the European consensus criteria.
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Προγνωστικό	σύστημα	MDACC
ο Kantarjian και συν.15 πρότειναν ένα νέο προ-

γνωστικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει χαρα-
κτηριστικά των ασθενών, τα οποία δεν υπήρχαν 
στο ΙPSS. περιελήφθησαν ασθενείς οι οποίοι είχαν 
λάβει προηγουμένως θεραπεία για Μδς, t-MDS και 
CMML. H πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι, 
χαρακτηριστικά όπως μεγάλη ηλικία, πτωχή κατά-
σταση ικανότητας, υψηλό ποσοστό βλαστών μυελού, 
ανωμαλίες χρωμοσώματος 7, σύνθετος καρυότυπος, 
θρομβοπενία, λευκοκυττάρωση και ιστορικό μεταγγί-
σεων επηρεάζουν την ολική επιβίωση. οι ασθενείς, 
βάσει του μοντέλου αυτού, κατατάσσονται σε 4 κατη-
γορίες: χαμηλού κινδύνου (0-4 πόντοι), ενδιαμέσου -1 
(5-6 πόντοι), ενδιαμέσου-2 (7-8 πόντοι) και υψηλού 
(≥ 9 πόντοι) (πίνακας 4). το μοντέλο ΜDACC μπορεί 
να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του 
νοσήματος και περιλαμβάνει όλους τους ασθενείς με 
Μδς ασχέτως προηγούμενης θεραπείας.

Άλλα	προγνωστικά	χαρακτηριστικά
Συννοσηρότητες στα ΜΔΣ (comorbidities)

δεδομένου ότι η διάμεση ηλικία των ασθενών με 
Μδς είναι 70-75 έτη, και η μεγαλύτερη υποομάδα 
Μδς περιλαμβάνει άτομα άνω των 60 ετών, είναι 
προφανές ότι υπάρχοντα προβλήματα υγείας (συν-
νοσηρότητες) θα μπορούσαν να έχουν σημαντική 
επίδραση στη φυσική πορεία του νοσήματος και τη 
λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. ςε αναδρομική 
μελέτη του MDACC16, σε 600 ασθενείς μελετήθηκαν 
οι συννοσηρότητες βάσει της κλίμακας αξιολόγησης 
Adult Comorbidity Evaluation-27 (ACE-27)17. πα-
ρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με καμία, ήπιες, μέτριες 
και βαριές συννοσηρότητες είχαν διάμεση επιβίωση 
32, 17, 15 και 10 μήνες, αντίστοιχα (P <0.001). ο 
σχετικός κίνδυνος ύπαρξης συννοσηρότητας (hazard 
ratio) ήταν 1.3, 1.6. 2.3 για ήπιες, μέτριες και βαριές 
συννοσηρότητες αντίστοιxα. άσθενείς με βαρειά 
συννοσηρότητα είχαν 50% ελάττωση στην επιβίωση 
ανεξάρτητα από ηλικία και ομάδα κινδύνου IPSS που 
ανήκαν. ςυνεπώς, για την εκτίμηση της επιβίωσης 
και του προγραμματισμού της θεραπείας κατά τη 
πρωτοδιάγνωση, απαιτείται λεπτομερής εκτίμηση 
των συννοσηροτήτων και ίσως θα πρέπει να συμπε-
ριληφθούν στα προγνωστικά χαρακτηριστικά των 
μελλοντικών προγνωστικών συστημάτων.

Κυτταρογενετικά ευρήματα

ο καρυότυπος αποτελεί έναν από τους πιο σπου-

δαίους προγνωστικούς παράγοντες στα Μδς. Χρωμο-
σωμικές ανωμαλίες παρατηρούνται σε 50% ασθενών 
με de novo Μδς και σε 80-92% με δευτεροπαθή 
μετά θεραπεία Μδς (t-MDS)3. Μελέτη σε σύνολο 
2124 ασθενών με Μδς απεκάλυψε 684 διαφορετικές 
κυτταρογενετικές κατηγορίες. η διάμεση επιβίωση 
ασθενών, οι οποίοι δεν είχαν λάβει θεραπεία, με 
φυσιολογικό καρυότυπο, ήταν 53,4 μήνες ενώ με 
σύνθετο καρυότυπο 8.7 μήνες. δεκατρείς σπάνιες 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες παρατηρήθηκαν οι οποίες 
είχαν προγνωστική σημασία: α) καλής πρόγνωσης : 
+1/+1q, t(1q), t(7q), del(9q), del(12p), ανωμαλίες του 
χρωμοσώματος 15, t(17q), μονοσωμία 21, τρισωμία 
21 και –Χ β) ενδιάμεσης: del (11q), ανωμαλίες του 
χρωμοσώματος 19 και γ) κακής πρόγνωσης t(5q).

το ΙPSS δίνει μεγαλύτερη προγνωστική βαρύτητα 
στο ποσοστό των βλαστών σε σχέση με τον καρυότυ-
πο. ςε πρόσφατη όμως πολυκεντρική, διεθνή μελέτη 
σε 2351 ασθενείς, παρατηρήθηκε ότι ο κακής πρό-
γνωσης καρυότυπος είναι ανεξάρτητος προγνωστικός 
παράγοντας για την επιβίωση και είναι ισοδύναμος 
με τη προγνωστική σημασία του υψηλού ποσοστού 
βλαστών18.

Πίνακας	4.	προγνωστικό ςύστημα MDACC
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ανωμαλίες του χρω-
μοσώματος 5, οι οποίες παρατηρούνται σε ποσοστό 
30% των ασθενών με Μδς3. ςε πρόσφατη μελέτη19 
επί 2743 ασθενών, κυτταρογενετικές ανωμαλίες του 
χρωμοσώματος 5, παρατηρήθηκαν σε 18% των 
ασθενών. άσθενείς χωρίς κυτταρογενετική ανωμαλία 
του χρωμοσώματος 5 είχαν επιβίωση 17 μήνες, με 
del (5q) επιβίωση 9 μήνες και με μονοσωμία 5, έξι 
μήνες. άσθενείς οι οποίοι είχαν μόνον del (5q) είχαν 
διάμεση επιβίωση 33 μήνες, η οποία ελαττωνόταν 
στους 12 μήνες, εάν σχετιζόταν με μία ακόμη ανωμαλία 
και 6-12 μήνες εάν σχετιζόταν με 2 ή περισσότερες 
ανωμαλίες ή ανωμαλίες του χρωμοσώματος 7. ςε 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου, ανωμαλίες του χρωμο-
σώματος 5, ήταν παρούσες στο 3-4% των ασθενών.

Μοριακές βλάβες

πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί νέες ευαίσθητες μέ-
θοδοι ανίχνευσης μοριακών βλαβών, οι οποίες έχουν 
προγνωστική αξία, όπως η χρήση πολυμορφισμών 
απλού νουκλεοτιδίου (single-nucleotide polymorphism 
arrays, SNP-A). η χρήση των SNP-A έχει επιτρέψει 
την ταυτοποίηση περιοχών μονογονεϊκής δισωμίας 
(uniparental disomy, UPD). H ταυτοποίηση των UPD 
επιτρέπει την ταυτοποίηση μοριακών βλαβών σε 
Μδς. τα UPD προκύπτουν από διπλασιασμό των 
μεταλλαγμένων ογκογονιδίων, μετά την απώλεια 
του φυσιολογικού αλληλίου ή μετά από εξάλειψη 
των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. η ταυτοποίηση 
των UPDs φαίνεται ότι έχει προγνωστική σημασία. 
πρόσφατα παρατηρήθηκε, ότι ασθενείς με περιοχή 
UPDs στο χρωμόσωμα 7 και διπλοειδικό καρυότυπο 
έχουν πτωχή πρόγνωση20. Με τη βοήθεια των SNP-
As αρκετά γονίδια έχουν περιγραφεί πρόσφατα όπως 
c-CBL, ASXL1 και TET-2. Επίσης μεταλλαγμένα 
γονίδια όπως RUNX1 (γνωστό και σαν AML1), TP53 
και JAK2 εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς με Μδς.

το c-CBL κωδικοποιεί μία Ε3 ubiquitin ligase, η 
οποία αναστέλλει σήμα τυροσινικής κινάσης. ςε πρό-
σφατη μελέτη ταυτοποιήθηκε μεταλλαγμένο c-CBL με 
τη βοήθεια SNP-A σε 222 ασθενείς με Μδς. Επίσης 
παρατηρήθηκε UPD σε 31% των περιπτώσεων. η 
πιο συχνή UPD στην ανάλυση αυτή περιελάμβανε το 
χρωμόσωμα 11q. Oμόζυγες μεταλλάξεις του c-CBL 
βρέθηκαν στη πλειονότητα των ασθενών με το 11q 
UPD. H συχνότητα των μεταλλάξεων c-CBL σε ασθε-
νείς με CMML ήταν 5% - 10%, με πτωχή διάμεση 
επιβίωση 5 μήνες.

τα δύο άλλα γονίδια, ASXL1 και TET-2, τα οποία 
ταυτοποιήθηκαν με αυτή την μέθοδο, είναι σημαντικά 
διότι παίζουν επιγενετικό ρόλο στα Μδς. το ΑSXL-1 

βρέθηκε σε UPD, στο χρωμόσωμα 20, και έχει κομβικό 
ρόλο στη ρύθμιση της χρωματίνης21. η συχνότητα 
των μεταλλάξεων του ΑSXL-1 είναι περίπου 10% σε 
Μδς και είναι μεγαλύτερη σε CMML.

Mεταλλάξεις του ten eleven translocation-2 (ΤΕΤ-
2) γονιδίου έχουν αναφερθεί στο 20% των ασθενών 
με Μδς. η επίδραση του ΤΕΤ2 στην πρόγνωση των 
Μδς δεν είναι σαφής επί του παρόντος και ποικίλλει 
στις διάφορες μελέτες. ςε μελέτη επί 96 ασθενών 
παρατηρήθηκε ότι ασθενείς με μεταλλάξεις του τΕτ-
2 είχαν πενταετή ολική επιβίωση 77% σε σύγκριση 
με 18% για όσους δεν έφεραν τη μετάλλαξη, ενώ η 
3ετής επιβίωση χωρίς νόσο (DFS) ήταν 89% στους 
έχοντες μεταλλάξεις και 63% στους μη έχοντες με-
τάλλαξη. η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε τη 
μετάλλαξη ΤΕΤ-2 σαν ανεξάρτητο παράγοντα ευνοϊκής 
πρόγνωσης. άντίθετα, σ’ άλλες μελέτες η παρουσία 
μετάλλαξης ΤΕΤ-2 σε ασθενείς με CMML, αποτελεί 
κακό προγνωστικό παράγοντα. To TET-2 και τα μέλη 
της οικογενείας, ΤΕΤ1 και ΤΕΤ3, κωδικοποιούν την 
παραγωγή ενζύμων, τα οποία καταλύουν την μετα-
τροπή της 5-μεθυλκυτοσίνης σε 5- υδροξυμεθυλκυ-
τοσίνη. Ένα από τα ένζυμα αυτά είναι πιθανόν να 
είναι υπεύθυνο για την υπομεθυλίωση του DNA. η 
λειτουργία του ΤΕΤ-2 μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο 
στη διατήρηση της μεθυλίωσης στα Μδς. πιθανόν 
να υπάρχει σύνδεσμος γενετικών και επιγενετικών 
βλαβών.

το γονίδιο που κωδικοποιεί τον μεταγραφικό πα-
ράγοντα RUNX1 εδράζεται στο χρωμόσωμα 21q22. 
Mεταλλάξεις του RUNX1 σε Μδς είναι δυνατόν να 
παρατηρηθούν σε οποιαδήποτε περιοχή του γονιδί-
ου, αλλά συνήθως παρατηρούνται συχνότερα στη 
περιοχή σύνδεσης του DNA (DNA binding domain), 
με συχνότητα 14% σε ασθενείς με Μδς22. ςυνήθως 
παρατηρούνται σε t-MDS, σε συνδυασμό με ανωμα-
λίες του χρωμοσώματος 7 και σχετίζονται με πολύ 
μικρότερη επιβίωση σε σχέση με ασθενείς χωρίς 
μεταλλάξεις του RUNX122.

η συχνότητα μεταλλάξεων του γονιδίου ΤP53 είναι 
13% και σχετίζονται με πολύ πτωχή πρόγνωση23. η 
προγνωστική αξία του ΤP53 είναι ανεξάρτητη του IPSS 
και συνήθως αυτές οι μεταλλάξεις παρατηρούνται σε 
ασθενείς με σύνθετο καρυότυπο και προχωρημένο 
στάδιο νόσου23.

Εκτός από τη μελέτη των γενετικών βλαβών, τε-
λευταία γίνεται σημαντική έρευνα στη διερεύνηση των 
προτύπων DNA μεθυλίωσης των γονιδίων ασθενών με 
Μδς, και συσχέτισής τους με την πρόγνωση και εξέλιξη 
προς οΜλ. Είναι γνωστό, ότι επιγενετικές ανωμαλίες, 
όπως μεθυλίωση του DNA και τροποποίηση ιστονών, 
παρατηρούνται σε κακοήθειες και συμμετέχουν στην 
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δημιουργία κακοήθους φαινοτύπου. καταστέλλουν την 
έκφραση ογκοκατασταλτικών γονιδίων και γονιδίων 
κυτταρικής διαφοροποίησης. άνωμαλίες της μεθυλίω-
σης του DNA έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με Μδς και 
δευτεροπαθείς οΜλ σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα 
σε σχέση με φυσιολογικά κύτταρα και de novo OMλ. 
ςε 317 ασθενείς, οι περισσότεροι των οποίων είχαν 
λάβει υπομεθυλιωτικούς παράγοντες (azacytidine, 
decitabine), μελετήθηκε ο βαθμός μεθυλίωσης. άσθε-
νείς με υψηλό βαθμό μεθυλίωσης (methylation score), 
το οποίο προέρχεται από ανάλυση 10 γονιδίων, είχαν 
πολύ χειρότερη ολική επιβίωση (οS 12.3 μήνες vs 
17.5 μήνες, p=0,04) και επιβίωση ελεύθερης νόσου 
(PFS 6.4 μήνες vs 14.9 μήνες, p=0,01) σε σχέση με 
ασθενείς με χαμηλότερο βαθμό24. ςε πολυπαραγοντική 
ανάλυση, ο βαθμός μεθυλίωσης ήταν ανεξάρτητος 
του ΙPSS score. πιθανώς μελλοντικά, το προφίλ 
μεθυλίωσης θα προσδίδει πληροφορίες σχετικά με 
την πρόγνωση ασθενών με Μδς.

ςε πρόσφατη μελέτη επί 439 ασθενών με Μδς 
διαπιστώθηκε ότι 51% των ασθενών παρουσίαζαν 
τουλάχιστον μία σωματική μετάλλαξη. οι μεταλλάξεις 
RUNX1, TP53, και NRAS, σχετίζονταν σημαντικά, με 
βαρειά θρομβοπενία (p<0.001) και αυξημένο αριθμό 
βλαστών μυελού (p< 0.006). ςε πολυπαραγοντική 
Cox regression ανάλυση, παρουσία μεταλλάξεων σε 
πέντε γονίδια σχετιζόταν με πτωχή ολική επιβίωση 
και είχε ανεξάρτητη προγνωστική αξία σε σχέση με 
άλλους προγνωστικούς παράγοντες. ςυγκεκριμένα 
τα ευρήματα ήταν τα εξής: TP53 (σχετικός κίνδυνος 
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, hazard ratio, HR 
2.48, 95% confidence interval [CI]:1.60-3.84), EZH2 
(HR 2.13, 95% CI: 1.36-3.33), ETV6 (HR 2.04, 95% 
CI: 1.08-3.86), RUNX1 (HR 1.47, 95% CI: 1.01-2.15) 
και ΑSXL1 (HR 1.38, 95% CI: 1.00-1.89)25.

Μοριακοί δείκτες ανταπόκρισης στη θεραπεία

‘Ενας από τους σημαντικότερους τομείς έρευ-
νας είναι η ταυτοποίηση δεικτών ανταπόκρισης στη 
θεραπεία, ιδίως στην υπομεθυλιωτική θεραπεία. η 
ανακάλυψη από τον List και συν. της συσχέτισης 
ανωμαλιών του χρωμοσώματος 5 και ανταπόκρισης 
στη λεναλιδομίδη είχε σαν συνέπεια την προσπάθεια 
ανάπτυξης στοχευμένων θεραπειών, καθώς και την 
δημιουργία ενός νέου πεδίου έρευνας με την ανα-
κάλυψη του γονιδίου RPS14, ενός πολύ σημαντικού 
γονιδίου σε Μδς και 5q31, και άλλων γονιδίων της 
περιοχής CDR (commonly deleted region) του 5q26,27. 
Ένα γονίδιο το οποίο ονομάζεται SPARC καθώς και 
μία ομάδα γονιδίων τα οποία παίζουν ρόλο στην 
ερυθροποίηση σχετίζονται με την ανταπόκριση στη 

λεναλιδομίδη. ςε πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκαν 
μεταλλάξεις του ΤP53, με ενδομυελική υπερέκφραση 
της πρωτεΐνης p53, σε ασθενείς με χαμηλού κινδύ-
νου Μδς και del(5q). οι ασθενείς αυτοί είχαν πτωχή 
ανταπόκριση στη θεραπεία με λεναλιδομίδη (όσον 
αφορά την αναιμία και κυτταρογενετικές ανωμαλίες), 
καθώς και αυξημένη συχνότητα εξέλιξης προς οΜλ28.

Tα επίπεδα της ερυθροποιητίνης έχουν συνδεθεί 
με την ανταπόκριση των αυξητικών παραγόντων, 
σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου. η ομάδα του Εθνι-
κού Ινστιτούτου Υγείας (νational Institute of Health, 
NIH) έχει θεσπίσει κριτήρια ευνοϊκής ανταπόκρισης 
ασθενών με Μδς σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία, 
όπως η ηλικία <60 ετών, η ύπαρξη του HLA-DR15 
και ελαττωμένη κυτταρικότητα μυελού29. Επίσης ο 
λόγος CD4/CD8 έχει συσχετισθεί με ανταπόκριση 
σε θεραπεία με αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη (ATG).

η εύρεση δεικτών ανταπόκρισης ασθενών σε 
απομεθυλιωτικούς παράγοντες είναι εξ ίσου ενδιαφέ-
ρον πεδίο ερεύνης. οι παράγοντες αυτοί προκαλούν 
απομεθυλίωση, συνεπώς μονοπάτια μεθυλίωσης είναι 
δυνατόν να αποτελούν δείκτες ανταπόκρισης, το οποίο 
όμως δεν έχει μέχρι τώρα συσχετισθεί. Εχει αναφερ-
θεί συσχέτιση μεταξύ miR-29b και ανταπόκρισης σε 
ντεσιταμπίνη σε οΜλ και εάν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι 
δυνατό να ισχύει ομοίως και σε Μδς.

Άλλοι προγνωστικοί δείκτες

Εκτός των ανωτέρω περιγραφέντων, άλλοι αρνη-
τικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι το βάθος των 
κυτταροπενιών, υψηλή γαλακτική δεϋδρογενάση 
(LDH), υψηλή β2 μικροσφαιρίνη (β2-M) καθώς και 
ανώμαλη κυτταρομετρική συνέκφραση δεικτών επι-
φανείας των CD34+ κυττάρων.

Επί του παρόντος, από τη διεθνή ομάδα Μελέτης 
πρόγνωσης Μδς (International Prognostic Working 
Group for Prognosis in MDS, IWG-PM) ευρίσκεται σε 
εξέλιξη ερευνητική προσπάθεια αναβάθμισης του ΙPSS 
(Revised International Prognostic Scoring System, 
IPSS-R) με προσθήκη σημαντικών προγνωστικών 
παραγόντων, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στο 
αρχικό προγνωστικό σύστημα. ς’αυτήν συμμετέχουν 
15 διεθνή κέντρα, με συνολικό αριθμό 4417 ασθενών 
με Μδς, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται 
άμεσα30.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
Tα δύο νεότερα προγνωστικά συστήματα WPSS 

και ΜDACC είναι πληρέστερα του ΙPSS και περιλαμ-
βάνουν νέους προγνωστικούς παράγοντες οι οποίοι 
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περιγράφηκαν την τελευταία δεκαετία. παρ’όλα αυτά, 
και τα δύο νεότερα συστήματα έχουν μειονεκτήματα 
και ελλείψεις. ηδη, αναμένεται η αναθεωρημένη μορφή 
του ΙPSS. Βαθύτερη γνώση της γενετικής-μοριακής 
πολυπλοκότητας των Μδς θα αυξήσει τις γνώσεις 
μας στην παθοφυσιολογία αυτών των νοσημάτων, με 
αποτέλεσμα ασφαλέστερη διάγνωση, ακριβέστερα συ-
στήματα ταξινόμησης-πρόγνωσης και κατά συνέπεια 
καλύτερες θεραπείες στόχευσης, βάσει παραγόντων 
κινδύνου (risk adapted approaches).
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ΕιΣαΓωΓή
παρά την πρόοδο της μοριακής και κυτταρικής 

βιολογίας και των τεχνικών μοριακής ανάλυσης η διά-
γνωση των Μδς παραμένει μορφολογική, ενώ ακόμη 
και η προγνωστική ταξινόμηση βασίζεται κυρίως σε 
απλά κλινικοεργαστηριακά δεδομένα με τον καρυότυπο 
να αποτελεί τη μοναδική βιολογική πληροφορία που 
έχει ενσωματωθεί στα τρέχοντα συστήματα. η κλινική 
εικόνα και πορεία των ασθενών με Μδς παρουσιάζει 
εκτεταμένη ετερογένεια, αντανακλώντας πιθανώς την 
υποκείμενη πληθώρα των μοριακών και ανοσολογι-
κών διαταραχών που συμμετέχουν στην παθογένεση 
της νόσου. οι πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση 
της μοριακής παθοφυσιολογίας και της ανοσολογίας 
των Μδς, καθώς και η εισαγωγή νέων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων ανοίγουν ένα συναρπαστικό πεδίο στην 
εξιχνίαση των διαδικασιών της λευχαιμιογένεσης και 
την αντιμετώπιση της ανίατης αυτής νόσου.

ανΟΣΟΠαΘΟΓΕνΕΣή
Ήδη από τις αρχικές μελέτες της παθογένειας των 

Μδς έγινε εμφανής η ιδιαίτερη θέση της ανοσολογι-
κής απορρύθμισης. άν και τα αυτοάνοσα φαινόμενα 
και ειδικότερα η «επίθεση» κατά της υπολειμματικής 
φυσιολογικής αιμοποίησης μέσω διέγερσης της προ-
σαρμοστικής ανοσίας, όσο και, πιθανώς, της φυσικής 
ανοσίας1, θεωρήθηκαν πως συμμετέχουν κυρίως 
στα πρώιμα στάδια των Μδς, νεότερα δεδομένα 
συνηγορούν στη σημαντική επίδραση του ανοσολο-
γικού συστήματος και στη λευχαιμική εκτροπή της 
νόσου2. Έτσι, στα όψιμα στάδια των Μδς η υπο-
λειτουργικότητα των νκ κυττάρων3, η ελαττωματική 
αντιγονοπαρουσίαση από τα δενδριτικά κύτταρα4 και 

η έκπτυξη κατασταλτικών και άλλων τ κυτταρικών 
υποπληθυσμών5,6 πιθανώς υποβοηθούν την ανο-
σολογική διαφυγή του κακοήθους κλώνου. τα Μδς 
λοιπόν αντιπροσωπεύουν το ιδανικότερο μοντέλο της 
θεωρίας της νεοπλασματικής ανοσοδιαμόρφωσης 
(cancer immunoediting)7, καθώς η ισχυρή ανοσολο-
γική επίθεση στα αρχικά στάδια της νόσου πιθανώς 
«διαμορφώνει» τα χαρακτηριστικά των διαφευγόντων 
κλώνων, ενώ η υπέρμετρη καταστολή της τ ανοσίας 
στα όψιμα στάδια παραλύει την αντινεοπλασματική 
ανοσία. ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα είναι αν η πα-
ρατηρούμενη ανοσιακή απορρύθμιση είναι το αίτιο 
ή το αποτέλεσμα της παθογενετικής διαδικασίας στα 
Μδς, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αφού στην δεύτερη 
περίπτωση η θεραπευτική σκόπευσή του δεν θα έχει 
αποτέλεσμα. άρκετές ενδείξεις συγκλίνουν στην πρώτη 
άποψη. πρώτον, συγκριτικά με την, παθογενετικά 
συναφή, οξεία μυελογενή λευχαιμία (οΜλ), τα Μδς 
εμφανίζουν πολύ χειρότερη έκβαση της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης, του δραστικότερου δηλαδή τύπου 
ανοσολογικής θεραπείας. άν και το γεγονός αυτό 
σχετίζεται και με διάφορους άλλους παράγοντες, όπως 
την προχωρημένη ηλικία και τις συννοσηρότητες που 
συνοδεύουν τα Μδς, είναι ενδεικτικό του ιδιόμορφου 
ανοσολογικού υπόβαθρού τους ή/και διαταραχών 
στο μυελικό στρώμα. Επίσης, η αντιθυμοκυτταρική 
σφαιρίνη διορθώνει σε ικανό ποσοστό ασθενών με 
υποπλαστικά κυρίως Μδς τη μυελική ανεπάρκεια 
καταστέλλοντας την αυτοάνοση διεργασία, χωρίς 
όμως να «απελευθερώνει» τον κακοήθη κλώνο και να 
αυξάνει την πιθανότητα εκτροπής, υποδηλώνοντας 
έμμεσα πως η ανοσολογική απορρύθμιση αποτελεί 
πρωτογενή κι όχι αντιδραστικό παθογενετικό μηχανι-
σμό8. τέλος, πρόσφατη μελέτη του γονιδιακού προφίλ 
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παρομοίως, η στόχευση μιας άλλης κινάσης κατω-
φερώς στην οδό του τGFβ, της p38 Μάρκ, μειώνει 
την απόπτωση αιμοποιητικών προβαθμίδων και 
αποκαθιστά την αιμοποίηση in vitro, ενώ πιθανώς η 
ίδια κινάση συμμετέχει στην ελάττωση της ικανότητας 
αυτοανανέωσης των ςκ, όταν διεγείρεται από δρα-
στικές μορφές οξυγόνου (ROS)13. Ιδιαίτερως ενδιαφέ-
ρουσα είναι η σύνδεση της ανοσολογικά επαγόμενης 
μυελικής ανεπάρκειας με την κινάση mTOR σε δύο 
πειραματικά μοντέλα ποντικών. οι φλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες ενεργοποιούσαν την mTOR προκα-
λώντας μυελική ανεπάρκεια και κυτταροπενίες, ενώ 
η χορήγηση ραπαμυκίνης αποκατέστησε τη μυελική 
κυτταροβρίθεια μέσω αναστολής της mTOR14.

άπό την άλλη η δυσλειτουργία ευοδωτικών οδών, 
όπως η αφύσικη υπερδιέγερση των STAT1 και STAT5 
από τον GCSF σε ασθενείς με μονοσωμία 7 και η 
υπεραντιδραστικότητα των ςκ και ιδίως των μορίων 
STAT5 και άκτ σε διάφορες αιμοποιητικές κυτταροκί-
νες σε c-CBL-/- ποντικούς15, δείχνουν πως η εκτοπία της 
σηματοδότησης στα Μδς είναι εξαιρετικά πολύπλοκη 
και πιθανώς περιλαμβάνει πληθώρα αλληλοσυν-
δεόμενων οδών, που ίσως είναι διαταραγμένες και 
στα κλωνικά και στα φυσιολογικά ςκ. άν και αρκετές 
διαταραχές μεταγωγής σήματος στα Μδς έχουν ήδη 
σκοπευθεί φαρμακευτικά, η προγνωστική αξία τους δεν 
έχει μελετηθεί συστηματικά, πρώιμα όμως δεδομένα 
καταδεικνύουν πως τα προθεραπευτικά μεταγωγικά 
προφίλ των προγονικών προβαθμίδων ασθενών 
με όψιμο Μδς συσχετίζονται με την απάντηση στην 
5-αζακυτιδίνη16.

Γενετικές	διαταραχές
Ευρείας κλίμακας μελέτες σωματικών μεταλλάξεων 

στα Μδς ανάλογες με αυτές στην οΜλ δεν υπάρχουν 
προς το παρόν. η μελέτη με τη μεγαλύτερη ίσως 
κάλυψη του γενώματος είναι αυτή των Bejar και συν., 
στην οποία μελετήθηκαν οι μεταλλάξεις 111 γονιδίων 
σε μεγάλο (n=439) αριθμό ασθενών και συσχετίσθη-
καν με κλινικά δεδομένα. Μεταλλάξεις βρέθηκαν μόνο 
σε 18 γονίδια, με συχνότερα τα ΤΕΤ2 (20,5%) και 
ASXL1 (14,4%), ενώ ανεξάρτητη προγνωστική αξία 
είχαν μόνο οι αλλοιώσεις των TP53, EZH2, RUNX1, 
ASXL1 και ETV617. παρά τους περιορισμούς της, η 
μελέτη αυτή παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικά με τη γενετική των Μδς. πρώτον, τα ποσοστά 
γενομικών διαταραχών κυμαίνονται περί το 50% με 
τον συμβατικό καρυότυπο, ενώ με τις συστοιχίες 
μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNP arrays) 
ή συγκριτικού γενομικού υβριδισμού (array CGH), 
γενομικές αλλοιώσεις ανευρίσκονται σε ένα επι-

και της γονιδιακής οντολογίας σε CD34+ κύτταρα 183 
ασθενών με Μδς κατέδειξε σημαντική απορρύθμιση 
σειράς ανοσολογικών οδών, οι οποίες σχετίζονταν με 
συγκεκριμένες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, υποδει-
κνύοντας και πάλι άμεση σύνδεση του ανοσοποιητικού 
με την παθοφυσιολογία των Μδς9.

κΛωνική	αιΜΟΠΟιήΣή	ΣΤα	ΜδΣ
η ύπαρξη ενός πολυδύναμου προγονικού κυττάρου 

στο οποίο επισυμβαίνει η αρχική παθογενετική βλάβη, 
αντίστοιχου δηλαδή με το λευχαιμικό ςτελεχιαίο κύττα-
ρο (λςκ), δεν έχει προς το παρόν καταδειχθεί. Εκτός 
από τις εγγενείς δυσχέρειες στον ακριβή εντοπισμό 
και χαρακτηρισμό των λςκ, τα δεδομένα σχετικά με 
την κλωνική ανάμιξη και άλλων κυτταρικών αιμοποι-
ητικών σειρών εκτός της μυελικής είναι περιορισμένα 
και αλληλοσυγκρουόμενα, ενώ μόνο μία μελέτη έχει 
υποστηρίξει την ύπαρξη πολυδύναμης κλωνικής 
αιμοποίησης χρησιμοποιώντας μοντέλο ξενομετα-
μόσχευσης10. άνάλογη αντιφατικότητα υπάρχει και 
στην κλωνική συμμετοχή μη αιμοποιητικών κυττάρων, 
όπως των μεσεγχυματικών11. άνεξάρτητα όμως από το 
επίπεδο διαφοροποίησης το οποίο πλήττεται από το 
πρωταρχικό ογκογενετικό γεγονός, η χαρακτηριστική 
μυελική ανεπάρκεια και η αδυναμία γρήγορης και 
επαρκούς αποκατάστασης της αιμοποίησης μετά από 
χημειοθεραπεία υποδηλώνουν πως είτε τα κακοήθη 
ςκ ανταγωνίζονται τα φυσιολογικά για την κατάληψη 
των φωλεών αιμοποίησης (niches), είτε συμβαίνει 
εξάντληση της δεξαμενής των τελευταίων, λόγω αυ-
τοάνοσης επίθεσης ή διαταραχών του στρώματος12, 
αντικατοπτρίζοντας την πολυπαραγοντική και συχνά 
ανεξάρτητη της κλωνικής διαταραχής, παθογένεση 
των Μδς.

ΜΟΡιακή	ΠαΘΟΦυΣιΟΛΟΓια

κυτταρική	σηματοδότηση
η ετερογένεια των Μδς, τα πτωχά σε κύτταρα 

δείγματα και η απουσία ενός ευρέως αποδεκτού 
ζωικού μοντέλου είναι οι αιτίες για τα σχετικά λιγοστά 
δεδομένα και την απουσία ολοκληρωμένης εικόνας 
για τις διαταραχές της κυτταρικής σηματοδότησης στα 
Μδς. ωστόσο φαίνεται πως και οι ευωδοτικές και οι 
κατασταλτικές οδοί κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
και διαφοροποίησης εμφανίζουν βλάβες στα Μδς. 
η οδός του τGFβ είναι ενεργοποιημένη στα CD34+ 
κύτταρα ασθενών με πρώιμο Μδς και η φαρμακολο-
γική αναστολή της κινάσης TBRI (υποδοχέα τύπου Ι 
του TGFβ) επάγει την αιμοποίηση in vitro και in vivo. 
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πλέον 20-30% των ασθενών. Φαίνεται λοιπόν πως 
οι σημειακές μεταλλάξεις είναι μάλλον δευτερεύον 
γενετικό γεγονός στην παθοφυσιολογία των Μδς, 
με την εξαίρεση βέβαια των συχνών (ΤΕΤ2, ASXL1) 
μεταλλάξεων. δεύτερον, πολλά από τα μεταλλαγμένα 
γονίδια σχετίζονται με την επιγενετική ρύθμιση, όπως 
τα ΤΕΤ2, IDH1/2, ΕΖΗ2, ASXL1 κτλ., ενισχύοντας 
τη θέση των επιγενετικών διαταραχών στην παθο-
γένεση των Μδς. τρίτον πολλές από τις παραπάνω 
μεταλλάξεις απαντώνται και στα μυελοϋπερπλαστικά 
νοσήματα, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τον δευτερεύ-
οντα ρόλο τους στην ανάπτυξη των Μδς.

Επιγενετικές	διαταραχές
η υπομεθυλιωτική θεραπεία αποτέλεσε τη σημα-

ντικότερη πρόοδο στη θεραπευτική των Μδς. παρά 
όμως την αξιοσημείωτη δραστικότητά των υπομεθυλι-
ωτικών παραγόντων, η προκληθείσα υπομεθυλίωση 
δεν μπορεί προς το παρόν να συνδεθεί με την κλινική 
αποτελεσματικότητά τους, ενώ το αν όντως αποκαθι-
στούν την έκφραση ογκοκατασταλτικών ογκογονιδίων 
ή αντίθετα αποδιοργανώνουν πλήρως το επιγενετικό 
πρόγραμμα των ςκ πυροδοτώντας αποπτωτικούς 
μηχανισμούς, παραμένει επίσης άγνωστο11. Όπως 
προαναφέρθηκε στις γενετικές βλάβες, η επιγενετική 
βάση της παθογένεσης των Μδς είναι ισχυρή και 
ενδυναμώνεται συνεχώς με νέες ενδείξεις. Μελέτες με 
τεχνικές υψηλής απόδοσης (high throughput) αποκά-
λυψαν την κολοσσιαία πολυπλοκότητα της επιγενετικής 
απορρύθμισης στα Μδς, η οποία περικλείει χιλιάδες 
γονίδια με έκτοπη μεθυλίωση18. η βιολογική και κλινική 
σημασία των αλλοιώσεων αυτών είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί καθώς οι παρούσες μεταφραστικές μελέτες 
περιορίζονται σε λίγα γονίδια, αλλά το διαφορετικό 
πρότυπο μεθυλίωσης μεταξύ Μδς και de novo οΜλ 
υποδεικνύει διαφορετική παθογένεση των δύο μυε-
λικών νεοπλασιών18 και πιθανώς εξασθένηση των 
μηχανισμών προστασίας των γονιδιακών εκκινητών 
(promoters) από τη μεθυλίωση.

Γενομικές	διαταραχές
οι περισσότερες πληροφορίες βιολογικών αλλοι-

ώσεων στα Μδς αφορούν τις γενομικές διαταραχές, 
η μελέτη των οποίων έχει βρει εφαρμογή στην κλινική 
πράξη. η ενσωμάτωση του συμβατικού καρυότυπου 
στα προγνωστικά συστήματα μετρά ήδη πάνω από 
μια δεκαετία, ενώ με τη συσσώρευση νέων ευρημάτων 
γίνεται ολοένα και πιο εμφανής η προγνωστική του 
αξία19. οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες συνδυασμένες 
ή όχι με σωματικές μεταλλάξεις διακρίνουν σωρεία 

ξεχωριστών υποοντότητων Μδς, λόγω όμως περιορι-
σμένου χώρου θα αναφερθούμε μόνο στις κυριότερες.

-7/del7q
περίπου 10% των ασθενών με πρωτοπαθές Μδς 

και έως 50% αυτών με δευτεροπαθές φέρουν ανωμα-
λίες του χρωμοσώματος 7. η μελέτη των υποψήφιων 
γονιδίων των τουλάχιστων τριών διαγραμμένων περι-
οχών (CDR) του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 
7 παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ασθενείς 
αυτοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό απάντησης στην 
υπομεθυλιωτική θεραπεία. πρόσφατα, δύο ανεξάρ-
τητες ερευνητικές ομάδες ανέφεραν ταυτόχρονα την 
ανεύρεση απενεργοποιητικών μεταλλάξεων του ογκο-
κατασταλτικού γονιδίου ΕΖΗ2, το οποίο κωδικοποιεί 
μια ιστονική μεθυλτρανσφεράση και εδράζεται στη 
θέση 7q36.1, με τη χρήση συστοιχιών μονονουκλε-
οτιδικών πολυμορφισμών20,21.

20q-
η καλή πρόγνωση των ασθενών με 20q- είναι 

γνωστή από την εποχή του IPSS. παρόλ’ αυτά τα 
γονίδια που εδράζονται στη διαγραμμένη περιοχή δεν 
είναι όλα γνωστά. Ένα τέτοιο είναι το ογκοκατασταλικό 
πολυκομβικό (polycomb-related) γονίδιο L(3)MBTL1, 
το οποίο εκφράζεται στα CD34+ κύτταρα και δρα ως 
αναστολέας της μεταγραφής22.

t(3;21)
η αναδιάταξη t(3;21) και οι λοιπές χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες που σχετίζονται με τη θέση 3q26 είναι από 
τις πρώτες που αποκρυπτογραφήθηκαν μοριακά. η 
εν λόγω θέση περιλαμβάνει το γονίδιο MDS1/EVI1, 
αλλά τα σημεία θραύσεως ενεργοποιούν συχνά μόνο 
το EVI1, το οποίο δρα ως ογκογονίδιο και προκαλεί 
φαινότυπο Μδς όπως έχει καταδειχθεί σε μοντέλα 
ποντικών, αλλά και σε ασθενείς που λάμβαναν γο-
νιδιακή θεραπεία για χρόνια κοκκιωματώδη νόσο 
και υπέστησαν ενθετική ενεργοποίηση (insertional 
activation) του EVI123.

5q-
το σύνδρομο 5q- περιγράφηκε πριν τέσσερις 

περίπου δεκαετίες, αλλά η μοριακή παθοφυσιολογία 
του άρχισε να γίνεται κατανοητή μόλις τα τελευταία 
3 χρόνια. πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί πως οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς με έλλειψη του μακρού σκέλους 
του χρωμοσώματος 5 δεν εμφανίζουν το κλασσικό 



176

Ι. κοτσιανίδης και συν.

σύνδρομο, είναι άνδρες, φέρουν διαφορετική CDR 
(5q31 έναντι 5q33.1 του κλασσικού συνδρόμου) και 
παρουσιάζουν επιθετικότερη νόσο24. το 2008 οι Ebert 
και συνεργάτες αποσιωπώντας και τα 41 γονίδια της 
CDR σε πρωτογενή CD34+ κύτταρα έδειξαν πως η 
απλοανεπάρκεια του γονιδίου RPS14, απαραίτητου 
για τη ριβοσωμική βιογένεση, αναπαράγει τον φαι-
νότυπο του συνδρόμου 5q-, κατ’ αναλογία με την 
απλοανεπάρκεια του συναφούς RPS29 γονιδίου στη 
συγγενή αναιμία Diamond-Blackfan25. ωστόσο, καθώς 
η τελευταία δεν παρουσιάζει θρομβοκυττάρωση, η 
απλοανεπάρκεια του RPS14 ίσως δεν μπορεί από 
μόνη της να είναι υπεύθυνη για τον πλήρη κλινικό 
φαινότυπο. πράγματι, πρόσφατα φάνηκε πως η 
απλοανεπάρκεια δύο μικροRNA, των mir-145 και mir-
146a, μόνη της1 ή σε συνεργασία με την απώλεια του 
RPS1426, προκαλεί θρομβοκυττάρωση και προσδίδει 
πλεονέκτημα επιβίωσης στον κλώνο του 5q-. άνεξάρ-
τητα από τις παραπάνω μελέτες, η μοριακή βάση για 
την ανατροπή της επικρατούσας αίσθησης σχετικά 
με την απόλυτα καλοήθη φύση της ανωμαλίας 5q-, 
ήρθε με τη μελέτη των Jädersten και συν., που έδειξε 
πως περίπου το 20% των ασθενών με πρώιμο Μδς 
φέρουν μεταλλάξεις του p53, οι οποίες συνδέονται 
με αυξημένο κίνδυνο λευχαιμικής εκτροπής και χει-
ρότερη πρόγνωση, επιβεβαιώνοντας έτσι την κλινική 
ετερογένεια αυτής της υποομάδας των Μδς27.

ΠΕιΡαΜαΤικα	ΜΟνΤΕΛα	ΠΟνΤικΟυ
τα ζωικά μοντέλα αποτελούν το πλέον ισχυρό 

ερευνητικό εργαλείο της μοριακής και κυτταρικής βιο-
λογίας. η χρήση τους παρέχει την πλατφόρμα για τον 
εκτενή έλεγχο νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και 
βοηθά στην διερεύνηση ερωτημάτων που δε μπορούν 
να εξετασθούν άμεσα σε ασθενείς οδηγώντας στην 
βελτίωση της κατανόησης της βιολογίας πληθώρας 
νοσημάτων. άδρά, τρεις στρατηγικές ανάπτυξης 
χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση του Μδς 
στους ποντικούς. η χορήγηση καρκινογόνων/με-
ταλλαξιογόνων, η τροποποίηση των αιμοποιητικών 
κυττάρων ποντικού μέσω γενετικής μηχανικής και η 
ξενομεταμόσχευση ανθρώπειων κυττάρων από ασθε-
νείς με Μδς28. πιθανώς λόγω της ευρείας ετερογένειας 
των Μδς κανένα τρέχον μοντέλο δεν αναπαράγει 
την πλήρη κλινική εικόνα των Μδς. τα δύο πλέον 
πετυχημένα μοντέλα γενετικής μηχανικής είναι οι δια-
γονιδιακοί ποντικοί NUP98–HOXD13 και Cd74–Nid67. 
ο πρώτος προκύπτει από τη σύντηξη των γονιδίων 
NUP98 και HOXD13, τα οποία συνδέονται με την 
αναδιάταξη t(2;11) και έχουν αναφερθεί μεταλλαγ-
μένα στην οΜλ και τα Μδς28. οι NUP98–HOXD13 
ποντικοί εμφανίζουν δυσπλασία και αναποτελεσματική 

αιμοποίηση και περίπου το 50% εξελίσσεται σε οξεία 
λευχαιμία στους 10-14 μήνες, αλλά ορισμένοι εκτρέ-
πονται σε τ ή Β λεμφοβλαστική λευχαιμία, η οποία 
δεν παρατηρείται σε ασθενείς με Μδς28. ο δεύτερος 
διαγονιδιακός ποντικός δημιουργήθηκε προκαλώντας 
απλοανεπάρκεια του διαστήματος Cd74–Nid67, που 
περικλείει το γονίδιο RPS14, κατ’ αναλογία του αν-
θρώπειου CDR στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος 
529. οι Cd74–Nid67 ποντικοί εμφανίζουν μερικώς τον 
φαινότυπο του συνδρόμου 5q-, αλλά παρουσιάζουν 
θρομβοπενία. Επιπλέον, υπερκφράζουν το p53 στις 
μυελικές προβαθμίδες και αν διασταυρωθούν με 
p53-/- ποντικούς η ελαττωματική ανάπτυξη των ςκ 
διασώζεται υποδεικνύοντας κεντρικό ρόλο του p53 
στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου 5q-29.

άρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να μεταμοσχεύ-
σουν ανθρώπεια κύτταρα Μδς σε ανοσοκατεσταλμέ-
νους ποντικούς, αλλά προς το παρόν είτε το ποσοστό 
εμφύτευσης είναι πολύ χαμηλό, είτε δεν αναπαράγεται 
ο φαινότυπος της νόσου11,28,30. παρά όμως την περιο-
ρισμένη επιτυχία τους, τα μοντέλα ξενομεταμόσχευσης 
έδωσαν πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ςκ 
των Μδς, δηλαδή την χαμηλή ικανότητα επιβίωσης 
και την αμβλυμένη απάντηση στις κυτταροκίνες10, 
και επιπλέον επιβεβαίωσαν τον σημαντικό ρόλο του 
στρώματος στην παθοφυσιολογία των Μδς.

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
οι εντυπωσιακές εξελίξεις στις τεχνολογίες υψηλής 

απόδοσης και η στενότερη επικοινωνία γιατρών-
βασικών ερευνητών έχουν οδηγήσει σε σημαντική 
πρόοδο στην κατανόηση της παθοβιολογίας των Μδς. 
η πλήρης χαρακτηρισμός των μοριακών διαταραχών 
δύναται να οδηγήσει στη μοριακή ταξινόμηση των Μδς 
και να βοηθήσει αποφασιστικά στην διαφοροδιάγνωση 
οριακών περιπτώσεων, ενώ η αντικειμενικότητα ενός 
προγνωστικού συστήματος βασισμένου σε μοριακές 
βλάβες θα υπερβεί τους τρέχοντες περιορισμούς στην 
σωστή διαστρωμάτωση ασθενών κατά τις κλινικές 
δοκιμές. Επιπρόσθετα, καθώς βαδίζουμε στο δρόμο 
των στοχευουσών θεραπειών, η ταυτοποίηση και ο 
ακριβής χαρακτηρισμός των εμπλεκόμενων μορίων και 
βιολογικών οδών στα Μδς θα προσφέρει άφθονους 
θεραπευτικούς στόχους, φρυκτωρεύοντας τον ερχομό 
της εποχής της εξατομικευμένης θεραπείας στα Μδς.
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ΕιΣαΓωΓή
Με την αυξανόμενη αποσαφήνιση της βιολογι-

κής σημασίας επιφανειακών μεμβρανικών μορίων 
και οδών ενδοκυττάριας μεταγωγής μηνύματος στα 
προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα και τα άλλα κύτταρα 
που εμπλέκονται στην παθογένεια των μυελοδυ-
σπλαστικών συνδρόμων (λεμφοκύτταρα, κύτταρα 
στρώματος, ενδοθηλιακά κύτταρα), αποκαλύπτονται 
συνεχώς νεότεροι δυνητικοί στόχοι «αιτιολογικής» 
ή στοχεύουσας (targeted) θεραπείας. το αδύνατο 
σημείο για τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (Μδς) 
είναι ότι, σε αντίθεση με άλλα νοσήματα (π.χ. ΧΜλ), 
τα παθογενετικά γεγονότα και οι διαταραγμένες οδοί 
είναι πολλαπλές.

η θεραπευτική στόχευση διαταραγμένων μεταβο-
λικών οδών ενός μεταλλαγμένου κυττάρου αποτελεί 
πρόκληση για τη σύγχρονη άιματολογία: πρώτον γιατί 
αλλάζει την κυρίαρχη θεραπευτική αντίληψη περί 
καταστροφής του παθολογικού κλώνου με συμβατική 
χημειοθεραπεία, προς μια νέα αντίληψη δημιουργίας 
συνθηκών επαγωγής διαφοροποίησης και ενεργο-
ποίησης της απόπτωσης. δεύτερον διότι, μολονότι ο 
ρυθμός ανακάλυψης μορίων με στοχεύουσα δράση 
είναι μεγάλος, απαιτείται εκτεταμένη έρευνα και μεγάλη 
κλινική εμπειρία για να δομηθούν οι κατάλληλοι και 
αποδοτικότεροι συνδυασμοί, και τρίτον γιατί απαιτείται 
μεγάλη προσοχή και μακρά παρακολούθηση για να 
διαπιστωθούν οι συνέπειες διέγερσης ή αποκλεισμού 
συγκεκριμένων οδών μεταγωγής μηνύματος στα 
φυσιολογικά κύτταρα.

κατηγορίες φαρμάκων, που διερευνώνται επί 
ασθενών με Μδς είναι διάφοροι τροποποιητές της 
έκφρασης γονιδίων και της μεταγραφής του DNA, 
αναστολείς της μεταγωγής μηνύματος, τροποποιητές 

της επεξεργασίας του RNA, τροποποιητές του μυελικού 
μικροπεριβάλλοντος και της ανοσολογικής απάντη-
σης, και αναστολείς της απόπτωσης. άναλυτικότερα 
αυτές οι κατηγορίες φαρμάκων παρουσιάζονται στον 
πίνακα 1.

ΤΡΟΠΟΠΟιήΣή	ΡιΒΟΣωΜαΤικήΣ	 
και	ΜΕΤαΦΡαΣΤικήΣ	ΛΕιΤΟυΡΓιαΣ

ςτους ασθενείς με del-5q δεν έχουν διαπιστωθεί 
μεταλλάξεις ή μεμονωμένες απώλειες στα γονίδια της 
Συνήθως	απαλειφόμενης	Περιοχής	(Commonly	
Deleted	Region-CDR), συνεπώς ο πιθανότερος 
παθογενετικός μηχανισμός φαίνεται πως είναι η 
απλοτυπική ανεπάρκεια κάποιων κρίσιμων γονιδίων 
(haploinsufficiency).1 Έτσι, στη θρομβοκυττάρωση 
του συνδρόμου πιθανώς συμβάλλει η ανεπάρκεια 
των γονιδίων miR-145 and miR-146a. Άλλα γονίδια, η 
ανεπάρκεια των οποίων παίζει παθογενετικό ρόλο είναι 
το SPARC και το RPS14	(Ribosomal	Protein-14), η 
απλοτυπική ανεπάρκεια του οποίου έχει επιβεβαιωθεί 
σε CD34+ κύτταρα ασθενών και σε μοντέλα της νόσου 
επί πειραματοζώων. άνεπάρκεια του RPS14 σε μη αι-
μοποιητικά κύτταρα προκαλεί αναστολή επεξεργασίας 
του 18S ριβοσωματικού RNA και ανεπαρκή σύνθεση 
της 40S ριβοσωματικής υπομονάδας. οι διαταραχές 
αυτές συνοδεύονται από αύξηση της έκφρασης της 
πρωτεΐνης p53, αναστολή εξέλιξης του κυτταρικού 
κύκλου στη φάση G0/G1 και ώθηση σε αποπτωτικό 
θάνατο.2 Με βάση αυτή την ερμηνεία, το	σύνδρομο	
del-5q	αποτελεί	μία	επίκτητη	ριβοσωματοπάθεια,	
αφού	η	βλάβη	των	ριβοσωματίων	είναι	καθορι-
στική	για	την	ερυθροποίηση.

H χορήγηση λεναλιδομίδης θεραπευτικά, βοήθη-
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RPS14 και SPARC.4 Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν 
στην επιλεκτική εξόντωση του del-5q κλώνου και την 
αντικατάστασή του από πολυκλωνική (φυσιολογι-
κή) αιμοποίηση. ςαν μονοθεραπεία η λεναλιδομίδη 
οδηγεί σε συνολική ανταπόκριση 75-80% (πλήρη 
στο 60-65%) των ασθενών. καλύτερα ανταποκρί-
νονται οι ασθενείς με σύνδρομο del-5q, ή με άλλα 
Μδς και del-5q, χωρίς επιπρόσθετες κυτταρογενετι-
κές ανωμαλίες.	ή	επίτευξη	αιματολογικής,	ακόμα	

σε αρκετά την κατανόηση της μοριακής παθογένειας 
του συνδρόμου del-5q, αποτελώντας μια στοχεύουσα 
θεραπεία. η λεναλιδομίδη τροποποιεί το profile των 
παραγόμενων από τα τ-λεμφοκύτταρα κυτταροκινών, 
αναστέλλοντας την παραγωγή IFN-γ,3 διεγείρει την 
ερυθροποίηση ευοδώνοντας τη μεταγωγή μηνύμα-
τος μέσω JAK-STAT5, αναστέλλει 2 φωσφατάσες, 
που επιβραδύνουν την πρόοδο του κυτταρικού κύ-
κλου (CDC25C και PP2A) και ενεργοποιεί τα γονίδια 

Πίνακας	1.	κατηγορίες φαρμάκων στοχεύουσας θεραπείας για ασθενείς με Μδς

Τροποποιητές	της	έκφρασης	γονιδίων
	 Πυρηνικός	παράγων	–κΒ
  Bortezomib
  CID-2100018
  παρθενολίδη και παράγωγα (LC-1)
	 Aurora	κινάσες
Τροποποιητές	μεταγραφής	στο	επίπεδο	του	DNA
	 απομεθυλιωτικοί	παράγοντες	–	ανάλογα	νουκλεοτιδίων
  άζακυτιδίνη, δεσιταμπίνη
  Φαζαραμπίνη, κλοφαραμπίνη, ςαπασιταμπίνη
  ζεμπουλαρίνη
	 αναστολείς	αποακετυλάσης	ιστόνης
  καρβοξυλικά οξέα (Βαλπροϊκό οξύ, Υδροξυβουτυρικό οξύ, Φαινυλβουτυρικό νάτριο, ά-9)
  Υδροξαμικά οξέα (TSA, Vorinostat, Panobinostat, Belinostat, Oxamiflatin)
  Βενζαμίδια (Entinostat, Givinostat, ν-acetyldinaline, MGCD0103)
  κυκλικά πεπτίδια (δεψιπεπτίδιο, άπισιδίνη)
  Εποξυκετόνη, τραποξείδιο
αναστολείς	μεμβρανικών	υποδοχέων	και	Τροποποιητές	μεταγωγής	μηνύματος
	 Τύπου	ιι	κινάσες	και	υποδοχείς
	 	 Πρωτεϊνική	κινάση	C (Leustartinib, Midostaurin, KW-2449)
	 	 Sorafenib	(πλειοτροπικός	Τκι)
	 Οδός	PI3K/Act	–	Πρωτεϊνική	κινάση	Β
  Θεοφυλίνη, πεντοξυφυλίνη
	 	 mTOR	αναστολείς	(Temsirolimus, Everolimus, Ridavorolimus)
	 Οδός	p38/MAPK	(SCIO469, άλλοι σε προκλινικό επίπεδο αναστολείς υπό δοκιμή)
	 Οδός	JAK/STAT
  λεναλιδομίδη
  Ezatiostat
	 Οδός	RAS
	 	 αναστολείς	Φαρνεσυλτρανσφεράσης	(Tipifarnib, Lonafarnib)
	 Οδός	PIM	κινάσης	(κ00135)
	 Τύπου	ιιι	κινάσες	και	υποδοχείς	(κιΤ,	FLT3,	PDGF,	FMS,	VEGF)
  Bevacizumab	(αντι-VEGF)
	 	 Sunitinib,	Semaxanib,	Vatalanib,	ON	01910.Na	(πλειοτροπικοί	Τκι)
	 	 Erlotinib	Gefitinib	(αναστολείς	EGFR)
	 	 Tandutinib	(αναστολέας	FLT3)
Τροποποιητές	επεξεργασίας	του	RNA	(αναστολείς siRNA, tRNA, miRNA κλπ)
Τροποποιητές	απόπτωσης	(αντι-TNF, Aντι-TNFR)
  Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (Exisulind)
Τροποποιητές	του	μικροπεριβάλλοντος	του	μυελού
  άντιχυμοκίνες (Plerixafor)
  Semaxanib (πλειοτροπική δράση)
  λεναλιδομίδη, Θαλιδομίδη
  άναστολείς φωσφοδιεστεράσης-4 (CC-1088, CC-10004)
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και	κυτταρογενετικής	ύφεσης	και	από	ασθενείς	
άλλων	κατηγοριών	ΜδΣ	με	del-5q	μόνον	ή	και	
επιπρόσθετες	ανωμαλίες,	υποδηλώνει	ότι	σε	
αρκετές	περιπτώσεις	ο	κυρίαρχος	παθογενετικός	
μηχανισμός	προσδιορίζεται	από	την	απώλεια	της	
CDR	περιοχής	του	χρωμοσώματος	5, συνεπώς 
και αυτοί οι ασθενείς είναι σκόπιμο να εκτίθενται σε 
λεναλιδομίδη.

ΕΠιΓΕνΕΤικΟι	ΤΡΟΠΟΠΟιήΤΕΣ:	 
αναΣΤΟΛΕιΣ	ΜΕΘυΛιωΣήΣ	ΤΟυ	DNA	 
και	ακΕΤυΛιωΣήΣ	Των	ιΣΤΟνων

Επιγενετική	αποσιώπηση	μέσω	υπερμεθυ-
λίωσης	του υποκινητή κρίσιμων γονιδίων αποτελεί 
αναγνωρισμένο παθογενετικό μηχανισμό των Μδς 
και άλλων αιματολογικών δυσκρασιών. Επιτυγχάνεται 
με προσθήκη μεθυλομάδων στον άνθρακα 5 του δα-
κτυλίου της κυτοσίνης, σε περιοχές δινουκλεοτιδίων 
κυτιδίνης-γουανίνης (νησίδια	CpG),	με την δράση 
των μεθυλ-τρανσφερασών (DNMT) (Εικόνα 1). η 
DνMT1 μεθυλιώνει περισσότερο μερικώς μεθυλιωμέ-
νες περιοχές, ενώ οι DNMT3A και η DNMT3B, εκκινούν 
de novo μεθυλίωση. Υπερέκφραση της DνMT1 έχει 
διαπιστωθεί σε υψηλού κινδύνου Μδς και οΜλ, και 
απρόσφορη υπερμεθυλίωση έχει τεκμηριωθεί για 
πολλά γονίδια, όπως το ρυθμιστικό του κυτταρικού 
κύκλου p15. άναστολή της DνMT1 αποκαθιστά την 
έκφραση αποσιωπημένων γονιδίων, διορθώνοντας τον 
φαινότυπο της νόσου. ή	μεθυλίωση	των	υποκινητών	
και	η	αποσιώπηση	των	γονιδίων p15InK4B, HIC1,	
CDH1, ER, DAPK1, καντχερίνης κ.λπ., αποτελούν	
κακό	προγνωστικό	παράγοντα	για	ΜδΣ	πρωΐμων	
σταδίων. Έχει προταθεί η καθιέρωση score μεθυλί-
ωσης με βάση τον αριθμό των υπερμεθυλιωμένων 
γονιδίων, τον βαθμό μεθυλίωσης καθενός, την ηλικία, 
το φύλο, και το IPSS. άσθενείς με υψηλότερο score 
έχουν μικρότερη επιβίωση και μικρότερο διάστημα 
ελεύθερο προόδου της νόσου.5

η θεραπεία με αζακυτιδίνη	ή	δεσιταμπίνη επι-
φέρει πλήρεις υφέσεις στο 15-20% των ασθενών 
και συνοδεύεται από ελάττωση της μεθυλίωσης της 
p15INK4B.6,7 Μολονότι αυτό δεν είναι απαραίτητο για 
την ανταπόκριση, οι ευνοϊκά ανταποκρινόμενοι έχουν 
μεγαλύτερη αύξηση έκφρασης της p15INK4B.8

οι αναστολείς	της	αποακετυλάσης	της	ιστό-
νης	(HDAC-I) αποκαθιστούν επίσης την έκφραση 
επιγενετικά αποσιωπηθέντων γονιδίων. ωστόσο, η 
μονοθεραπεία με HDAC-I δεν επαρκεί σε περιπτώσεις 
έντονα υπερμεθυλιωμένων γονιδίων και απαιτείται 
αρχική χορήγηση ενός αναστολέα της DNMT1 και 
ακολούθως χορήγηση HDAC-Ι. οι HDAC τροποποιούν 

τη διαμόρφωση της χρωματίνης στον χώρο, αποσπώ-
ντας ακετυλομάδες από λυσίνες ιστονών των νουκλε-
οσωμάτων, καθιστώντας τις μεταγραφικές περιοχές 
των γονιδίων μη προσβάσιμες στους μεταγραφικούς 
παράγοντες και την RNA-πολυμεράση (Εικόνα 1). 
Επιπλέον, οι HDAC-I παρεμβαίνουν σε πολλά άλλα 
σημεία του κυτταρικού μεταβολισμού, όπως η πα-
ραγωγή ROS, η διόρθωση κακώς αναδιπλωμένων 
πρωτεϊνών, η απόπτωση, η τοπογραφία του NF-κΒ 
κ.λπ. πρώτης γενιάς HDAC-I είναι το βαλπροϊκό	οξύ	
(VPA),	το	υδροξυβουτυρικό	οξύ	και	το	φαινυλβου-
τυρικό	νάτριο	(NaPΒ). Μονοθεραπεία με VPA δίνει 
ανταποκρίσεις στο 20-40%, κυρίως επί ασθενών με 
χαμηλού/ενδιαμέσου-1 κινδύνου Μδς. άναστροφή 
της μεθυλίωσης μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας με 
συνδυασμό αζακυτιδίνης και NaPΒ προδίκαζε ευνοϊκή 
ανταπόκριση σε υψηλού κινδύνου Μδς.9

το Vorinostat (Zolinza®) είναι δεύτερης γενιάς 
HDAC-I, που αναστέλλει τις κλάσεις Ι και ΙΙ HDAC. ςε 
μελέτη πρώϊμης φάσης επί 41 ασθενών ανταποκρίθη-

Εικόνα	1.	οι δύο βασικοί μηχανισμοί επιγενετικής τροποποίησης 
και ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης: μεθυλίωση του DNA 
και ακετυλίωση των ιστονών
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καν 7, και οι σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
ήταν κόπωση, διάρροια, ναυτία και θρομβοπενία.10 
το Entinostat (MS-275) και το MGCD0103 είναι 
βενζαμιδικά παράγωγα, p.os. λαμβανόμενοι ισχυροί 
αναστολείς της κλάσης Ι HDAC. οι αναστολείς αυτοί 
δεν	επηρεάζουν	την	ακετυλίωση	της	Πρωτεΐνης 
του Θερμικού Shock-90	(HSP90),	δηλαδή	τροπο-
ποιούν	τις	επιγενετικές	μεταβολές	στο	νουκλεό-
σωμα,	αλλά	δεν	επιδρούν	στις	κυτταροπλασμα-
τικές	πρωτεΐνες, είναι επομένως λιγότερο τοξικοί. 
το Entinostat προκαλεί παρατεταμένη ακετυλίωση 
της ιστόνης η418, αλλά η αντιλευχαιμική του δράση 
είναι περιορισμένη.11

άκόμα νεότεροι HDAC-I είναι το Belinostat, το 
Panobinostat, το Givinostat και η ρομιδεψίνη (δεψιπε-
πτίδιο). το Belinostat αναστέλλει τις HDAC κλάσεων-Ι 
και -ΙΙ. το δεψιπεπτίδιο δοκιμάστηκε σε ασθενείς με 
συμπαγείς όγκους και σε 12 με υψηλού κινδύνου 
Μδς/οΜλ. Ένας ασθενής πέτυχε πλήρη ύφεση 
και 6 σταθερή νόσο, αλλά ο βαθμός ακετυλίωσης 
της ιστόνης η3/η4 δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. τα 
αποτελέσματα αυτά δεν κρίθηκαν σημαντικά και το 
δεψιπεπτίδιο δεν έχει δοκιμαστεί σε μεταγενέστερη 
φάση σε ασθενείς με Μδς.

ΜΕΛΕΤΕΣ	ΣυνδυαΣΜΕνήΣ	ΘΕΡαΠΕιαΣ	 
ΜΕ	αναΣΤΟΛΕα	DNMT1	και	HDAC-I

αζακυτιδίνη	+	VPA
ο συνδυασμός αυτός είναι αρκετά αποτελεσμα-

τικός σε υψηλού κινδύνου Μδς, ωστόσο λίγα είναι 
γνωστά για τους τροποποιούμενους μοριακούς μη-
χανισμούς. Ένας μηχανισμός, εμπλεκόμενος στην 
εξέλιξη των Μδς σε οΜλ είναι η αποσιώπηση της 
φωσφοϊνοσιτιδικής φωσφολιπάσης C (PI-PLC)-β1. 
ή	αζακυτιδίνη	επάγει	την	έκφραση	της	PI-PLCβ1.	
Με συνδυασμό αζακυτιδίνης και VPA διαπιστώθηκε 
αύξηση έκφρασης της κυκλίνης D3, που αποτελεί 
μεταγενέστερο μεταβολίτη μεταγωγής μηνύματος 
της PI-PLCβ1, εύρημα δηλωτικό ότι αυτή η συνδυα-
σμένη θεραπεία ενεργοποιεί την οδό της PI-PLCβ1. 
ςυνεπώς η ενεργότητα της PI-PLCβ1 μετά θεραπεία 
επιγενετικής τροποποίησης μπορεί να αποτελέσει 
εργαλείο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητος της 
θεραπείας.12

δεσιταμπίνη	+	VPA
ο συνδυασμός χορηγήθηκε σε 54 ασθενείς με 

κακής πρόγνωσης Μδς/οΜλ, από τους οποίους 12 
ανταποκρίθηκαν (10 CR). Μείζονα κυτταρογενετική 
ανταπόκριση πέτυχαν 6/8 ασθενείς, ενώ μεταξύ 10 

υπερηλίκων ανταποκρίθηκαν οι 5 (4 CR). η μέση 
διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 7.2 μήνες και η μέση 
συνολική επιβίωση 15.3 μήνες. τεκμηριώθηκε απο-
μεθυλίωση του DNA, ακετυλίωση των ιστονών η3 
και η4 και επανενεργοποίηση της p15 πρωτεΐνης, η 
οποία συσχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό ανταπό-
κρισης. ςυνεπώς ο συνδυασμός αυτός έδειξε υψηλή 
ασφάλεια και καλή αποτελεσματικότητα.13

δεσιταμπίνη	+	Vorinostat
ο εν λόγω συνδυασμός χορηγήθηκε σε 31 ασθε-

νείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική οΜλ μετά από 
Μδς. άπό 23 αξιολογήσιμους ασθενείς, 1 πέτυχε CR 
διάρκειας 6 εβδομάδων, 4 ελάττωσαν το ποσοστό 
βλαστών και 4 είχαν σταθερή νόσο. οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες ήσαν διαχειρίσιμες. Εξ άλλου συνδυασμός 
άζακυτιδίνης και Vorinostat ήταν αποτελεσματικός σε 
3 υπερήλικες ασθενείς με οΜλ μετά από Μδς, και 
οι 3 ασθενείς δεν είχαν πρόοδο νόσου για 6 μήνες.

αζακυτιδίνη	+	Entinostat
ο συνδυασμός αυτός αξιολογήθηκε σε 30 ασθενείς 

και εκτιμήθηκε ο βαθμός απομεθυλίωσης 4 γονιδίων-
στόχων (p15INK4B, CDH-1, DAPK-1 και SOCS-1) σε 
δείγματα μυελού, λαμβανόμενα πριν από κάθε κύκλο 
θεραπείας. άναστροφή της υπερμεθυλίωσης των 
υποκινητών και επαγωγή ακετυλίωσης των ιστονών 
H3/H4 επιβεβαιώθηκε ανεξαρτήτως ανταπόκρισης 
και ο βαθμός απομεθυλίωσης δεν συσχετίστηκε με 
την κλινική αποτελεσματικότητα.14

αζακυτιδίνη	+	MGCD0103
το MGCD0103 είναι εκλεκτικός HDAC-Ι και σε 

συνδυασμό με Aζακυτιδίνη χορηγήθηκε σε 37 ασθε-
νείς. άνταπόκριση πέτυχαν 11, που ήταν 4 CR, 5 
CR-μυελού (ελάττωση βλαστών <5%, βελτίωση μορ-
φολογίας, χωρίς αποκατάσταση κυτταροπενιών) και 
2 PR. ςτην μελέτη φάσης ΙΙ συμπεριελήφθησαν 27 
ασθενείς από τους οποίους ανταποκρίθηκαν 10. 
άναμένονται να σχεδιαστούν και άλλες μελέτες με 
αυτό τον συνδυασμό.

αναΣΤΟΛΕιΣ	ΦαΡνΕΣυΛΤΡανΣΦΕΡαΣήΣ	–	
ΣΤΟΧΕυΣή	ΤήΣ	ΟδΟυ	ΤΟυ	RAS

η φαρνεσυλτρανσφεράση (FT) είναι ένζυμο που 
ρυθμίζει την ανάπτυξη και διαφοροποίηση πολλών 
ειδών κυττάρων. καταλύει τη μεταφορά φαρνεσυλο-
μάδων σε τελικές κυστίνες πρωτεϊνών. οι αναστολείς 
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της FT (FTI), αναστέλλουν και άλλες οδούς μεταγωγής 
μηνύματος, που επηρεάζουν την αγγειογένεση, την 
κυτταρική κίνηση και προσκόλληση, τη μίτωση και την 
κυτταρική επιβίωση. Μεταξύ άλλων αναστέλλουν	
την	μεταγωγή	μηνύματος	των	πρωτεϊνών	ras, 
παρεμβαίνοντας στην φαρνεσυλίωση, αναστέλλοντας 
την μετακίνησή τους στην κυτταρική μεμβράνη, και 
καθιστώντας τες ανενεργείς, είτε είναι μεταλλαγμένες 
είτε όχι. ςαν συνέπεια ελαττώνεται η επιφανειακή 
έκφραση και απελευθέρωση του αγγειακού-ενδοθη-
λιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF). Μεταλλάξεις 
των γονιδίων RAS ανευρίσκονται στο 20% περίπου 
των ασθενών με υψηλού κινδύνου Μδς/οΜλ, αλλά 
η πρόγνωσή τους δεν είναι αποσαφηνισμένη. δια-
τίθενται δύο FTI, το Tipifarnib (Zarnestra®) και το 
Lonafarnib (Sarazar®).

Με Tipifarnib μονοθεραπεία ανταποκρίθηκε το 
5-10% υπερηλίκων ασθενών με οΜλ, χωρίς να αυ-
ξηθεί η επιβίωσή τους. ςε μελέτη του MD Anderson, 
από 61 ασθενείς ανταποκρίθηκαν 16, οι 3 με CR και 
13 με PR. οι περισσότεροι ασθενείς παρουσίασαν 
βελτίωση της θρομβοπενίας.15 ςε άλλη μελέτη επί 82 
ασθενών, 12 πέτυχαν CR μέσης διάρκειας 12.5 μηνών, 
και 17 αιματολογική βελτίωση. το ζητούμενο για τους 
FTI είναι να σχεδιαστούν συνεργικοί συνδυασμοί με 
χημειοθεραπεία ή άλλους παράγοντες και να προσ-
διοριστούν μοριακοί δείκτες προβλεπτικοί ευνοϊκής 
ανταπόκρισης. Για τον σκοπό αυτό έχει προταθεί η 
ανίχνευση των γονιδίων RasGRP1 και APTX. άξιο-
λογώντας την σχέση των γονιδίων αυτών βρέθηκε ότι 
οι ασθενείς με λόγο έκφρασης RasGRP1/APTX >2 
είχαν πιθανότητα ανταπόκρισης στο Tipifarnib 92%.

αναΣΤΟΛΕιΣ	ΤήΣ	ΤΡανΣΦΕΡαΣήΣ	 
ΤήΣ	ΓΛΟυΤαΘΕιΟνήΣ	(GSTP1-1)

To Ezatiostat (TLK199, Telintra®), είναι συνθετικό 
τριπεπτίδιο, ανάλογο της γλουταθειόνης, που αφού 
μεταβολιστεί σε TLK117, αποσυνδέει την GSTP1-1 
από την C-Jun-N τελική κινάση (JNK). η JNK πλέον 
ενεργοποιείται και ευνοεί τη διαφοροποίηση των 
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων, και επάγει 
απόπτωση σε λευχαιμικές σειρές. το Ezatiostat δι-
εγείρει την πολυγραμμική ωρίμανση βλαστών προς 
μονοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα και ερυθροκύτταρα. ςε 
μελέτη 54 ασθενών με Μδς, ανταποκρίσεις παρατη-
ρήθηκαν και σε ασθενείς με τριγραμμική δυσπλασία, 
ενώ οι μονογραμμικές ανταποκρίσεις ήταν συχνές. ςε 
άλλη μελέτη επί 89 υπερθεραπευμένων ασθενών το 
Ezatiostat απεξαρτητοποίησε από μεταγγίσεις 11/38 
πλήρως εξαρτημένους ασθενείς, για μέση διάρκεια 34 
εβδομάδων. άνταποκρίσεις παρατηρήθηκαν ακόμα και 

σε ασθενείς που είχαν χάσει προγενέστερη ευνοϊκή 
ανταπόκριση στη λεναλιδομίδη ή την αζακυτιδίνη. 
το Ezatiostat λοιπόν είναι ο πρώτος αναστολέας 
της GSTP1-1, με καλό προφίλ δραστικότητας και 
ασφάλειας σε ασθενείς με Μδς και αναμένεται να 
αξιολογηθεί περαιτέρω.16

αναΣΤΟΛΕιΣ	ΤυΡΟΣινικήΣ	κιναΣήΣ
παθογενετικό ρόλο στα υψηλού κινδύνου Μδς και 

την οΜλ παίζει η FLT3 κινάση. το γονίδιο FLT3 πα-
ρουσιάζει μεταλλάξεις στο 1/3 περίπου των ασθενών 
και οι μεταλλάξεις του, είτε σημειακές, είτε εσωτερικός 
διαδοχικός αναδιπλασιασμός έχουν δυσμενή πρόγνω-
ση. οι αναστολείς της FLT3-κινάσης (αμετάλλακτης 
ή μεταλλαγμένης) είναι συνήθως πλειότροποι και 
παρεμποδίζουν πολλές ρυθμιστικές πρωτεΐνες να 
προσδεθούν στο DNA. τέτοιοι αναστολείς, όπως το 
CEP-701 (lestaurtinib), η PKC412 (μιδοσταυρίνη), το 
KW-2449 και το	sorafenib, έχουν δείξει ποικίλη απο-
τελεσματικότητα σε πρώϊμες μελέτες, αλλά οι σαφείς 
ανταποκρίσεις ήταν λίγες. άναμένεται η αξιολόγησή 
τους σε συνδυασμούς.

η	μιδοσταυρίνη (PKC412) είναι πλειοτροπικός 
τκΙ με δραστικότητα σε υψηλού κινδύνου Μδς/οΜλ. 
το φάρμακο χορηγήθηκε σε 95 τέτοιους ασθενείς με 
(35) ή χωρίς (60) μεταλλάξεις του FLT3. Ελάττωση 
των βλαστών του μυελού παρατηρήθηκε στο 71% 
των ασθενών που είχαν, και στο 42% όσων δεν είχαν 
μεταλλαγμένη την κινάση. η μιδοσταυρίνη λοιπόν είναι 
δραστική σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και αναμένεται 
να αξιολογηθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες, μόνη της 
ή σε συνδυασμούς.17

το Sorafenib είναι αναστολέας των RAF- VEGFR-2, 
c-KIT- και FLT3-κινασών. ςε ασθενείς με Μδς/οΜλ 
αναστέλλει την φωσφωρυλίωση της ERK-κινάσης 
μέσω του c-KIT. Ένας ασθενής με οΜλ και FLT3-
ITD πέτυχε πλήρη ύφεση.18 δύο αναστολείς της 
EGFR-κινάσης, που χρησιμοποιούνται στην θερα-
πεία συμπαγών όγκων, το Gefitinib και το Erlotinib, 
περιέργως έχουν δράση και σε λευχαιμικά κύτταρα. 
το Gefitinib επάγει αναστολή πολλαπλασιασμού και 
διαφοροποίηση σε λευχαιμικές σειρές χωρίς υποδοχείς 
EGF, αναδεικνύοντας μια «εκτός στόχου» δράση. το 
Erlotinib επάγει κυτταρική διαφοροποίηση, αναστολή 
του κυτταρικού κύκλου και απόπτωση σε μυελοβλάστες 
ασθενών με Μδς και οΜλ και σε λευχαιμικές σειρές 
χωρίς έκφραση EGFR, ενώ ανάλογη δράση δεν εμ-
φανίζει σε φυσιολογικά CD34+ κύτταρα. οι δράσεις 
αυτές πιθανότατα επιτυγχάνονται με αναστολή της 
κινάσης JAK2/STAT5 και επαγωγή απόπτωσης μέσω 
της μιτοχονδριακής οδού, με ταχεία μετακίνηση της 
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νουκλεοφωσμίνης και της πρωτεΐνης p14ARF εκτός 
στόχου δράσης, από τον πυρήνα στο κυτταρόπλα-
σμα.19 Ένας ασθενής με συνύπαρξη οΜλ και καρκίνου 
πνεύμονα, που έλαβε θεραπεία με Erlotinib πέτυχε 
πλήρη ύφεση της οΜλ που διατηρήθηκε πολλούς 
μήνες. δύο ακόμα πλειοτροπικοί τκΙ το Sunitinib και 
το Semaxanib, που χρησιμοποιούνται στην ογκο-
λογία, αναστέλλουν και τους υποδοχείς FLT-3 και 
c-κΙτ και προκαλούν απροσδιόριστης αιτιολογίας 
μακροκυττάρωση ή/και ερυθροκυτάρωση.

ςημαντικό ρόλο στην αιμοποίηση παίζει η οδός της 
MAP-κινάσης και της πρωτεΐνης p38. ςτα προγονικά 
ερυθροποιητικά κύτταρα ενεργοποίηση της p38 από 
IFN-α, IFN-γ ή TGF-β ακολουθείται από έκφραση 
ανασταλτικών της αύξησης γονιδίων, αναστολή κυτ-
ταρικού κύκλου και απόπτωση. η p38/MAP-κινάση 
είναι μόνιμα ενεργοποιημένη στον μυελό των Μδς 
χαμηλού κινδύνου και η φωσφωρυλίωσή της συσχε-
τίζεται με έκκριση μυελοκατασταλτικών κυτταροκινών 
και μη αποδοτική αιμοποίηση. οι αναστολείς της 
p38 αίρουν την κατασταλτική επίδραση των IFNα 
και TGF-β, καταργώντας την ενεργοποίηση της κι-
νάσης, και ελαττώνουν την απόπτωση των CD34+ 
κυττάρων, αναστέλλοντας την παραγωγή TNFα και 
IL-1β από τα στρωματικά κύτταρα και οδηγώντας σε 
δοσοεξαρτώμενη βελτίωση της αιμοποίησης. άνάλογα 
ευρήματα έχουν διαπιστωθεί και με small interfering 
RNA (siRNA) και καθιστούν εύλογη την in vivo κλινική 
αξιολόγηση των αναστολέων της p38, σε χαμηλού 
κινδύνου Μδς.20

ή	ΟδΟΣ	ΤΟυ	NF-κΒ	και	ή	αναΣΤΟΛή	ΤήΣ
ο πυρηνικός παράγων κ-Β (NFκ-Β) ανήκει σε μια 

οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων, που αναστέλ-
λουν την απόπτωση. Είναι ετεροδιμερές, συνιστάμενο 
από τις πρωτεΐνες p65 και p50, και σε συνθήκες ηρε-
μίας παραμένει στο πρωτόπλασμα, συνδεδεμένος με 
το αναστολέα του Iκ-Β. ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, 
όπως κυτταροκίνες, κυτταρικό stress, μικροβιακά 
προϊόντα κλπ, επάγουν φωσφωρυλίωση του Iκ-Β 
μέσω ειδικών κινασών (IKK σύμπλεγμα: Ικκ1, Ικκ2 
και νΕΜο), ο αναστολέας ενώνεται με ουβικουϊτίνη 
και αποδομείται στο πρωτεάσωμα. Έτσι ο NFκ-Β 
απελευθερώνεται, μετακινείται στον πυρήνα και επιδρά 
στα γονίδια-στόχους του, πολλά από τα οποία κωδι-
κοποιούν αντιαποπτωτικά και ευοδωτικά της αύξησης 
μόρια. άυξημένη δραστικότητα του NFκ-Β οδηγεί 
σε υπερέκφραση Bcl-XL, προκαλώντας αντίσταση 
στην χημειοθεραπεία (μυέλωμα), ή σε υπερέκφραση 
της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης c-IAP225 (οΜλ). 
η ενεργός πρωτεΐνη της αταξίας-τηλαγγειεκτασίας 

(άτΜ) αλληλεπιδρά με την κινάση NEMO του Ικ-Β. 
Φαρμακευτική αναστολή του μηνύματος της άτΜ με 
siRNA διακόπτει την αλληλεπίδραση άτΜ/νΕΜο, 
μετατοπίζει τον νΕΜο από τον πυρήνα στο πρωτό-
πλασμα, αυξάνει την έκφραση του Ικ-Β και συγκρατεί 
τον NF-κΒ στο κυτταρόπλασμα, ενεργοποιώντας από-
πτωση. Έτσι η αναστολή της άτΜ πρωτεΐνης επάγει 
απόπτωση, ενώ η ενεργός της μορφή ενεργοποιεί τον 
NF-κΒ στους βλάστες των Μδς/οΜλ.21

κύτταρα Μδς με κυτταρογενετικές ανωμαλίες, 
όπως -7 και +8, εμφανίζουν εντονότερη πυρηνική 
κατανομή της πρωτεΐνης p65, σε σύγκριση με χα-
μηλού κινδύνου Μδς. η ενεργοποίηση του NFκ-Β 
στους βλάστες των Μδς μάλλον επισυμβαίνει στα 
πλαίσια δευτερογενών μεταλλάξεων κατά την εξέλιξη 
της νόσου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κυτταρογενε-
τικών ανωμαλιών. Είναι ενδεχόμενο η ενεργοποίηση 
του NFκ-Β να αποτελεί μηχανισμό εξασθένησης της 
απόπτωσης, αφού η καταστολή του ενισχύει την 
απόπτωση σε κύτταρα επιθετικών Μδς/οΜλ. άνα-
στολή της p65 με siRNA ή Βortezomib αναστέλλει την 
έκφραση των γονιδίων-στόχων του NFκ-Β. ςυνεπώς 
η χρήση τέτοιων φαρμάκων συνιστά στρατηγική 
περιορισμού των βλαστών σε ασθενείς με Μδς, και 
το Βortezomib, αλλά και νεότεροι αναστολείς πρω-
τεασώματος αποτελούν στοχεύουσες θεραπείες για 
τα υψηλού κινδύνου Μδς και ήδη δοκιμάζονται σε 
κλινικές μελέτες.21,22

Χορήγηση Bortezomib σε 19 ασθενείς με χαμη-
λού/ενδιαμέσου-1 κινδύνου Μδς, με το δοσολογικό 
σχήμα του μυελώματος σε κύκλους 28 ημερών, για 
8 προβλεπόμενους κύκλους θεραπείας ήταν εφικτή 
μόνο σε 6 ασθενείς, ενώ οι υπόλοιποι διέκοψαν λόγω 
σοβαρών κυτταροπενιών. άνταποκρίθηκαν 4 ασθε-
νείς, στα μυελικά κύτταρα των οποίων διαπιστώθηκε 
σημαντική ελάττωση της έκφρασης του γονιδίου WT1, 
ενώ στους υπόλοιπους η έκφραση αυτή αυξήθηκε 
ή παρέμεινε σταθερή.22 ςε μονοπύρηνα κύτταρα 
μυελού υψηλού κινδύνου Μδς και στην κυτταρική 
σειρά MUTZ-1 το Bortezomib προκάλεσε αναστολή 
εξέλιξης του κυτταρικού κύκλου και απόπτωση, που 
σχετίζονταν με ελάττωση της ενεργότητας του σήματος 
της οδού PI3K/Akt, αναστολή του NFκB, ελάττωση 
των λόγων Bcl-2/Bax και ενεργοποίηση κασπασών. 
Επίσης έδειξε συνέργεια με την νταουνορουμπικίνη 
και την αρασυτίνη, γνωστούς αναστολείς του NFκB.23

η παρθενολίδη, δραστική ουσία μιας φυτικής 
δρώγης και τα βιοσυνθετικά ανάλογά της, όπως το 
LC-1, παριστούν μια νεότερη γενιά αναστολέων του 
NF-κΒ. ςε προκλινικές μελέτες ανέστειλαν επιλεκτικά 
τα λευχαιμικά stem cells, ενώ μελέτες σε ασθενείς με 
Μδς και οΜλ ευρίσκονται σε εξέλιξη.
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ή	ΟδΟΣ	ΤΟυ	ΣΤΟΧΟυ	ΤήΣ	ΡαΠαΜυκινήΣ	 
ΣΤα	ΘήΛαΣΤικα	(mTOR)

η οδός μεταγωγής μηνύματος της κινάσης της 
φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης-3 (PI3K) στα αιμοποιητικά 
κύτταρα σχετίζεται με την ανάπτυξη της κοκκιώδους-
μονοκυτταρικής σειράς. διαταραχή της ρύθμισης της 
PI3K και της μετέπειτα ενεργοποιούμενης πρωτεϊνικής 
κινάσης Β(PKB/c-akt) έχει θεωρηθεί παθογενετικό 
γεγονός για αρκετές αιματολογικές νεοπλασίες. Με-
ταγενέστερος μεταβολίτης ενεργοποίησης της PI3K/
PKB είναι ο στόχος της ραπαμυκίνης των θηλαστικών 
(mTOR), μία κινάση σερίνης/θρεονίνης, που ρυθμίζει 
το μέγεθος του κυττάρου και την πρόοδο του κυττα-
ρικού κύκλου, και ενεργοποιείται με φωσφορυλίωση 
από την PKB. ςε πολλά είδη κυττάρων η ραπαμυκίνη 
ελαττώνει τον ρυθμό αύξησης, επιβραδύνοντας τον 
κυτταρικό κύκλο και ρυθμίζοντας τη μετάφραση των 
πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη μετάβαση από την 
φάση G1 στην S (πρωτεΐνη ρετινοβλαστώματος (Rbp), 
αναστολείς Cip/Kip-p21 και p27, κυκλίνες D και E). 
Είναι πιθανό ο mTOR να ρυθμίζει την ανάπτυξη των 
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων στο επίπεδο 
της μετάφρασης των ρυθμιστικών πρωτεϊνών του 
κυτταρικού κύκλου. ςταθερή ενεργοποίηση της PI3K 
και των κινασών PKB και mTOR ενοχοποιούνται και 
στην παθογένεια της οΜλ και των Μδς. Μικρές δό-
σεις ραπαμυκίνης αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό 
των λευχαιμικών κυττάρων, αλλά οδηγούν και σε 
φωσφορυλίωση της PKB, εύρημα που υποδηλώνει 
ότι απαιτείται αναστολή και του mTOR και της οδού 
PI3K-PKB για την θεραπεία της οΜλ.24

άναστολή του mTOR ελαττώνει τον αριθμό των 
κοκκιοκυτταρικών και ηωσινοφιλικών προβαθμίδων, 
επιδρώντας επί του λευχαιμικού stem-cell, ενώ δι-
έγερσή του αυξάνει τις CFU-GM αποικίες. διατίθε-
νται 3 αναστολείς mTOR [Temsirolimus (Torisel®), 
Εverolimus και Ridavorolimus], αλλά αρκετοί ακόμα 
δοκιμάζονται in vitro. Είναι ιδιαίτερα δραστικοί σε 
ασθενείς με μεταλλάξεις της νουκλεοφωσμίνης και 
αναστρέφουν τον φαινότυπο πολυαντοχής στη χη-
μειοθεραπεία, κάτι που καθιστά ενδιαφέρουσα την 
εφαρμογή τους σε επιθετικά Μδς/οΜλ. ςε εξέλιξη 
είναι μελέτες συνδυασμού αναστολέων mTOR με 
κλασσική χημειοθεραπεία και άλλες στοχεύουσες 
θεραπείες.

ΣΤΟΧΕυΟνΤαΣ	Τήν	ΣυναΦΕια	 
ΜΕ	Τα	κυΤΤαΡα	ΤΟυ	ΣΤΡωΜαΤΟΣ

Ένας άλλος πιθανός θεραπευτικός στόχος είναι 
η αναστολή της συνάφειας των διαταραγμένων αρ-

χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με τα κύτταρα του 
στρώματος. η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται μέσω 
του μορίου SDF-1 που εκφράζεται στα στρωματικά 
κύτταρα, και του υποδοχέα χυμοκίνης CXCR4. ο 
SDF-1 εκφράζεται περισσότερο σε CD34+ κύτταρα 
χαμηλού κινδύνου Μδς, σε σύγκριση με αντίστοιχα 
κύτταρα επιθετικών Μδς και φυσιολογικά κύτταρα. 
άντίθετα, CD34+ κύτταρα υψηλού κινδύνου Μδς 
εμφανίζουν υψηλότερη έκφραση CXCR4, σε σχέση 
με αντίστοιχα κύτταρα χαμηλού κινδύνου Μδς. Έχει 
παρατηρηθεί θετική συσχέτιση μεταξύ έκφρασης SDF-
1 και απόπτωσης σε χαμηλού κινδύνου Μδς, ενώ στα 
υψηλού κινδύνου Μδς έχει βρεθεί συσχέτιση μεταξύ 
CXCR4 και VEGF, και μεταξύ SDF-1 και MVD.25 τα 
μόρια αυτά μπορεί να αποτελέσουν στόχους πολύ 
αποτελεσματικών θεραπειών. Ήδη κυκλοφορεί ένας 
αναστολέας του υποδοχέα CXCR4 (Plerixafor).

νΕΟΤΕΡΟι	ΠιΘανΟι	ΣΤΟΧΟι	-	ΜικΡα	 
Μή	κωδικΟΠΟιήΤικα	RNA	Σαν	ΡυΘΜιΣΤΕΣ	 

ΤήΣ	ΜΕΤαΓΡαΦήΣ
τα μικρά, μη-κωδικοποιά RNA (sRNA) και ιδιαίτερα 

τα microRNAs (miRNA), παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια των Μδς, αλλά οι διαθέσιμες πληροφορίες 
είναι ακόμα λίγες. Με την εφαρμογή της νέας τεχνο-
λογίας “Next generation sequencing” των sRNAs σε 
κύτταρα ολικού μυελού διακρίνονται διάφορες υποκα-
τηγορίες sRNA, όπως τα Piwi-αλληλεπιδρώντα RNA 
(piRNA), τα transfer RNAs (tRNA), τα ριβοσωματικά 
RNA (rRNAs) και τα miRNA, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται και τα νεοανακαλυφθέντα micro-RNAs 
star (miRNA*). ο λόγος miRNA/miRNA* επηρεάζει 
ειδικές μοριακές λειτουργίες του κυττάρου και την 
δραστηριότητα πολλών ενδοκυττάριων μεταβολικών 
οδών, τις οποίες ρυθμίζει σε συνάρτηση με το στάδιο 
εξέλιξης και ωρίμανσης. ςτα Μδς ο λόγος miRNA/
miRNA*επηρεάζει το προφίλ γονιδιακής έκφρασης και 
το στάδιο της νόσου, επιδρώντας στους υποκινητές 
της DNA-πολυμεράσης ΙΙ και των μεταγραφικών πα-
ραγόντων. Επιπλέον υπάρχει ανάστροφη ρυθμιστική 
σχέση, που συμβάλλει στην ελάττωση της έκφρασης 
των miRNA σε ασθενείς υψηλού κινδύνου Μδς και 
οΜλ. ςε κύτταρα χαμηλού κινδύνου Μδς τα miRNA 
μπορεί να φτάσουν και το 35% του συνόλου των 
sRNAs.26

η ανάλυση του RNA-ώματος μυελικών κυττάρων 
Μδς με next generation sequencing ανέδειξε την 
παρουσία περίπου 1,3x107 διαφορετικών «αναγνω-
σμάτων» μικρού μήκους. οι ποσότητες tRNA και rRNA 
ήταν πολύ υψηλότερες στους ασθενείς με RAEB-2, σε 
σύγκριση με τους ασθενείς με RA και τους μάρτυρες, 
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εύρημα δηλωτικό αυξημένης ρύθμισης της μετάφρα-
σης και της πρωτεϊνοσύνθεσης στους ασθενείς με 
RAEB-2. τα tRNA αναστέλλουν την απόπτωση που 
επάγεται από μιτοχονδριακή βλάβη. Έτσι τα αυξημένα 
επίπεδα tRNA στα κύτταρα των υψηλού κινδύνου Μδς 
σχετίζονται με τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τους, χα-
μηλή απόπτωση και αυξημένη εκτροπή σε οΜλ.27 τα 
piRNA είναι νέα κατηγορία μη-κωδικοποιούντων RNA 
με μήκος 26-32 νουκλεοτίδια. Βρέθηκαν αυξημένα σε 
Μδς χαμηλού κινδύνου, σε σχέση με υψηλού κινδύνου 
Μδς και μάρτυρες. η βιοσύνθεση και ο βιολογικός 
τους ρόλος δεν είναι πλήρως γνωστά. Θεωρείται 
πιθανό ότι συμπλέγματα piRNA με τις συζευκτικές 
πρωτεΐνες PIWI, ρυθμίζουν τη μετα-μεταγραφική 
αποσιώπηση θραυσμάτων κατεστραμμένου DNA. 
άναστολή σχηματισμού συμπλεγμάτων PIWI-piRNA 
ευνοεί την δημιουργία θραυσμάτων διπλής έλικας του 
DNA. ςυνεπώς τα piRNA μπορεί να αποτελέσουν 
χρήσιμα διαγνωστικά εργαλεία για χαμηλού κινδύ-
νου, ενώ τα miRNA για υψηλού κινδύνου Μδς. ςε 
χαμηλού κινδύνου Μδς βρέθηκαν υψηλής έκφρασης 
γονίδια-στόχοι για 91 miRNA και 104 miRNA*, και 
αναγνωρίστηκαν δύο ομάδες γονιδίων, η έκφραση/
μετάφραση των οποίων ελέγχεται από miRNAs ή 
miRNA*: μία συνιστάμενη από 74 γονίδια που ελέγχο-
νται από 19 miRNA, και μία δεύτερη από 93 γονίδια, 
που ελέγχονται από 14 miRNA*. Όταν συγκρίθηκαν 
οι δύο αυτές ομάδες, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις βα-
σικές κυτταρικές λειτουργίες (ανάπτυξη, κυτταρικός 
κύκλος, προφίλ γονιδιακής έκφρασης και απόπτωση) 
διέφεραν σημαντικά. Για την αποσαφήνιση του ρό-
λου των miRNA/miRNA* η σχέση αυτή συγκρίθηκε 
ανάμεσα στους ασθενείς με RA και RAEB-2. ςτους 
πρώτους βρέθηκαν 94 γονίδια να ρυθμίζονται από 27 
διαφορετικά miRNA/miRNA*ενώ στους δεύτερους 83 
γονίδια αποτελούσαν στόχους 3 διαφορετικών miRNA/
miRNA*. η στόχευση λοιπόν των siRNA μπορεί να 
τροποποιήσει την συμπεριφορά των διαταραγμένων 
αιμοποιητικών κυττάρων των Μδς/οΜλ, χωρίς να 
επηρεάσει σημαντικά τα φυσιολογικά κύτταρα, και το 
πεδίο ανάπτυξης αυτών των παρεμβάσεων φαίνεται 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

αΛΛα	ΦαΡΜακα
αναστολείς	επαγωγέων	απόπτωσης	–	Etaner-
cept,	Infliximab,	Exisulind

To Etanercept (Enbrel®), αντίσωμα εναντίον του 
υποδοχέα του TNF-α, χορηγήθηκε σε 12 ασθενείς 
με Μδς και απέδωσε αύξηση της αιμοσφαιρίνης 
σε 3, ελάττωση των αναγκών για μεταγγίσεις σε 1, 
και αύξηση ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων σε 2 

ασθενείς. άνάλογα αποτελέσματα έχουν προκύψει 
και από μελέτες χορήγησης του αντι-TNFα μονο-
κλωνικού αντισώματος Infliximab (Remicade®). λόγω 
της χαμηλής αποτελεσματικότητος, θεωρήθηκε ότι οι 
κυτταροπενίες των ασθενών με Μδς έχουν πολυπα-
ραγοντική αιτιολογία και μερικώς μόνο προκαλούνται 
από τον TNFα.

το μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες Exisulind είναι 
επαγωγέας απόπτωσης. η δράση του έχει αποδειχθεί 
in vitro σε CD34+ κύτταρα υψηλού κινδύνου Μδς. η 
απόπτωση που επάγεται από το Exisulind μεσολα-
βείται από ενεργοποίηση της JNK. το φάρμακο δεν 
έχει ακόμα δοκιμαστεί in vivo.

νεότερα	ανάλογα	νουκλεοτιδίων	–	
κλοφαραμπίνη,	Σαπασιταμπίνη

η κλοφαραμπίνη είναι χλωριωμένο ανάλογο που-
ρίνης, που δρα σαν αντιμεταβολίτης και επιπλέον 
αναστέλλει την ριβονουκλεοτιδική ρεδουκτάση. Χορη-
γείται στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, αλλά έχει 
χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου 
Μδς/οΜλ. ςε μελέτη επί 32 ασθενών (20 με προηγη-
θείσα αποτυχία των απομεθυλιωτικών παραγόντων), 
ανταποκρίθηκαν 14, και μάλιστα 8 πέτυχαν CR, 3 PR 
και 3 αιματολογική βελτίωση. οι ανταποκρίσεις ήταν 
χειρότερες μετά από αποτυχία των απομεθυλιωτικών 
παραγόντων.28

η ςαπασιταμπίνη είναι ένα νεότερο ανάλογο νου-
κλεοτιδίων, με μοναδικό μηχανισμό δράσης, που 
αφορά κυρίως ταχέως πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, 
αναστέλλοντας τον κυτταρικό κύκλο στην φάση G2. 
Χορηγηθείσα επί 29 ασθενών υψηλού κινδύνου, απέ-
δωσε 7 κλινικές ανταποκρίσεις με ελάττωση βλαστών 
του μυελού και μία CR. η μελέτη επεκτάθηκε, και από 
47 ασθενείς ανταποκρίθηκαν ευνοϊκά οι 13 (4 CR, 9 
υφέσεις μυελού).29

αναστολείς	της	PIM	κινάσης
Άλλη μία οικογένεια κινασών σερίνης/θρεονίνης 

η PIM αποτελείται από 3 PIM-κινάσες, τις PΙΜ1, 
PIM2 και PIM3. η τελευταία έχει ενοχοποιηθεί στην 
παθογένεια πολλών λευχαιμιών και λεμφωμάτων. 
ο ειδικός αναστολέας της PIM-κινάσης K00135 έχει 
δείξει σημαντική αντιλευχαιμική δράση in vitro.

ΜΕΛΕΤΕΣ	ΜΕ	αΛΛΟυΣ	ΣυνδυαΣΜΟυΣ	
ΦαΡΜακων

αζακυτιδίνη	+	Λεναλιδομίδη
Επειδή τα δύο φάρμακα έχουν διαφορετικούς 
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ενδοκυττάριους στόχους, άρα πιθανώς συνέργεια, ο 
συνδυασμός λεναλιδομίδης με αζακυτιδίνη χορηγήθηκε 
σε 18 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με υψηλού κινδύνου 
Μδς. οκτώ πέτυχαν CR, 3 αιματολογική βελτίωση 
και 1 ύφεση του μυελού, και οι ασθενείς αυτοί είχαν 
συχνότερα φυσιολογικό καρυότυπο και χαμηλό score 
μεθυλίωσης. Έτσι ο συνδυασμός αυτός φαίνεται καλά 
ανεκτός και εμφανίζει αποτελεσματικότητα.30

αζακυτιδίνη	+	Etanercept
Επειδή έχει παρατηρηθεί μεταστροφή της έκφρα-

σης υποδοχέων TNFα από τύπου Ι σε -ΙΙ, στον οποίο 
η πρόσδεση TNFα δεν ενεργοποιεί απόπτωση, αξιολο-
γήθηκε ο συνδυασμός αζακυτιδίνης και etanercept επί 
23 ασθενών με υψηλού κινδύνου Μδς. άνταπόκριση 
παρουσίασαν 14, από τους οποίους 5 πέτυχαν CR, 
8 PR, και 1 αιματολογική βελτίωση. ςε 3 ασθενείς η 
ανταπόκριση διατηρήθηκε >24 μήνες.

αζακυτιδίνη	+	VPA	+	All	Trans	Retinoic	Acid	(ATRA)
ο συνδυασμός του ATRA με VPA αξιολογήθηκε 

σε δύο μελέτες, αλλά τα αποτελέσματα δεν επιβε-
βαίωσαν συνέργεια. ςε άλλη μελέτη δοκιμάστηκε 
τριπλός συνδυασμός ATRA + VPA + αζακυτιδίνη επί 
53 ασθενών. άνταποκρίθηκε το 42%, και περισσότερο 
όσοι δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία (52%). 
ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, απαι-
τούνται τυχαιοποιημένες μελέτες για να αναδείξουν 
πιθανή συνέργεια των 3 φαρμάκων σε σύγκριση με 
τη standard θεραπεία (αζακυτιδίνη).

Bortezomib	+	VPA
ο συνδυασμός αυτός in vitro επάγει απόπτωση 

μέσω της μιτοχονδριακής οδού, αναστέλλοντας κυτ-
ταροπροστατευτικές οδούς (απενεργοποίηση NF-κB, 
ERK και Akt κινάσες) και ενεργοποιώντας οδούς που 
σχετίζονται με κυτταρικό stress (JNK και p38/MAP-
κινάση). παρατηρήθηκε αναστολή του κυτταρικού 
κύκλου στην φάση G2/M, καταστολή της έκφρασης 
της φωσφο-CDC2 και της κυκλίνης-D1, και αύξηση 
του αναστολέα p21(cip1). η επαγωγή απόπτωσης 
ελάχιστα ή καθόλου αφορούσε φυσιολογικά κύτταρα. 
ςυνεπώς ο συνδυασμός Bortezomib και VPA έχει 
σημαντική δράση σε ασθενείς με Μδς/οΜλ.
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INTRODUCTION
The human adult hemoglobin (HbA) whose main 

function is the transport of oxygen from the lungs to 
tissues, is constituted by two a-chains and two b-
chains, each associated to the heme molecule. The a 
and b-globin chains are encoded by genes located on 
two different chromosomes, so their expression is con-
trolled independently. Thus, the normal development 
of red blood cells requires a coordinated synthesis, but 
it is known that a slight excess of synthesis of a-globin 
exists1-2. Unlike the free β-hemoglobin chains (β-Hb) 
which are soluble and form homologous not functional 
tetramers, the free α-hemoglobin chains (α-Hb) are 
highly unstable and, when in excess, form precipi-
tates and act as active oxidants causing apoptosis 
and inefficient erythropoiesis. The hypothesis of the 
existence of a chaperone protein was suggested long 
ago. In 2002, Kihm et al demonstrated the existence 
of this protein using a screen for genes induced by 
erythroid transcription factor GATA-13. This protein, 
initially designed as EDRF (erythroid differentiation 
related factor) was renamed Alpha-hemoglobin Sta-
bilizing Protein (AHSP). This protein was expressed 
at a level of about 0.1 mM in the red blood cell (RBC) 
precursors3. AHSP specifically binds to α-Hb to form a 
stable soluble heterodimer protecting freshly synthe-
sized α-Hb chains but not to the β-Hb or to tetrameric 
Hb3-4. Thus, in the scheme of Hb biosynthesis, AHSP 
binds to a-Hb and maintains it in a soluble state until 
the association with the b-Hb chain partner. Also, in 
contrast to most other molecular chaperones, which 
are widely expressed and relatively promiscuous with 
respect to substrate interactions, AHSP appears to 
be highly tissue and substrate-specific.

STRUCTURAL	CHARACTERISTICS	OF	AHSP	
AND	AHSP/a-Hb	COMPLEx

This chaperone of 102 amino-acids adopts a three-
helix bundle conformation5. The three-dimensional 
structure of the complex AHSP/a-Hb shows that 
the helices 1 and 2 and the intervening segment of 
AHSP specifically recognize the helices G and H of 
a-Hb6. These helices G and H are also implicated in 
the a1b1 of interface of Hb within the same dimer. 
AHSP which contains one Trp, 5 Phe and 4 Tyr resi-
dues, exhibits a typical fluorescence spectrum of an 
exposed Trp. In the AHSP/α-Hb complex, a decrease 
by nearly a factor 3 in intensity of the fluorescence 
is observed demonstrating the interaction between 
these two proteins7. The AHSP/α-Hb complex exhibits 
a unique functional state, with a rate of CO binding to 
AHSP/α-Hb three times slower to that observed for 
isolated α-Hb, demonstrating a form intermediate to 
the R and T state of Hb7. The in vitro binding of the 
AHSP to free α-Hb leads to structural modification 
of α chain. The initial binding of AHSP to α-Hb(Fe2+) 
induces disordering of the F helix near the active 
site of α-Hb. This modification may weaken the bond 
between the iron atom and the proximal histidine 
(F8) and increases the probability of interaction with 
distal His (E7). The result of such arrangements of 
the heme generates a novel structure in which there 
is a tendancy for the heme iron to form a bis-histidyl 
state («HisE7-Fe3+-HisF8») that exhibits decreased 
capacity to catalyze the formation of the reactive oxy-
gen species (ROS)8. The presence of this structure 
for α-Hb complexed to AHSP was also illustrated by 
high pressure that induces an irreversible aggregation 
of the ferrous deoxy α-chains, while the AHSP/α-Hb 
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AHSP AND	HEMOGLOBINOPATHIES
AHSP	and	β-thalassemia

It has been suggested that AHSP might act as a 
modulating factor in the clinical expression of hemoglo-
binopathies such as β-thalassemia. In b-thalassemia, 
less β-chains are produced resulting in an excess of 
α-chains in the red cells which overloads the AHSP 
capacity and thus precipitate, damaging the cell 
and trigger cell apoptosis. It has been shown that 
AHSP knockout exhibit reticulocytosis indicating a 
shortened erythrocyte half-life, abnormal erythrocyte 
morphology with intracellular denatured Hb inclusion 
and increased reactive oxygen species (ROS) with 
subsequent cellular oxidative damage as observed 
in β-thalassemia3. When such AHSP knock-out mice 
were mated with β-thalassemic animals an exacer-
bated thalassemic syndrome was observed17. Several 
studies have attempted to evaluate the relationship 
between AHSP and severity of b-thalassemia. In 
the first study, Galanello et al have reported a more 
severe β-thalassemic syndrome in patients with 
decreased levels of AHSP18. In the second study of 
120 Thai patients with HbE/b-thalassemia, Viprakasit 
et al did not found relationship between the severity 
of clinical presentation and haplotypes or mutations 
identified in the AHSP gene19. More recently, Lai et 
al. showed that expression levels of AHSP vary from 
b-thalassemia patient to another and that altered 
levels of AHSP could be a contributing factor to the 
phenotypic expression of the disease15. These differ-
ent data show that a reduced level of AHSP might, 
thus, explain the marked clinical severity observed in 
some patients with thalassemia intermedia.

AHSP	and	a-Hb	variants
Some natural variants of the α-Hb, with a structural 

abnormality at the G and H helices, region involved in 
the interaction with the AHSP, are particularly unstable 
in vivo and lead to a phenotype “a+-thalassemia” of 
the patient. For these mutants, an impaired interac-
tion with AHSP or with β-Hb may be considered. To 
investigate a possible modification of the formation 
AHSP/a-Hb complex, two elongated Hbs, Hb Con-
stant Spring and Hb Pakse have been investigated 
in the first study. Thus, it has been shown an im-
paired interaction of AHSP with a-globin termination 
of these two Hbs in a yeast two-hybrid system20. In 
the second study, it has been shown that a variant 
of Hb common in North Africa and in southern Italy, 
Hb Groene Hart [α1 119 (H2) Pro →Ser], behaves 

complex shows reversible hexacoordination of the 
α-Hb without protein aggregation9. Futhermore, the 
analysis of binding kinetics clearly shows that the 
association rate of AHSP with α-Hb is about 20-fold 
greater than that observed for the α-Hb with β-Hb 
subunits but β-Hb affinity to αHb is stronger10. Thus, 
in vivo, this mechanism insures that a-Hb is main-
tained in a stable state until b-Hb is available to form 
the tetramer of Hb.

AHSP	GENE
The AHSP gene is located on chromosome 16 

(16p11.2, GenBank accession number AC106 730.2). 
The genomic structure of AHSP is organized in three 
exons and two introns. The translation initiation co-
don is located in the beginning of the 2nd exon and 
the termination codon is found in the 3rd exon. AHSP 
gene expression increased progressively in following 
the expression of a-globin gene during maturation of 
the red blood cell precursors11 suggesting that AHSP 
participates in normal Hb synthesis. The AHSP gene 
is dependent on three different transcription factors, 
GATA-13, Oct-112 and erythroid Kruppel-like factor 
(EKLF)13, which are important role in erythropoiesis. 
There are three consensus GATA-1 binding sites and 
two EKLF binding site in the 5’ promoter region. Two 
consensus GATA-1 binding sites and one Oct-1 bind-
ing site are also situated in the intron 1. In addition, 
four other potential GATA binding sites have been 
reported further upstream in the 5’ promoter region 
by Gallagher et al12. A stem-loop structure like “Iron 
Responsive Element” (IRE) has been identified in the 
3’ untranslated region of mRNA and its interaction 
with proteins in vivo “Iron Response Proteins” (IRP) 
has been demonstrated. In the presence of iron, the 
interaction between IRE and IRP is broken leading to 
the destabilization of mRNA of the AHSP14. Thus, iron 
deficiency stimulates the synthesis of AHSP while its 
overload restrains its synthesis. Molecular analysis 
of AHSP locus has allowed one to identify eight se-
quence variants, seven sequence Single Nucleotide 
Polymorphisms (SNPs) and a Tn-homopolymer (T18-
15) of which six variants are common in defining two 
groups or “clades” strongly associated with AHSP 
expression. Thus the shorter homopolymer (T15) is 
strongly associated with decreased AHSP expres-
sion15. More recently, a multicenter study involving 
366 healthy subjects highlighted the association of 
polymorphisms in the promoter region and a greater 
expression of AHSP16.
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as an α + thalassemia by impairing interaction with 
AHSP21. More recent studies have shown that AHSP 
was involved in the instability of an increasing number 
α variants either by interaction defect or by failure of 
protection22,23.

AHSP	variants	and	Hb
dos Santos et al have analyzed the AHSP gene 

of 366 anonymous individuals from five different 
areas of the world to determine the presence of the 
missense mutation16. It appears that the missense 
mutations of AHSP gene are rare in all populations. 
Only the AHSP P100T and AHSP N75L mutations 
are found. The AHSP P100T for which the mutation 
is not located in the interaction area, does not seem 
consequences. The AHSP N75L does not affect the 
formation of a stable complex, but seems less effec-
tive in protecting the cell against oxidative stress free 
a-chains16. More recently, the study of Southeast Asia 
child displaying a-thalassemic like syndrome without 
abnormalities of globin genes has revealed the pres-
ence in the AHSP gene, the V56G mutation in the 
homozygote state24. The analysis by circular dichroism 
spectropolarimetry of recombinant AHSP V56G shows 
that mutated AHSP is less well-structured than the 
normal AHSP at physiologic temperature and the rate 
of dissociation of the complex V56G/α-Hb AHSP is 4 
times higher than that of the normal complex25. Further 
study of 365 b-thalassemic patients from southern 
China has allowed one to find again the mutation 
AHSP V56G and a new missense mutation AHSP 
D29V but neither of these two missense mutations 
at heterozygous state leads to obvious phenotypic 
change to the β-thalassemia carriers26.

AHSP	and	tool	of	thalassemia	diagnostic?
In the β-thalassemia, the severity of the pathology 

is directly correlated with the degree of synthesis 
imbalance and therefore the amount of unbound 
α-globin chain27. The accurate quantification of the 
amount of free α-Hb is of importance but there is 
still some time, there was no method to assess this 
parameter. The existence of the a-Hb chaperone 
has allowed one to develop a test to evaluate the 
free α-Hb in the lysates of RBC of patients. For this 
objective, the specific character of the interaction 
between the α-Hb and AHSP has been used to trap 
the free α-Hb28. Thus, in a preliminary study, Vasseur 
et al have shown a significant increase in the free 
α-Hb pool in β-thalassemic patients in comparison 

to observed values in the reference group that do not 
exhibit Hb abnormality. In contrast, a decreased free 
α-Hb pool was clearly observed for the α-thalassemic 
studied patients. These first results show that this new 
assay allows the direct evaluation of an imbalance 
of globin synthesis28.

Molecular chaperones are involved in the acquisi-
tion and maintenance of the native conformation of 
their target proteins and thereby help prevent ag-
gregation of these proteins. Chaperones comprise 
several highly conserved families of related proteins, 
many of which are heat shock proteins. Chaperones 
selectively recognize and bind to the exposed hydro-
phobic surfaces of the target protein in a non covalent 
interaction in order to inhibit irreversible aggregation. 
These proteins are crucial for the maintenance of 
native protein conformation. Thus the discovery of 
AHSP, chaperone of a-Hb opens new perspectives in 
the erythropoiesis field. It is clear that AHSP plays an 
important role in the biosynthesis of Hb A29. It appears 
from various studies that the quality and/or quantity of 
AHSP may be considered as important factor in the 
clinical expression of hemoglobinopathies.
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The treatment of patients with Hodgkin lymphoma 
(HL) has improved dramatically over the last dec-
ades. Today, more than 90% of patients with early 
favorable stages and more than 80% of those in early 
unfavorable and advanced stage achieve long term 
remission. The allocation to treatment is based on 
clinical stage and a number of risk factors.

The treatment of choice for those in early stages 
is combined modality treatment consisting of 2 – 4 
cycles of chemotherapy followed by involved field 
radiotherapy (IFRT). Based on a number of clinical 
studies performed by the German Hodgkin Study 
Group (GHSG) and the EORTC, two cycles of ABVD 
followed by IF radiotherapy are regarded standard for 
these patients. This is based on the GHSG studies 
HD7 and HD10 and the EORTC studies H7F and 
H8F. The final analysis of HD10 demonstrates that 
2 cycles of ABVD are equivalent to 4 cycles when 
combined with 20 Gy involved field radiotherapy. Thus, 
2 x ABVD + 20 Gy IFRT are the new standard of care 
for early favorable patients in the GHSG perspective. 
Open questions for this risk group include possible 
modifications of the ABVD regimen and the use of 
PET to identify good- and bad-risk patients.

Patients in early unfavorable stages HL are being 
treated with 4-6 cycles of chemotherapy followed by 
IFRT. Very similar to the early favorable group, ABVD 
has become the regimen of choice. Earlier studies 
such as the GHSG HD8 study and the EORTC H8U 
trial demonstrated that radiotherapy in the larger 
extended field (EF) technique is not superior to IFRT 
but is associated with higher toxicity. Thus, also for 
patients with early unfavorable disease, IFRT has 
become standard. The final analysis of the GHSG 
HD11 study demonstrated that 4 cycles of ABVD need 
to be combined with 30 Gy IFRT. More recently, our 
HD14 study was closed with significant advantages 
for 2 x BEACOPPescalated + 2 x ABVD followed by 30 
Gy IFRT.

For advanced-stage patients, our HD9 trial had 
compared 8 x (COPP/ABVD) with 8 x BEACOPPbaseline 
and 8 x BEACOPPescalated. The 10-years update of this 
study confirmed BEACOPPescalated as standard of care 
in our hands with a superior tumor control of 18% at 
10-years between BEACOPPescalated and COPP/ABVD 
as well as an overall survival advantage of 11%. 
More recent studies also including PET were aimed 
at reducing toxicity and will be presented.
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Despite the approval of three novel agents for 
myelodysplastic syndrome (MDS) therapy, allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is 
the only known curative procedure for MDS. Trans-
plantation for MDS occurs frequently as MDS is cur-
rently the 3rd most common indication for allogeneic 
stem cell transplantation as reported to the Center 
for International Blood and Marrow Transplantation 
Research.1 MDS is a disease predominantly of older 
individuals, and with the increased use and accept-
ance of reduced intensity conditioning (RIC) into the 
8th decade of life, it is anticipated that transplantation 
volume for MDS will continue to increase in the com-
ing years. As novel therapies emerge for (MDS), it is 
imperative to determine the optimal role and timing 
for HSCT in the MDS patient. 

Comparative registry analyses have documented 
the benefit of transplantation over conventional sup-
portive and disease modifying therapeutics,2 however 
this should not be interpreted as an indication for 
transplantation in all patients. Despite the curative 
potential of HSCT, transplantation is not undertaken 
lightly, and careful consideration must be made regard-
ing the appropriateness of each potential transplant 
recipient, and the timing at which transplantation is 
offered. Despite this, all patients who are potential 
candidates for transplantation should be referred to 
a transplantation center early in their disease course 
so that a discussion regarding the appropriateness 
of transplantation can occur, and a donor search can 
be initiated, where appropriate. This review focuses 
on appropriate patient selection for HSCT for MDS.

TIMING	OF	TRANSPLANTATION
The timing of transplantation has always been a 

most controversial topic of discussion for patients and 
clinicians alike. From both the patient and physician’s 
perspective, faced with the uncertainty of transplan-
tation outcomes but the certainty of eventual MDS 
disease progression, decisions are often made based 
on patient preference. Supporting these decisions are 
a number of single and multi-institution experiences 
that demonstrated improved outcomes with early 
transplantation. It is clear that there is inherent bias 
in these types of analyses, since the patients included 
in these analyses are often selected and represent 
the best transplant candidates, by virtue of disease 
status, overall health or other unmeasurable factors. 
This bias, while recognized, is often overlooked 
since patients who choose early transplantation often 
identify with those included in the analysis to justify 
their decision. 

The majority of analyses that have examined the 
timing of transplantation for MDS included patients 
who underwent myeloablative procedures. For in-
stance, the Seattle group presented results of tar-
geted busulfan therapy in patients undergoing related 
or unrelated donor HSCT and stratified outcomes 
based on the pre-transplant International Prognostic 
Scoring System (IPSS) risk score.3,4 While patients 
were prospectively enrolled in the targeted busulfan 
treatment program, the decision to undergo transplant 
was based upon physician and patient preference. 
As predicted, results correlated with IPSS stage, and 
the results suggested that outcomes were improved 
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as a recommendation for early transplantation in 
individuals with low risk MDS, since the authors did 
not compare outcomes to a cohort of patients treated 
with supportive care alone. 

To address the shortcomings of these and other 
biased retrospective analyses, we generated a Markov 
decision model to best understand how treatment de-
cisions would affect overall outcome in large cohorts 
of patients with newly diagnosed MDS.6 The decision 
model was designed to determine if transplantation at 
the time of initial diagnosis, delayed a fixed number 
of years, or at the time of leukemic transformation 
was the optimal usage strategy for transplantation. 
Using data from several large, non-overlapping da-
tabases, we demonstrated that the optimal treatment 
strategy for patients with low and intermediate-1 
IPSS disease categories was to delay transplantation 
until the time of leukemic progression. Immediate 
transplantation was recommended for patients with 
intermediate-2 and high risk IPSS scores (Table 1). 
These recommendations were stable when adjust-
ments for quality of life were incorporated as well. 
One of the shortcomings of this analysis was the 
inability to provide treatment decision guidance at 
other clinically relevant time points for patients not 
undergoing immediate transplantation. It is almost 
certain that other important clinical events, such as 
a new transfusion requirement, recurrent infection 
or recurrent bleeding episodes, certainly could be 
considered triggers to move on to transplantation. 

In addition to identifying clinically relevant events 
that might trigger a decision to undergo transplantation, 
there may be certain subgroups of patients with low 
or intermediate-1 risk myelodysplasia in whom early 
transplantation may offer a survival advantage. As 
such, other prognostic systems may be of some utility.

with transplantation at an earlier stage of disease. 
There were no relapses among the patients in the 
lowest IPSS score group, whereas the relapse rate 
was 42% for patients in the highest IPSS category. 
As a consequence, three year survival was 80% in 
the lowest IPSS risk group, but was under 30% for 
patients in the high IPSS category.

de Witte et al examined outcomes of transplanta-
tion for patients with refractory anemia or refractory 
anemia and ring sideroblasts.5 This analysis studied 
transplant outcomes in 374 patients who underwent 
transplantation from either matched, sibling or un-
related donors. Both standard myeloablative and 
reduced intensity conditioning regimens were used 
and were assigned by the treating physician in this 
retrospective review. Unfortunately, fewer than half 
of the patients had sufficient information available 
to calculate IPSS risk scores prior to HSCT, and 
therefore outcomes stratified on this basis were not 
reliable. One other shortcoming of this analysis was 
that patients underwent HSCT over a decade-long 
period, and inherent differences in transplantation 
technology were evident with improving overall sur-
vival with more recent transplantation. While factors 
such as conditioning intensity, stem cell source, and 
donor status did not affect outcome, the authors noted 
a significant association between year of transplan-
tation, recipient age and duration of identified MDS 
diagnosis as being important predictors of overall 
survival. Earlier transplantation was associated with 
an absolute increase in overall survival of 10% at four 
years (57% vs. 47%, p = 0.02), and was associated 
with improved relapse-free survival in multi-variable 
analysis. The authors suggested that earlier transplan-
tation was associated with improved transplantation 
outcome, however, this should not be interpreted 

Table	1.	Discounted Life Expectancy for Transplantation Strategies, Stratified by IPSS Risk Group (From Reference 6).
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NEWER	PROGNOSTIC	FACTORS	 
AND	SCORING	SYSTEMS

Investigators at the MD Anderson Cancer Center 
analyzed the outcomes of 865 patients with low or 
intermediate-1 IPSS risk disease referred to their 
center between 1976 and 2005.7 In this model, clini-
cal data collected at the time of referral was used, 
whereas the IPSS used data collected at the time 
of patient diagnosis. Using regression techniques, 
the authors were able to subdivide theses low and 
intermediate-1 risk patients based on the degree of 
thrombocytopenia, patient age, cytogenetics, age 
and marrow blast count into 3 groups of patients with 
clinically different clinical outcomes. It is possible that 
the lowest of these risk groups should also proceed 
to transplantation early after diagnosis, however this 
has not been tested in a decision analysis model. 

To determine if the clinical factors identified in 
the MD Anderson model added additional informa-
tion when applied to the IPSS cohort of patients, we 
applied this algorithm to patients in the original IPSS 
cohort. Using the MD Anderson scoring system, 136 
low and intermediate-1 risk patients aged 18-60 could 
be further subclassified into prognostically relevant 
subgroups. Collapsing the MD Anderson scores (due 
to small patient numbers) allowed the identification 
of 2 distinct patient subgroups within the low and 
intermediate-1 IPSS risk groups. These groups had 
median survivals of 141.2 months and 55.2 months 
(p=0.012, Figure 1, unpublished data). Importantly, 
these two subgroups were not simply representa-
tive of the original low and intermediate-1 IPSS risk 
groups. In fact, one third of the intermediate-1 risk 
patients were grouped into the higher risk group with 
the MD Anderson score, whereas all of the low risk 
patients by IPSS remained in the low risk group with 

the MD Anderson system. Thus, it is possible that 
some patients with higher risk intermediate-1 IPSS 
scores may benefit from earlier, more aggressive 
intervention, including transplantation, although this 
also requires formal testing either in a mathematical 
model or in a prospective clinical trial.

The MD Anderson Scoring system includes two 
gradations of thrombocytopenia (<50 x 109/L and 
50 - 200 x 109/L) but only one classification for ane-
mia (hemoglobin <10 g/dL), which does not reliably 
capture red cell transfusion requirement. Transfusion 
frequency, and its sequelae, particularly iron overload, 
have recently both been demonstrated to be important 
prognostic factors in MDS transplant outcomes. For 
example, Platzbecker et al compared the outcomes of 
patients who were and were not transfusion dependent 
at the time of transplantation.8 Even though patients 
in the transfusion-dependent group had more low-risk 
features in comparison to the transfusion-independent 
group, overall survival was inferior in this group, with 
a 3 year overall survival of 49% in comparison with 
60% in the transfusion-independent group (p=0.1).

Since transfusion dependency appears to have 
prognostic importance, it should be considered in 
choosing patients for transplantation. As a result of 
the evolving role that transfusion support plays in 
determining prognosis, the Pavia group examined 
a cohort of patients stratified by the IPSS classifica-
tion system, to determine the relevance of the WHO 
classification and transfusion requirement among 
different IPSS groups. The new WHO classification 
system for myelodysplastic disorders clearly identi-
fies patients into distinct prognostic categories.9 For 
patients with low and intermediate-1 risk IPSS scores, 
the WHO histologic classification scheme was able 
to significantly differentiate survival among the dif-
ferent histologic subtypes within each IPSS range.9 
Patients in higher IPSS risk categories did not have 
significantly different survival outcomes when some 
stratified by WHO histology. More importantly, the 
authors were able to demonstrate a significant effect 
on survival based on the requirement for transfusion 
support. As would be expected, outcomes in patients 
with higher grade myelodysplasia were affected less 
by transfusion requirement then were patients with 
less advanced WHO histologies. As a result of the 
demonstration of the impact of transfusion even among 
WHO stratified patients, the impact of transfusion 
requirement was then incorporated into the newer 
WHO Prognostic Scoring System (WPSS).10 In this 
system, the impact of regular transfusion require-
ment (defined as requiring at least one transfusion 

Figure	1.	Application of the MD Anderson Scoring System to 
IPSS Low and Intermediate-1 Risk Patients.
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every 8 weeks in a 4 month period) was given the 
same regression weight as progressing between 
cytogenetic risk groups. In contrast to the initial IPSS 
publication, which carries prognostic information only 
at the time of initial MDS diagnosis, this model was 
time-dependent, such that patients could be continu-
ally re-evaluated by the scoring model and updated 
prognostic information could be generated at any 
time point in the patient’s treatment course. As such, 
the development of new cytogenetic changes, or the 
development of an ongoing transfusion need would 
add usable information that could help guide treatment 
decisions, including those that affect the decision to 
proceed to transplantation. A formal decision analysis 
using the WPSS is currently underway (M. Cazzola, 
personal communication), and the results may sup-
plant the decision analysis based on the IPSS alone. 
It is important to note in addition that the WPSS has 
already been shown have independent prognostic 
significance in predicting survival and relapse after 
allogeneic transplantation.11

If transfusion dependence is an independent risk 
for excess mortality after transplantation, there must 
be a measurable effect of this dependence that is 
independent of disease activity. The result of excess 
transfusion is accumulation of stored iron, which is 
often reflected in the serum ferritin level. At our own 
center, we reported that an elevated pre-HSCT serum 
ferritin level was strongly associated with lower overall 
and disease-free survival after transplantation, and this 
association was limited to a subgroup of patients with 
acute leukemia or MDS, and was largely attributable 
to increased treatment-related mortality.12 Similarly, 
a prospective single-institution study of 190 adult 
patients undergoing myeloablative transplantation 
demonstrated that elevated pre-transplant serum 
ferritin was associated with increased risk of 100-day 
mortality, acute graft-versus-host-disease, and blood-
stream infections or death as a composite endpoint.13 

Other more recently described factors may also 
be important in determining MDS outcome, and may 
help guide treatment towards or away from HSCT. 
For example, Haase et al recently analyzed individual 
cytogenetic changes in over 2000 individuals with 
MDS.14 They identified a number of favorable cy-
togenetic changes that were associated with median 
survivals that ranged from 32 – 108 months, with some 
subgroups having survivals that were not reached. In 
addition, a number of individual cytogenetic changes 
not addressed in the IPSS were noted to be associ-
ated with an intermediate prognosis. 

At an even finer level, molecular prognostication 

may hold even more information than cytogenetics. 
Mills et al recently described a gene expression profile 
methodology to accurately predict the risk of transition 
from MDS to acute myeloid leukemia.15 This model 
was able to accurately differentiate groups of patients 
with a time to transformation greater or less than 18 
months, and was more powerful at predicting time 
to leukemic transformation and overall survival when 
compared with the IPSS scoring system. This gene 
expression profile needs to be tested in a prospective 
trial where it is used to help guide therapy to determine 
if it truly is effective at preventing adverse survival 
outcomes associated with leukemic transformation.

COMORBIDITY	AND	CONDITIONING	INTENSITY
It is known that comorbidity increases the likelihood 

of adverse outcomes in medicine and in hematologic 
malignancies, although the recognition that comorbidity 
scores may be useful in the latter scenario has only 
recently been noted.16 Several comorbidity scores 
have been developed to help provide prognostic 
information in myeloid malignancies. In MDS, the 
Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index 
(HCT-CI), developed by Sorror and colleagues,17 has 
been shown to carry prognostic value even in patients 
with MDS not undergoing transplantation.18 Sorror et al 
demonstrated that the HCT-CI has specific prognostic 
utility in a group of patients undergoing transplanta-
tion for acute myeloid leukemia and MDS.19 In this 
analysis, the patients were divided into 4 separate 
groups, with each group being defined on the basis 
of comorbidity and malignant disease risk. Within 
each of the 4 risk groups, patients who underwent 
myeloablative and reduced intensity (RIC) were 
compared with each other. In each of the 4 groups, 
the RIC arm experienced a higher rate of relapse, 
however, the treatment-related mortality rates were 
all lower when compared to the myeloablative arm. 
As a result, disease-free and overall survival was 
similar between conditioning arms in all 4 groups.

The effects of elevated ferritin levels are largely 
limited to patients undergoing myeloablative trans-
plantation, however, an elevated ferritin level should 
be considered a measurement of comorbidity. As 
such, ferritin levels could influence the decision to 
pursue full intensity or reduced intensity transplan-
tation. Optimally, if myeloablative transplantation is 
planned, proceeding to transplantation prior to the 
accumulation of a critical amount of iron should be 
pursued, or alternatively, chelation therapy prior to 
transplantation can be considered, although this lat-
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ter approach has not yet been demonstrated to be 
effective in prospective clinical trials.

The consideration of comorbidity prior to transplan-
tation is even more relevant now that RIC transplanta-
tion has been shown to be effective in the treatment of 
MDS (reviewed in Oliansky et al20). There are several 
analyses that have compared RIC transplantation 
to conventional myeloablative transplantation, and 
the majority of them suggest similar outcomes. For 
example, at our center, the outcomes of 136 patients 
with MDS or acute myelogenous leukemia were 
compared when stratified by conditioning regimen 
intensity.21 Overall survival at 2 years was the same 
for individuals undergoing RIC transplantation as 
those who received myeloablative conditioning (28% 
vs. 34%, p = 0.89); however, the causes of treat-
ment failure were significantly different, with more 
relapse in the RIC group (61% vs. 38%, p = 0.02), but 
higher treatment-related mortality in the myeloablative 
group (32% vs. 15% at 100 days), as anticipated. A 
larger analysis with similar results was presented 
by Martino et al on behalf of the EBMT.22 Finally, a 
retrospective CIBMTR review of the outcomes of 
550 patients aged 50 years or older who underwent 
matched sibling donor transplantation demonstrated 
no difference in myeloablative and RIC outcomes.1 
None of these studies adjust for comorbidity, and it is 
almost a certainty that if re-analyzed, the RIC cohorts 
would contain a higher proportion of patients with 
advanced comorbidites. Nonetheless, with similar 
outcomes, some patients have now opted for earlier 
RIC transplantation, even without comorbidity, since 
treatment-related morbidity and mortality after this 
procedure is lower than after traditional myeloabla-
tive transplantation.

The optimal timing of RIC transplantation therefore 
needs to be addressed in some form of prospective 
clinical trial, or in the absence of the feasibility of this 
approach, with mathematical Markov modeling. The 
issues surrounding the timing of RIC transplanta-
tion are more complex now that there are several 
FDA-approved treatment options that can reduce 
transfusion-dependence and even increase overall 
survival in transfusion-dependent patients.23 Whether 
these agents should in fact be recommended prior to 
transplantation is debatable. The reasons for consider-
ing these agents are numerous, and include delaying 
a major procedure such as transplantation, and the 
possibility of a reduction in marrow blasts prior to 
transplantation. While the latter outcome is attractive, 
and theoretically should improve outcomes, this has 
not demonstrated in unbiased analyses. Since their 

introduction, several small studies have examined 
the feasibility of administering these agents prior to 
transplantation, and thus far, there are no obvious 
signs of either benefit or adverse consequences.24,25 A 
formal decision analysis examining the evolving role 
of transplantation in the context of the availability of 
DNA hypomethylating therapy has therefore been 
started through the CIBMTR (Study LK- 0802).

CONCLUSIONS
Appropriate patient selection for transplantation 

is the first step in maximizing outcomes after trans-
plantation for MDS. Since new therapeutics offer 
significant palliation and provide symptom control, the 
decision to pursue transplantation is not undertaken 
lightly. However, for younger patients, in whom an 
MDS-related death is very likely, early transplant is 
generally recommended. Several factors influence 
the decision to undergo transplantation, and many of 
these revolve around prognostic indicators that are 
constantly evolving. The goal of these systems is to 
identify patients in whom transplantation outcomes 
are likely to exceed non-transplant outcomes. This 
balance is most relevant in older patients in whom RIC 
transplantation is indicated, and where the optimal 
timing of transplantation has not yet been defined.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Ενδοθήλιο	και	αιματολογικά	νοσήματα

δΟΜή	ΤΟυ	ΕνδΟΘήΛιΟυ
το ενδοθήλιο αποτελείται από μία στιβάδα κυττά-

ρων η οποία βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια όλων 
των αγγείων και λεμφαγγείων και αποτελεί το τμήμα 
του αγγείου που έρχεται σε επαφή με το αίμα. άπο-
τελείται περίπου από 1013 κύτταρα τα οποία ζυγίζουν 
1,5 κιλό και καλύπτουν επιφάνεια 4.000 – 7.000m2 1.

το σχήμα των ενδοθηλιακών κυττάρων είναι κυβο-
ειδές σε συνθήκες χαμηλής ροής αλλά επιμηκύνεται, 
με τον επιμήκη άξονά τους προς την κατεύθυνση της 
ροής του αίματος, σε συνθήκες υψηλής διατμητικής 
τάσης. τα κύτταρα συνδέονται με τη βασική μεμβράνη 
του αγγείου και παρατάσσονται σαν μωσαϊκό. το είδος 
σύνδεσης μεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων ποι-
κίλει στα διάφορα τριχοειδή. Έτσι σε μερικά όργανα, 
όπως οι ενδοκρινείς αδένες και οι νεφροί, το ενδο-
θήλιο εμφανίζει οπές ή «παράθυρα» (fenestrae) στις 
συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων οι οποίες επιτρέπουν 
την διέλευση μακρομορίων, ιόντων, μεταβολιτών και 
υγρών από και προς τα τριχοειδή. τα διάκενα αυτά 
αντιπροσωπεύουν μάλλον κυστίδια πινοκυττάρωσης 
τα οποία ανοίγουν προς τον αυλό του αγγείου και 
περιβάλλονται από τη βασική μεμβράνη, η οποία 
λειτουργεί επιλεκτικά ως φίλτρο και αυξάνονται ή 
μειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες έκκρισης ή απορ-
ρόφησης του οργάνου. ςε άλλα όργανα όμως, όπως 
ο εγκέφαλος, τα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών 
αλληλεπικαλύπτονται και συνδέονται σταθερά με σύ-
ντηξη σε διάφορα σημεία των κυτταρικών μεμβρανών 
τους. Έτσι επιτρέπουν μόνο την επιλεκτική μεταφορά 
- διάχυση ουσιών διά μέσω του ενδοθηλίου αλλά και 
της βασικής μεμβράνης (αιματοεγκεφαλικός φραγμός). 

ςτα κολποειδή του ήπατος, του σπληνός και του 
μυελού το ενδοθήλιο των τριχοειδών εμφανίζει οπές 
χωρίς να σχηματίζεται συνεχές στρώμα κυττάρων 
ενώ και η βασική μεμβράνη εμφανίζει ατέλειες. Έτσι 
σχηματίζονται ανώμαλα τριχοειδή (κολποειδή) μέσω 
των οποίων γίνεται ελεύθερη ανταλλαγή ουσιών και 
κυττάρων μεταξύ αίματος και οργάνων.

τα ενδοθηλιακά κύτταρα διαθέτουν κεντρικό πυρή-
να και κυτταρόπλασμα με σχετικά λίγα οργανίλια τα 
οποία εντοπίζονται στην περιπυρηνική ζώνη. Με το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παρατηρούνται δύο χαρα-
κτηριστικά στοιχεία του κυτταροπλάσματος, τα πινο-
κυτταρικά κυστίδια και τα σωμάτια Weibel – Palade. 
τα πινοκυτταρικά κυστίδια βρίσκονται σε επαφή με 
την κυτταροπλασματική μεμβράνη και περιέχουν 
ουσίες ή υγρά τα οποία μεταφέρονται από και προς 
το αίμα, δια μέσω των ενδοθηλιακών κυττάρων με 
το μηχανισμό της πινοκυττάρωσης, ενώ τα σωμάτια 
Weibel – Palade είναι αποθηκευτικά κυστίδια, με τη 
μορφή πυκνών σωματίων, που περιέχουν παράγοντα 
von Willebrand (vWF) και P σελεκτίνη2.

ΛΕιΤΟυΡΓιΕΣ	ΤΟυ	ΕνδΟΘήΛιΟυ
το ενδοθήλιο δεν αποτελεί απλώς το ανατομικό 

όριο μεταξύ του αίματος και του αγγείου αλλά παίζει 
σημαντικό ρόλο σε ποικίλες λειτουργίες οι οποίες 
σχετίζονται με την ομοιοστασία του αγγείου. η ακεραι-
ότητα του ενδοθηλίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη φυσιολογική λειτουργία του αγγείου μέσω της 
έκκρισης ή της έκφρασης στη μεμβράνη διαφόρων 
μορίων, τα οποία ευθύνονται για τη διαρκή ρύθμιση 
του αγγειακού τόνου, της αρτηριακής πίεσης, της 
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κινάσης Β και της αύξησης της συγγένειας μεταξύ 
NOS και καλμοντουλίνης4.

η Ετ -1 παράγεται από το ενδοθήλιο και προκαλεί 
αγγειοσύσπαση και αύξηση του πολλαπλασιασμού 
και της διαφοροποίησης των λείων μυϊκών ινών. άπο-
θηκεύεται στα εκκριτικά κοκκία και απελευθερώνεται 
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα μετά από διέγερσή τους 
από φυσικούς και χυμικούς παράγοντες όπως, η 
υποξία, η αγγειοτενσίνη ΙΙ, αυξητικοί παράγοντες και 
κυτταροκίνες και η διατμητική τάση. η σύνθεση της Ετ 
αναστέλλεται από την υψηλή διατμητική τάση, το νο, 
την PGI2, νατριοδιουρητικά πεπτίδια και την ηπαρίνη.

η ενδοθηλίνες διαθέτουν δύο υποδοχείς, τους Ετά 
στις λείες μυϊκές ίνες και τους ΕτΒ στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα. η Ετ -1 συνδέεται με τους Ετά υποδοχείς, 
προκαλεί αύξηση των επιπέδων του ενδοκυττάριου 
Ca2+ και αγγειοσύσπαση. η Ετ-1 εμπλέκεται στην 
παθογένεια της υπέρτασης της κύησης και της πνευ-
μονικής υπέρτασης5.

ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων 
(PAF) είναι φωφολιπίδιο που επίσης προέρχεται από 
το μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος. ςυντίθεται 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα μετά από διέγερση τους από 
ουσίες όπως η θρομβίνη, η βραδυκινίνη, το άτρ, η 
αγγειοτενσίνη ΙΙ, η βασοπρεσσίνη και οι ιντερλευκίνες 
1 και 8 (IL -1, -8). προκαλεί αγγεισύσπαση και προάγει 
την προσκόλληση αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων 
στο ενδοθήλιο.

ο PAF προάγει την αγγειογένεση και αυξάνει τη δι-
απερατότητα του ενδοθηλίου προκαλώντας μεταβολές 
του κυτταροσκελετού των ενδοθηλιακών κυττάρων με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία διακυτταρικών πόρων 6.

το ενδοθήλιο εκφράζει στη επιφάνειά του το μετα-
τρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE) το οποίο 
μετατρέπει την αγγειοτενσίνη Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ, η 
οποία προκαλεί αγγειοσύσπαση7.

Ο	ρόλος	του	ενδοθηλίου	στο	μηχανισμό	της	πήξης
το ενδοθήλιο παίζει κεντρικό ρόλο σε όλες τις 

διαδικασίες του μηχανισμού αιμόστασης και συγκε-
κριμένα στην ενεργοποίηση και συγκόλληση των 
αιμοπεταλίων, την πήξη και την ινωδόλυση. διαθέτει 
αντιπηκτικές και αντιθρομβωτικές ιδιότητες οι οποίες 
διασφαλίζουν την αγγειακή ομοιοστασία.

τα ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν ή εκκρίνουν 
διάφορα μόρια όπως: PGI2, NO, PAF, παράγοντα 
vWF, θρομβομοντουλίνη (τΜ), ιστικό παράγοντα (TF, 
θρομβοπλαστίνη), αναστολέα της οδού του ιστικού 
παράγοντα (TFPI), ιστικού τύπου ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου (t-PA) και αναστολέα του ενεργοποιητή 
του πλασμινογόνου (PAI-1).

διακίνησης των λευκοκυττάρων και την ισορροπία 
του πηκτικού μηχανισμού.

Ρύθμιση	του	αγγειακού	τόνου
το ενδοθήλιο συμβάλλει ουσιαστικά στη ρύθμιση 

του αγγειακού τόνου, ο οποίος επηρεάζεται από φυσι-
κούς ή χυμικούς παράγοντες που προέρχονται από το 
αγγείο, τους περιβάλλοντες ιστούς ή τη συστηματική 
κυκλοφορία. η ρύθμιση αυτή είναι αποτέλεσμα λεπτής 
ισορροπίας μεταξύ αγγειοδιασταλτικών ουσιών, όπως 
το μονοξείδιο του αζώτου (νο) και η προστακυκλίνη 
(PGI2) και αγγειοσυσπαστικών, όπως η ενδοθηλίνη 
(Ετ) και ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπε-
ταλίων (PAF), οι οποίες παράγονται και εκλύονται 
από το ενδοθήλιο.

το νο είναι ο σημαντικότερος αγγειοδιασταλτικός 
παράγοντας. παράγεται από την L- αργινίνη και L – 
κιτρουλλίνη με τη δράση του ενδοθηλιακού ενζύμου 
συνθετάση του νο (eNOS). άναστέλλει επίσης την 
προσκόλληση αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων στο 
ενδοθήλιο και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων 
και συνεπώς και τον σχηματισμό του αιμοστατικού 
θρόμβου. η δράση του νο στα αιμοπετάλια, τα ενδο-
θηλιακά κύτταρα και τις λείες μυϊκές ίνες οφείλεται σε 
ενεργοποίηση της γουανυλ –κυκλάσης και στη παρα-
γωγή cGMP. διαταραχή της NOS και της παραγωγής 
νο λόγω ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας συνοδεύεται 
από αγγειακή βλάβη και αθηροσκλήρωση3.

η PGI2 είναι ένα εικοσανοειδές που παράγεται, 
με τη δράση του ενζύμου συνθετάση PGI2, από 
την PGH2, η οποία προέρχεται από την υδρόλυση 
του αραχιδονικού οξέος μετά από δράση της κυ-
κλοοξυγενάσης 2 (COX -2). ςυντίθεται κυρίως στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα και δρα τοπικά στις εστίες της 
αγγειακής βλάβης.

η PGI2 προκαλεί αγγειδιαστολή και αναστολή της 
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων, μέσω ενεργοποίη-
σης της αδενυλκυκλάσης των αιμοπεταλίων και των 
λείων μυϊκών ινών του αγγείου. η PGI2 προκαλεί 
αύξηση των επιπέδων cάMP σε αντίθεση με τη θρομ-
βοξάνη ά2. άναστέλλει επίσης τον πολλαπλασιασμό, 
τη διαφοροποίησης και τη μετανάστευση των λείων 
μυϊκών ινών του αγγειακού τοιχώματος.

τα ενδοθηλιακά κύτταρα συνθέτουν νο και PGI2 
μετά από διέγερση από διάφορες ουσίες (ATP, ADP, 
βραδυκινίνη, θρομβίνη) οι οποίες αυξάνουν το ενδο-
κυττάριο Ca2+, αλλά και μετά από μηχανική παρα-
μόρφωση της πλασματοκυτταρικής μεμβράνης από 
την διατμητική τάση. ςτη δεύτερη περίπτωση το νο 
παράγεται απουσία αύξησης της συγκέντρωσης του 
ενδοκυττάριου Ca2+ μέσω της ενεργοποίησης της 
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κάθε βλάβη του αγγειακού τοιχώματος ακολουθεί 
άμεση σύσπαση του αγγείου. η αγγειοσύσπαση πε-
ριορίζει την απώλεια αίματος και επιβραδύνει τοπικά 
τη ροή του αίματος αυξάνοντας έτσι την προσκόλληση 
των αιμοπεταλίων στο αγγείο.

Με την καταστροφή του ενδοθηλίου αποκαλύπτεται 
η υπενδοθηλιακή στιβάδα η οποία αποτελείται κυρίως 
από ίνες κολλαγόνου, λαμινίνη, φιμπρονεκτίνη και 
vWF. τα αιμοπετάλια προσκολλώνται στην υπενδο-
θηλιακή στιβάδα μέσω μεμβρανικών γλυκοπρωτεϊ-
νών – υποδοχέων. οι γλυκοπρωτεΐνες GPIa και VI 
συνδέονται άμεσα και αναστρέψιμα με το κολλαγόνο 
ενώ οι γλυκοπρωτεΐνες GPIb-IX-V με τον vWF. Με 
την προσκόλληση τους στο αγγειακό τοίχωμα τα 
αιμοπετάλια ενεργοποιούνται, χάνουν το δισκοειδές 
τους σχήμα και μετατρέπονται σε ανώμαλες σφαίρες 
με ψευδοπόδια, εκκρίνουν το περιεχομένου των 
κοκκίων τους, συνθέτουν και απελευθερώνουν τΧά2 
και εκφράζουν στην επιφάνειά του υποδοχείς όπως 
η ρ–σελεκτίνη και η ιντεγκρίνη αΙΙb/β3. η σύνδεση 
της ιντεγκρίνης αΙΙb/β3 με το ινωδογόνο και τον vWF 
προκαλεί συσσώρευση των αιμοπεταλίων.

η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων υπόκειται 
στην επίδραση και ανασταλτικών ουσιών, οι οποίες 
παράγονται από το ενδοθήλιο, όπως η PGI2 και το 
νο, οι οποίες περιορίζουν την προσκόλληση και 
συσσώρευση των αιμοπεταλίων στις περιοχές της 
αγγειακής βλάβης ή δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου. 
η αντισυσσωρευτική δράση των παραπάνω παραγό-
ντων οφείλεται σε ενεργοποίηση της αδενυλκυκλάσης 
των αιμοπεταλίων η οποία συνεπάγεται αύξηση των 
επιπέδων του κυκλικού AMP (cAPM)8.

ο vWF παράγεται και αποθηκεύεται στα ενδοθη-
λιακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια. τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα περιέχουν πολύ μεγάλα πολυμερή vWF 
(ULVWF), μέσα στα σωμάτια Weibel – Palade, τα 
οποία εκκρίνουν μετά την επίδραση διαφόρων αγωνι-
στών όπως η θρομβίνη, η βασοπρεσίνη ή κυτταροκίνες 
όπως η IL -1 και ο TNF. Μέρος των ULVWF παραμένει 
συνδεδεμένο με την επιφάνεια των ενδοθηλιακών 
κυττάρων και έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει 
προσκόλληση των αιμοπεταλίων, ενώ τα μόρια του 
παράγοντα που διαφεύγουν στην κυκλοφορία γρήγορα 
διασπώνται σε μικρότερα πολυμερή που δεν είναι 
ικανά να προκαλέσουν αιμοπεταλιακή προσκόλληση.

ο vWF παίζει σημαντικό ρόλο στην αιμόσταση και 
εκτός από τη μεσολάβησή του στην προσκόλληση 
των αιμοπεταλίων στο αγγείο, ειδικά σε συνθήκες 
υψηλής διατμητικής τάσης και στη συσσώρευσή 
τους, μεταφέρει τον παράγοντα VIII της πήξης και 
τον προστατεύει από την αποδόμηση9.

τα ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν TF. Έκλυση 

του TF προκαλείται in vivo και in vitro με τη δράση 
ποικίλων αγωνιστών όπως η θρομβίνη, η ενδοτοξίνη, 
κυτταροκίνες, υποξία, οξειδωμένα λίπη και ενεργοποι-
ημένα αιμοπετάλια και όχι υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

ο TF ενεργοποιεί τον παράγοντα VII της πήξης 
και το σύμπλεγμα TF – VIIa ενεργοποιεί τους παρά-
γοντες IX και X στον καταρράκτη της πήξης με τελικό 
αποτέλεσμα τον σχηματισμό θρομβίνης και ινικής10. 

αντιπηκτικές	ιδιότητες	του	ενδοθηλίου
οι αντιπηκτικές ιδιότητες του ενδοθηλίου εξασφα-

λίζουν τον περιορισμό της παραγωγής θρομβίνης 
μετά την πυροδότηση του πηκτικού μηχανισμού. 
τα ενδοθηλιακά κύτταρα παράγουν TFPI ο οποίος 
συνδέεται αρχικά με τον ενεργοποιημένο παράγοντα 
Χ και στη συνέχεια με το σύμπλεγμα TF – VIIa και 
αναστέλλει την ενεργοποίηση των παραγόντων ΙΧ 
και Χ από τον παράγοντα VIIa11.

τα ενδοθηλιακά κύτταρα παράγουν επίσης τΜ, 
η οποία συνδέεται με τα ενδοθηλιακά κύτταρα ή 
απελευθερώνεται στην κυκλοφορία και τα επίπεδα 
της στο αίμα αυξάνουν σε περίπτωση ενδοθηλιακής 
βλάβης. η θρομβίνη συνδέεται με τη τΜ στην επιφά-
νεια των ενδοθηλιακών κυττάρων και έτσι αναστέλ-
λεται η σύνδεση της θρομβίνης με το ινωδογόνο, τα 
αιμοπετάλια και τον παράγοντα V. το σύμπλεγμα 
τΜ – θρομβίνης ενεργοποιεί την πρωτεΐνη C (PC). το 
ενδοθήλιο ενισχύει την διαδικασία ενεργοποίησης της 
PC με την έκφραση του ενδοθηλιακού υποδοχέα της 
PC (EPCR). η PC αποσυνδέεται από τον υποδοχέα 
για να συνδεθεί με τον συμπαράγοντα πρωτεΐνη S 
με τελικό αποτέλεσμα την αδρανοποίηση των ενερ-
γοποιημένων παραγόντων V και VIII12.

τα φυσιολογικά ενδοθηλιακά κύτταρα διαθέτουν και 
άλλους μηχανισμούς με τους οποίους περιορίζεται η 
δραστικότητα της θρομβίνης. ςυγκεκριμένα, φέρουν 
στη μεμβράνη τους τις γλυκοσαμινογλυκάνες θειική 
ηπαράνη και θειική δερματάνη, οι οποίες ενισχύουν 
τη δραστικότητα της αντιθρομβίνης και του συμπα-
ράγοντα ΙΙ της ηπαρίνης αντίστοιχα.

Ο	ρόλος	του	ενδοθηλίου	στην	ινωδόλυση
τα ενδοθηλιακά κύτταρα εκκρίνουν στην κυκλοφο-

ρία t –PA, πρωτεάση η οποία δρα στην επιφάνεια του 
θρόμβου ή των ενδοθηλιακών κυττάρων και μετατρέ-
πει το πλασμινογόνο στο ενεργό ένζυμο πλασμίνη, 
το οποίο προκαλεί ινωδόλυση. η έκκριση του t –PA 
από τα αποθηκευτικά κοκκία των ενδοθηλιακών 
κυττάρων είναι συνεχής και αυξάνει ως απάντηση 
του ενδοθηλίου στη θρομβίνη, τη βασσοπρεσίνη και 
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την υψηλή διατμητική τάση. άντίθετα σε συνθήκες 
χαμηλής διατμητικής τάσης μειώνεται η παραγωγή 
t –PA και συνεπώς αυξάνει η πιθανότητα θρόμβωσης.

ο αναστολέας PAI -1 του t –PA παράγεται εκτός 
από το ήπαρ και από τα ενδοθηλιακά κύτταρα μετά 
από ενεργοποίησή τους από φλεγμονώδεις κυττα-
ροκίνες (IL -1, TNF) σε αντίθεση με τον t –PA του 
οποίου η έκκριση παραμένει σταθερή στην διάρκεια 
της φλεγμονής13.

Ο	ρόλος	του	ενδοθηλίου	στη	φλεγμονή
το ενδοθήλιο κατέχει στρατηγική θέση στα αγγεία 

και προσαρμόζεται ταχύτατα στις αλλαγές του περι-
βάλλοντός του. Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως στις 
λοιμώξεις, το ενδοθήλιο ενεργοποιείται και μεταβάλ-
λει τις ιδιότητές και τις λειτουργίες του. Έτσι παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού 
και στη διαδικασία της φλεγμονής και κατ΄ επέκταση 
της αθηροσκλήρωσης.

η ανοσολογική ή η φλεγμονώδης απάντηση του 
ενδοθηλίου προκαλείται από τη διέγερση ή ενεργο-
ποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων από παράγοντες 
όπως η θρομβίνη, η υποξία, η διατμητική τάση, οξει-
δωτικές ουσίες, κυτταροκίνες (IL -1, TNF), αυξητικοί 
παράγοντες, η γ –ιντερφερόνη και οι ενδοτοξίνες.

Υπό την επίδραση των παραπάνω παραγόντων 
τα ενδοθηλιακά κύτταρα χάνουν τις αντιθρομβωτικές 
τους ιδιότητες καθώς επάγεται η σύνθεση TF και PAI 
-1 και μειώνεται η έκφραση της TM.

Επιπλέον παράγουν διάφορες κυτταροκίνες (IL -1, 
IL -6), αυξητικούς παράγοντες (παράγοντες διέγερσης 
των ουδετεροφίλων – μακροφάγων (G, M –CSF) και 
κυτταρικούς μεσολαβητές, εκφράζουν μόρια προσκόλ-
λησης, αντιδρούν με λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια 
και συμβάλλουν στην αγγειογένεση14.

αλληλεπίδραση	του	ενδοθηλίου	με	τα	λευκοκύτταρα
τα ενδοθηλιακά κύτταρα δεν εκφράζουν, υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, μόρια προσκόλλησης για τα 
κυκλοφορούντα λευκοκύτταρα. ςε περίπτωση όμως 
ιστικής καταστροφής, οξείας φλεγμονής ή παρουσί-
ας παθογόνων μικροοργανισμών, η ενεργοποίηση 
των ενδοθηλιακών κυττάρων από τις ενδοτοξίνες ή 
τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες επάγει την έκφραση 
διαφόρων μορίων προσκόλλησης. τα μόρια προ-
σκόλλησης είναι γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες εκφρά-
ζονται στην επιφάνεια ενεργοποιημένων κυττάρων 
και είναι απαραίτητες για την προσκόλληση και τη 
μετανάστευση των λευκοκυττάρων στα σημεία της 
ιστικής βλάβης.

οι σελεκτίνες είναι μόρια προσκόλλησης που εκ-
φράζονται στην επιφάνεια ενδοθηλιακών κυττάρων 
(Ε –σελεκτίνη), αιμοπεταλίων (ρ – σελεκτίνη) και 
λευκοκυττάρων (L –σελεκτίνη). η έκφραση των σε-
λεκτινών στο ενδοθήλιο επάγεται από φλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες (IL -1, TNF). άπό αυτές μόνο η Ε –σελε-
κτίνη προέρχεται αποκλειστικά από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα. η σελεκτίνη αυτή δεν εκφράζεται στα κύτταρα 
του φυσιολογικού ενδοθηλίου αλλά υπερεκφράζεται 
λίγες ώρες μετά τη διέγερση του ενδοθηλίου από 
τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, μετακινούμενη από 
τα σωμάτια Weibel – Palade. η Ε –σελεκτίνη παίζει 
ρόλο και στην αγγειογένεση και ανιχνεύεται και σε μη 
φλεγμαίνοντες ιστούς όπως ο πλακούντας.

τα ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν επίσης το 
ενδοκυττάριο μόριο προσκόλλησης 1 και 2 (ICAM 
-1, -2) και το μόριο προσκόλλησης του αγγειακού 
κυττάρου (VCAM -1). η έκφραση των μορίων αυτών 
αυξάνει σημαντικά μετά από ενεργοποίηση των κυτ-
τάρων από ενδοτοξίνες ή κυτταροκίνες (IL -1, TNF, 
ιντρφερόνη –γ).

η αλληλεπίδραση λευκοκυττάρων – ενδοθηλιακών 
κυττάρων είναι μια πολυσταδιακή διεργασία η οποία 
περιλαμβάνει αρχικά πρόσδεση των λευκοκυττάρων, 
στη συνέχεια κύλισμα (rolling) στην επιφάνεια των 
ενδοθηλιακών κυττάρων, σταθερή προσκόλλησή τους 
στο αγγειακό τοίχωμα και τελικά μετανάστευση δια 
μέσω του αγγειακού τοιχώματος. ςε κάθε στάδιο αυτής 
της διαδικασίας παρεμβαίνουν διαφορετικά μόρια,

το πρώτο στάδιο της διενδοθηλιακής μετακίνησης 
των λευκοκυττάρων πραγματοποιείται με τη μεσολά-
βηση των σελεκτινών. ςτη φάση αυτή το ενδοθήλιο 
συνδέεται αναστρέψιμα με τα λευκοκύτταρα, τα οποία 
επιστρατεύονται από την κυκλοφορία, επιβραδύνουν 
την κίνησή τους και αρχίζουν το κύλισμα (rolling) πάνω 
στην επιφάνεια του ενδοθηλίου.

ςτο δεύτερο στάδιο τα λευκοκύτταρα συνδέονται 
σταθερά με το ενδοθήλιο με σύνδεση των μορίων 
προσκόλλησης ICAM -1, ICAM -2 και VCAM -1 των 
ενδοθηλιακών κυττάρων με τις ιντεγκρίνες LFA -1, 
VLA-4 και Mac -1 στην επιφάνεια μονοκυττάρων 
λεμφοκυττάρων και εωσινόφιλων.

τα λευκοκύτταρα προσδένονται επίσης και στα 
αιμοπετάλια μέσω σύνδεσης της PSGL-1 με την 
P-σελεκτίνη των αιμοπεταλίων και στη συνέχεια 
προσκολλώνται σταθερά στην επιφάνεια των αιμοπε-
ταλίων μέσω της σύνδεσης της ιντεγκρίνης Mac-1 με 
τον υποδοχέα GPIbα ή μέσω σύνδεσης με πρωτεϊνες 
– γέφυρες όπως το ινωδογόνο (συνδεδεμένο με την 
GPIIb/IIIa) ή το HMWK (συνδεδεμένο με την GPIbα).

οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις προκαλούν ενερ-
γοποίηση των μονοκυττάρων και έκκριση προφλεγ-
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μονωδών χημειοκινών και κυτταροκινών, οι οποίες 
δημιουργούν ή ενισχύουν τη φλεγμονή και προσελ-
κύουν περισσότερα ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα και 
τ λεμφοκύτταρα.

η αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων – μονοκυττάρων 
προάγει επίσης τη διαφοροποίηση των μονοκυττά-
ρων σε μακροφάγα και αυξάνει την έκλυση TF από 
τα μονοκύτταρα, που πυροδοτεί το μηχανισμό της 
θρόμβωσης στα σημεία της αγγειακής βλάβης.

ςτη συνέχεια τα λευκοκύτταρα μεταναστεύουν 
δια μέσω του τοιχώματος των τριχοειδών προς τον 
υπενδοθηλιακό χώρο. ςτο τελικό στάδιο της μετανά-
στευσης των λευκοκυττάρων συμμετέχει το αιμοπε-
ταλιο-ενδοθηλιακό κυτταρικό μόριο προσκόλλησης 
-1 (PECAM-1), το οποίο συνδέεται με τις ιντεγκρίνες 
των λευκοκυττάρων και διευκολύνει την διαπίδυση 
των λευκοκυττάρων15.

Ο	ρόλος	του	ενδοθηλίου	στην	αγγειογένεση
τα προϋπάρχοντα στον αυλό των αγγείων και τα 

προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα συμμετέχουν στην 
αγγειογένεση και στη νεοαγγειογένεση. τα ενδοθη-
λιακά και τα αιμοποιητικά κύτταρα παράγουν τον 
αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (VEGF). 
ο VEGF δεν είναι μία πρωτεΐνη αλλά μία ομάδα 
αυξητικών παραγόντων οι οποίες παράγονται μετά 
από ενεργοποίηση από κυτταροκίνες (IL -1, IL -6, 
TNF) ή αυξητικούς παράγοντες (PDGF, TGF β) και 
υπό συνθήκες υποξίας. τα ενδοθηλιακά κύτταρα και 
τα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν υπο-
δοχείς για τον VEGF (VEGFR1, VEGFR2). ο VEGF 
προάγει τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση 
και τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων, 
διεργασίες απαραίτητες για την αγγειογένεση και τα 
προστατεύει από την απόπτωση. ο VEGF εμπλέκεται 
και στην νεοαγγειογένεση στους νεοπλασματικούς 
όγκους, στο σακχαρώδη διαβήτη και στη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα. ο VEGF προκαλεί επίσης την έκκριση 
μεταλλοπρωτεϊνασών και νο, αυξάνοντας έτσι τη 
διαπερατότητα των αγγείων και διευκολύνοντας τη 
μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων, διεργα-
σίες που συμβάλουν στη φλεγμονή, την αγγειογένεση 
και την ανάπτυξη των όγκων16.

ΕκΤιΜήΣή	ΤήΣ	ΕνδΟΘήΛιακήΣ	ΛΕιΤΟυΡΓιαΣ
ο ρόλος του ενδοθηλίου στην αιμόσταση και τη 

θρόμβωση καθώς και στη διαδικασία της φλεγμονής 
το καθιστά όργανο – στόχο στην παθογένεια της αθη-
ροσκλήρωσης και της καρδιαγγειακής νόσου ενώ με 
τη συμμετοχή του στην αγγειογένεση εμπλέκεται στην 

παθογένεια των νοσημάτων του συνδετικού ιστού και 
της ανάπτυξης και μετάστασης των νεοπλασμάτων.

Έτσι η εκτίμηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας με 
τον προσδιορισμό δεικτών ή με ειδικές δοκιμασίες ή 
τεχνικές αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση 
της σοβαρότητας της νόσου και για το μελλοντικό 
σχεδιασμό θεραπευτικών μέσων που στοχεύουν το 
ενδοθήλιο.

δΕικΤΕΣ	και	ΜΕΘΟδΟι	ΕκΤιΜήΣή	 
ΤήΣ	ΛΕιΤΟυΡΓιαΣ	ΤΟυ	ΕνδΟΘήΛιΟυ

δείκτες	ενδοθηλιακής	λειτουργίας	στο	πλάσμα
Εκτίμηση των διαφόρων ενδοθηλιακών λειτουργιών 

μπορεί να γίνει με τον προσδιορισμό των επιπέδων 
μορίων ενδοθηλιακής προέλευσης στο πλάσμα, τα 
οποία μεταβάλλονται μετά από ενεργοποίηση του 
ενδοθηλίου. τα προϊόντα αυτά είναι το νο, φλεγμο-
νώδεις κυτταροκίνες, μόρια προσκόλλησης, αιμοστα-
τικοί παράγοντες και δείκτες ενδοθηλιακής βλάβης ή 
αναγέννησης. ο προσδιορισμός πολλών από τους 
δείκτες αυτούς είναι δύσκολος και δαπανηρός και 
χρησιμοποιείται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

οι δείκτες αυτοί είναι:
ο παράγοντας von Willebrand θεωρείται ο καλύ-

τερος δείκτης ενδοθηλιακής λειτουργίας στο πλάσμα. 
Υψηλά επίπεδα του παράγοντα ερμηνεύονται ως 
δείκτης ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και αποτελούν 
παράγοντα κινδύνου για την αθηροκλήρωση, την 
καρδιαγγειακή νόσο, τα νοσήματα συνδετικού ιστού 
και τον καρκίνο. Μείωση των επιπέδων του vWF 
συμβαδίζει με βελτίωση της έκβασης της νόσου17.

η διαλυτή θρομβομοντουλίνη (sTM, CD141), απο-
τελεί τμήμα του μορίου της τΜ που βρίσκεται συνδε-
δεμένο με τη μεμβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων. 
άυξημένα επίπεδα sTM πιθανόν να οφείλονται σε κα-
ταστροφή του ενδοθηλίου, ανευρίσκονται σε ισχαιμική 
νόσο και σχετίζονται με δυσμενή έκβαση σε ασθενείς 
με έμφραγμα μυοκαρδίου18. η ανίχνευση τΜ και στα 
μονοκύτταρα μειώνει την ειδικότητα της εξέτασης.

το διαμεμβρανικό μόριο προσκόλλησης Ε –σελε-
κτίνη (E –sel, CD62E) εμφανίζεται στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα μετά από ενεργοποίηση από κυτταροκίνες 
ενώ αυξημένα επίπεδα διαλυτού τμήματος του μορίου 
(sE-sel) ανιχνεύονται στο πλάσμα ή σε κυτταροκαλλι-
έργειες κάτω από τις ίδιες συνθήκες. άυξημένα επίπεδα 
της E- σελεκτίνης συνδυάζονται με την καρδιαγγειακή 
νόσο και συνδέονται με κακή πρόγνωση.

ο t –PA παρότι παράγεται από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη ενδοθηλιακής 
λειτουργίας αφού 40% περίπου του ενζύμου δεσμεύ-
εται από τον PAI 19.
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τα επίπεδα ΡΑΙ και του ICAM -1 παρότι μετρώνται 
εύκολα με ELIZA δεν αποτελούν ιδανικούς δείκτες 
ενδοθηλιακής λειτουργίας επειδή δεν παράγονται 
αποκλειστικά στο ενδοθήλιο. το ίδιο συμβαίνει και 
με το νο δεδομένου ότι και αυτό παράγεται και από 
άλλες πηγές.

κυτταρικοί	δείκτες	ενδοθηλιακής	λειτουργίας
η ενδοθηλιακή λειτουργία χαρακτηρίζεται από μία 

ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ βλάβης και αναγέννησης 
του ενδοθηλίου. 

Γηρασμένα ή ώριμα ενδοθηλιακά κύτταρα απο-
πίπτουν ή αποκολλώνται, μετά από ενεργοποίηση 
του ενδοθηλίου ή απώλεια της ακεραιότητάς του και 
ανιχνεύονται στο πλάσμα ως κυκλοφορούντα ενδο-
θηλιακά κύτταρα (CECs). τα κύτταρα αυτά αντικαθί-
στανται από προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα (EPCs) 
τα οποία προέρχονται από τα αρχέγονα προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών (stem 
cells), τα οποία διαφοροποιούνται και αποκτούν 
φαινότυπο ενδοθηλιακού κυττάρου.

η ισορροπία μεταξύ CECs και EPCs είναι κα-
θοριστική για τη διατήρηση της ακεραιότητας του 
ενδοθηλίου.

Υψηλά επίπεδα CECs υποδηλώνουν ενδοθηλιακή 
βλάβη (φλεγμονή ή αγγειακή νόσο) ενώ υψηλά επί-
πεδα EPCs αναγεννητική διαδικασία. Έτσι χαμηλά 
επίπεδα EPCs ή υψηλά επίπεδα CECs συνδέονται 
κλινικά με κακή πρόγνωση. τα κυκλοφορούντα και 
προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα προσδιορίζονται με 
ειδικές τεχνικές, όπως η κυτταρομετρία ροής μετά 
από διαχωρισμό με μαγνητικά ανοσοσφαιρίδια επει-
δή εκφράζουν διαφορετικούς δείκτες επιφάνειας. ο 
προσδιορισμός των EPCs είναι δυσχερής δεδομένου 
ότι πολλά από τα αντιγόνα επιφανείας ανιχνεύονται 
και σε άλλα αιμοποιητικά κύτταρα 20.

κυτταρικός δείκτης ενδοθηλιακής λειτουργίας εί-
ναι και τα ενδοθηλιακά μικροσωμάτια τα οποία είναι 
κυστίδια που προέρχονται από την κυτταρική μεμ-
βράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων και τα αυξημένα 
επίπεδά τους στο πλάσμα αντανακλούν ενδοθηλιακή 
ενεργοποίηση ή καταστροφή. τα μικροσωμάτια δεν 
είναι απλώς δείκτες ενδοθηλιακής λειτουργικότητας 
αλλά εμπλέκονται στη διαδικασία της φλεγμονής 
και της θρόμβωσης και γι’ αυτό αυξημένα επίπεδα 
προσδιορίζονται στο αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, 
την θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και τα οξέα 
στεφανιαία επεισόδια21.

Μέθοδοι	κλινικής	εκτίμησης	της	ενδοθηλιακής	
λειτουργίας

οι μέθοδοι εκτίμησης της ενδοθηλιακής λειτουρ-
γίας in vivo στηρίζονται στην ιδιότητα των μεγάλων 
αρτηριών, όπως η βραχιόνιος και η κερκιδική, να 
απαντούν με διαστολή στην αντιδραστική υπεραιμία 
ή στην ενδοαρτηριακή έγχυση ουσιών όπως η ακετυ-
λοχολίνη, η βραδυκινίνη και η σεροτονίνη, παρουσία 
φυσιολογικού ενδοθηλίου ικανού να απελευθερώνει 
νο ή άλλες αγγειοδιασταλτικές ουσίες. 

Αγγειοδιαστολή μέσω ροής  
(flow mediated dilatation, FMD)

ςτη μέθοδο αυτή γίνεται υπερηχογραφική μελέτη 
της μεταβολής της διαμέτρου της βραχιόνιας αρτη-
ρίας μετά από πρόκληση αντιδραστικής υπεραιμίας 
στο αντιβράχιο. ςυγκεκριμένα, εφαρμόζεται πίεση 
με περιχειρίδα στον καρπό για 5 λεπτά και συνεπώς 
ισχαιμία. Με την άρση της ισχαιμίας προκαλείται 
αντιδραστική υπεραιμία και αύξηση της διατμητικής 
τάσης στη βραχιόνια αρτηρία η οποία συνεπάγεται 
παραγωγή νο και αγγειοδιαστολή. η διάμετρος 
του αγγείου μετριέται πριν και μετά την περίδεση με 
υπερήχους και καταγράφεται το ποσοστό μεταβολής 
της διαμέτρου του αγγείου.

η μέθοδος θεωρείται η καλύτερη in vivo αναίμακτη 
μέθοδος εκτίμησης της ενδοθηλιακής λειτουργία, εί-
ναι παθολογική σε ασθενείς με αθηροσκλήρωση και 
καρδιαγγειακή νόσο και προγνωστική της πορείας 
της νόσου αν και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση, η λήψη 
καφεΐνης και η θερμοκρασία.

Φλεβοαποφρακτική πληθυσμογραφία

ςτη μέθοδο αυτή γίνεται ενδοαρτηριακή έγχυση 
ακετυλοχολίνης και νιτρογλυκερίνης στη βραχιόνιο 
αρτηρία του ενός άκρου και μελέτη των μεταβολών 
της αιματικής ροής στα δύο αντιβράχια με πληθυ-
σμογραφία.

τo αποτέλεσμα εκφράζεται ως λόγος των μεταβο-
λών της αιματική ροής στα δύο άκρα και η απάντηση 
στην ακετυλοχολίνη έχει προγνωστική αξία για μελ-
λοντικά καρδιαγγειακά επεισόδια22.

Μέτρηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας των στεφα-
νιαίων αγγείων

ςτη μέθοδο αυτή, όπως και στην προηγούμενη, 
γίνεται ενδοστεφανιαία έγχυση ακετυλοχολίνης και 
προσδιορίζεται η μεταβολή της διαμέτρου του αγγείου 
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με αγγειογραφία. οι στεφανιαίες αρτηρίες με φυσιολο-
γικό ενδοθήλιο διαστέλλονται και αυξάνει η αιματική 
ροή στα στεφανιαία. ςε περίπτωση ενδοθηλιακής 
βλάβης των στεφανιαίων η ακετυλοχολίνη προκαλεί 
παράδοξη αγγειοσύσπαση.

Μέτρηση του έσω και μέσου χιτώνα της καρωτίδας 
(Intima – media thikness, IMT)

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται μέτρηση της πυκνότη-
τας του έσω και μέσου χιτώνα της καρωτίδας με τη 
χρήση υπερήχων υψηλής ανάλυσης. Είναι εξέταση 
χρήσιμη για την πρώιμη διάγνωση συστηματικής 
αθηροσκλήρωσης και του κινδύνου για μελλοντικά 
καρδιοαγγειακά επεισόδια καθώς επίσης και για 
την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου23.

Τονομετρία της κερκιδικής αρτηρίας  
(Radial artery tonometry)

ςτην εξέταση αυτή τοποθετείται ανιχνευτής πίεσης 
στο χέρι πάνω από την κερκιδική αρτηρία και εφαρ-
μόζεται ήπια πίεση με σκοπό της επιπέδωση της 
αρτηρίας. η πίεση στην κερκιδική αρτηρία μεταδίδεται 
από το αγγείο στον ανιχνευτή και καταγράφεται ψηφι-
ακά. ςτη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού αλγόριθμου, 
υπολογίζεται η κεντρική πίεση με βάση την πίεση στη 
βραχιόνια αρτηρία24.

δακτυλική φωτοπληθυσμογραφία  
(Digital photo-plethysmography)

η μέθοδος αυτή ανιχνεύει σφυγμικές μεταβολές 
του αρτηριακού όγκου αίματος. κατά την εξέταση 
υπέρυθρη ακτινοβολία κατευθύνεται στο δέρμα του 
δακτύλου και ανιχνεύεται η ποσότητα της ακτινοβολίας 
που διαχέεται, η οποία εμμέσως μετρά την ποσότητα 
αίματος στην επιδερμίδα κάτω από τον καθετήρα του 
οργάνου. διαταραχές της ενδοθηλιακής λειτουργίας 
των αγγείων των δακτύλων συνδυάζονται με βλάβες 
στα στεφανιαία αγγεία σε ασθενείς με πρώιμη αθη-
ροσκλήρωση25.

η εκτίμηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας είναι 
δύσκολη επειδή δεν υπάρχει ένας δείκτης ή μία αξι-
όπιστη μέθοδος αρκετή για τη σωστή αξιολόγηση της 
κατάστασης του ενδοθηλίου δεδομένου ότι κάθε μία 
από τις εξετάσεις ελέγχει διαφορετικές λειτουργίες ή 
ιδιότητες του ενδοθηλίου και συχνά απαιτείται συν-
δυασμός διαφόρων εξετάσεων.

ςυχνά τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των 
δεικτών στο πλάσμα δεν συμφωνούν με αυτά των 

απεικονιστικών μεθόδων. άυτό συμβαίνει επειδή π.χ 
η μέτρηση της FMD γίνεται στη βραχιόνια αρτηρία η 
οποία δεν αποτελεί αγγείο – στόχο της αθηροθρόμ-
βωσης.

ςε αρκετές μελέτες πάντως επιχειρήθηκε ο συνδυα-
σμός και η συσχέτιση δύο ή περισσότερων εξετάσεων 
όπως π.χ. συσχέτιση μεταξύ CECs και επιπέδων vWF, 
Stm, sEsel ή μεταξύ CECs και FMD κ.λπ.

ςύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 
τα άτομα με χαμηλά επίπεδα vWF, sTM και CECs σε 
συνδυασμό με υψηλά EPCs και φυσιολογική FMD 
θεωρούνται ότι διαθέτουν υγιές ενδοθήλιο και καλή 
πρόγνωση σε αντίθεση με άτομα με αυξημένα επίπεδα 
vWF, sTM και CECs σε συνδυασμό με χαμηλά EPCs 
και παθολογική FMD, τα οποία απαιτούν θεραπευτική 
παρέμβαση26.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Ενδοθήλιο	και	αιματολογικά	νοσήματα

ΕιΣαΓωΓή
τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα (MPD) απο-

τελούν μια ετερογενή ομάδα κλωνικών διαταραχών 
του προγονικού αιμοποιητικού κυττάρου, στην οποία 
ανήκουν (σύμφωνα με τη WHO-ταξινόμηση) τρεις 
κατηγορίες νοσημάτων:
 α) τα κλασσικά bcr-abl(-) MPD:

- αληθής πολυκυτταραιμία (polycythemia vera, PV),
- ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση (essential throm-

bocythemia, ET),
- ιδιοπαθής μυελοΐνωση (idiopathic myelofibrosis, 

IMF)
 β) η εξ’ορισμού bcr-abl(+) χρονία μυελογενής λευ-

χαιμία (chronic myeloid leukemia, CML)
 γ) τα άτυπα MPD.1

η CML χαρακτηρίζεται από αυξημένο πολλαπλα-
σιασμό και διαφοροποίηση της κοκκιώδους σειράς 
στο μυελό των οστών, οφειλόμενη στο μεταλλαγμένο 
ογκογονίδιο bcr-abl και στην -επαγόμενη από αυτό- 
υπερπαραγωγή bcr-abl τυροσινοκινάσης. η Ετ και η 
PV οφείλονται στην ικανότητα των προερυθροβλαστών 
και των μεγακαρυοκυττάρων να πολλαπλασιάζονται 
απουσία ερυθροποιητίνης (EPO) και θρομβοποιητίνης 
(TPO), οδηγώντας αντιστοίχως σε υπερπλασία της 
ερυθράς και της μεγακαρυοκυτταρικής σειράς, ενώ 
η ΙΜF χαρακτηρίζεται από νεοαγγειογένεση, μυελική 
ίνωση, εξωμυελική αιμοποίηση, σπληνομεγαλία και 
άτυπη υπερμεγακαρυοποίηση.2,3

η ανακάλυψη μιας επίκτητης σωματικής μετάλλαξης 
στο γονίδιο της JAK2 κινάσης (V617F), έχει διαλευκάνει 
την παθογένεια των bcr-abl (-) MPD, αφού ανιχνεύεται 
στην πλειονότητα των περιστατικών PV και στις μισές 
περιπτώσεις ET και IMF. η συνέκφραση της JAK2-

V617F με ομοδιμερείς υποδοχείς κυτοκινών τύπου 
Ι (EPO-R, TPO-R, G-CSF-R) ανεξαρτητοποιεί τα 
αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα από τη δράση των 
αντίστοιχων κυτοκινών, μεταβιβάζοντας ενδοκυττάρια 
σήματα ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων 
(STAT5), που προάγουν τον πολλαπλασιασμό και 
τη διαφοροποίηση του μεταλλαγμένου κυττάρου.1,3-5

Θρομβοαιμορραγικές	εκδηλώσεις	στα	MPD
κλινικά τα MPD επιπλέκονται με θρομβο-αιμορ-

ραγικά συμβάματα, που αποτελούν την κύρια αιτία 
θανάτου των ασθενών αυτών και χαρακτηρίζουν 
συχνότερα την Ετ και την PV και λιγότερο συχνά τη 
CML και την IMF. η θρόμβωση αποτελεί το πρώτο 
σύμπτωμα στο 12-49% των ασθενών και την αιτία 
θανάτου στο 20-40% αυτών. τα 2/3 των θρομβοεμ-
βολικών επεισοδίων συνήθως συμβαίνουν πριν τη 
διάγνωση του MPD και το 1/3 μετά τη διάγνωση και 
κατά την παρακολούθηση. Χωρίς θεραπεία οι MPD-
ασθενείς έχουν διάμεση επιβίωση 18 μήνες, με την 
πλειονότητα αυτών να καταλήγουν από θρομβοεμ-
βολικά συμβάματα.3,6

οι θρομβώσεις στα MPD μπορεί να είναι φλεβικές, 
αφορώσες συνήθεις (πνευμονική εμβολή, εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωση) ή ασυνήθεις ανατομικές θέσεις 
(θρόμβωση σπληνικών φλεβών, θρόμβωση πυλαίας 
φλέβας, σύνδρομο Budd-Chiari), ή αρτηριακές, που 
εκδηλώνονται ως ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια (34%), εμφράγματα μυοκαρδίου (13%), 
περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (9%) και 
διαταραχές της μικροκυκλοφορίας (ερυθρομελαλγία). η 
τελευταία συνδέεται με αυξημένο αριθμό αιμοπεταλίων 
στα MPD, εκδηλώνεται με ασύμμετρο ερύθημα, συμ-
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απουσία του και σε υπερέκφραση του μεταγραφικού 
παράγοντα Runx-1 διαφοροποιούνται σε προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα (HSCs). Επίσης, στο ομφά-
λιο αίμα έχουν ανιχνευτεί πολυδύναμα προγονικά 
κύτταρα των ενηλίκων (MAPCs), που αποτελούν 
προγόνους του αιμαγγειοβλάστη. παράλληλα, στο 
τοίχωμα των ώριμων αγγείων απαντούν τουλάχιστο 
3 είδη κυττάρων: τα ώριμα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα 
στηρικτικά περικύτταρα (λεία μυϊκά κύτταρα), αλλά 
και τα διαμένοντα προγονικά κύτταρα του αγγειακού 
τοιχώματος, που εδράζονται στην αγγειογενετική ζώνη 
και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ενδοθηλιακά 
κύτταρα, αιμοποιητικά κύτταρα και ιστικά μακροφάγα. 
άπό το 1997 έχουν καταγραφεί ενδείξεις για συνεχιζό-
μενη (μετά τη γέννηση) νεοαγγειογένεση, στην οποία 
συμβάλλουν τα κυκλοφορούντα ΕPCs. κάποια εκ των 
EPCs μοιράζονται χαρακτηριστικά μονοκυττάρων και 
ενδοθηλιακών κυττάρων, ονομάζονται δε αγγειογενετι-
κά μονοκύτταρα (CD31+, CD144+, VEGFR2+, vWF+, 
CD105+, CD45+, CD14+) και παίζουν ρόλο στην 
επιδιόρθωση των τραυματισμένων αγγείων. άπόδει-
ξη για τη μυελική προέλευση κάποιων εκ των EPCs 
προέκυψε πρόσφατα, από μελέτες που ανίχνευσαν 
ώριμα ενδοθηλιακά κύτταρα με τη μετάλλαξη JAK2-
V617F στο τοίχωμα των αγγείων MPD-ασθενών. 
παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η CML μπορεί 
να προκύπτει από επίκτητη μετάλλαξη στο επίπεδο 
του ES ή του αιμοαγγειοβλάστη. η πρώτη αναφορά 
έγινε από τους Gunselius και συν. το 2000, οι οποίοι 
έδειξαν ότι ποικίλος αριθμός μυελικής προέλευσης 
EPCs ασθενών με CML έφερε τη μετάλλαξη bcr-abl, 
ενώ σε έναν ασθενή με CML αναδείχθηκε η μετάλλαξη 
bcr-abl στα ενδοθηλιακά κύτταρα των μυοκαρδιακών 
του αγγείων.10,11

Ο	ρόλος	του	ενδοθηλίου	 
στην	αιμοπεταλιοποίηση	των	MPD

η αιμοπεταλιοποίηση αποτελεί σύμπλοκη διαδικα-
σία ωρίμανσης των μεγακαρυοκυττάρων και παραγω-
γής αιμοπεταλίων, στην οποία συμμετέχουν προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα, στρωματικά κύτταρα, αυξητικοί 
παράγοντες και εξωκυττάριες πρωτεΐνες. πλην της 
τPO, άλλες 20 διαφορετικές κυτοκίνες συμβάλλουν 
σ’αυτήν. ςε παθολογική αιμοπεταλιοποίηση αυξάνεται 
η συγκέντρωση του κυκλοφορούντος ICAM-1, μιας 
επιφανειακής γλυκοπρωτεΐνης ενδοθηλιακής προέ-
λευσης της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών. 
ςε μελέτη των Ulger και συν. (2010)12 φάνηκε ότι σε 
Ετ-ασθενείς τα επίπεδα του ICAM-1 ήταν αυξημένα 
σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, εύρημα που συ-
νάδει με αυξημένη αγγειογένεση, οδήγησε δε στην 

φόρηση και καυστικό άλγος των άκρων, ενώ μπορεί 
να εξελιχθεί σε ακροκυανωτική ισχαιμία ή γάγγραινα. 
το φαινόμενο αποδίδεται στη δημιουργία αιμοπεταλι-
ακών μικροθρόμβων στο τραυματισμένο ενδοθήλιο 
των μικρού μεγέθους αγγείων των ασθενών με PV 
και ET, ενώ ανταποκρίνεται θεαματικά στη χορήγηση 
ασπιρίνης και στη μείωση του αριθμού των PLTs με 
κυτταρομειωτική θεραπεία.1,5,7,8

οι ασθενείς με MPD σπανιότερα εμφανίζουν αυ-
ξημένη αιμορραγική διάθεση, οφειλόμενη σε επίκτητη 
νόσο von Willebrand, λόγω κατανάλωσης των υψηλού 
μοριακού βάρους πολυμερών του vWF σε σοβα-
ρή θρομβοκυττάρωση. η επίπτωση αιμορραγικών 
εκδηλώσεων ανέρχεται στο 1,7-20% στην PV και 
στο 3,6-37% στην Ετ, με τις περισσότερες να είναι 
ελάσσονες.1,6

ςτη CML ακρογωνιαίος θεραπευτικός λίθος είναι 
τα τελευταία 10 χρόνια η χορήγηση αναστολέα της 
bcr-abl κινάσης, ενώ στη θεραπεία της Ετ και της PV 
οι θεραπευτικοί χειρισμοί (κυτταρομειωτική θεραπεία, 
αφαιμάξεις, αντιαιμοπεταλιακή αγωγή) εξαρτώνται από 
τον εξατομικευμένο κίνδυνο θρόμβωσης. οι ασθενείς 
με IMF αντιμετωπίζονται ανάλογα με την ηλικία και 
την ταξινόμησή τους σε χαμηλού, μέσου και υψηλού 
κινδύνου, είτε με συμβατική χημειοθεραπεία/υποστη-
ρικτική θεραπεία ή με μυελοαφανιστική ή μειωμένης 
έντασης αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών.1,9

O	ΠΟΛΛαΠΛΟΣ	ΡΟΛΟΣ	ΤΟυ	ΕνδΟΘήΛιΟυ	ΣΤα	ΜPD
άπό πολλές μελέτες έχει δειχθεί ότι τo ενδοθήλιο 

παίζει αποφασιστικό ρόλο στην παθογένεια, την 
εξέλιξη, τις κλινικές εκδηλώσεις και την πρόγνωση 
των ασθενών με MPD:

Ο	ρόλος	του	ενδοθηλίου	στην	παθογένεια	των	ΜPD
Μελέτες στα σπονδυλωτά υποδεικνύουν τη στενή 

σχέση στην ανάπτυξη των αιμοποιητικών και των 
ενδοθηλιακών κυττάρων, που αμφότερα προέρχο-
νται από τα μεσεγχυματικά κύτταρα. ςτις αρχές του 
2000 αναγνωρίστηκε ένας κοινός «πρόγονος» για 
τα ώριμα κύτταρα του αίματος και τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, ο αιμαγγειοβλάστης, που ανιχνεύεται στο 
μυελό των οστών και στο ομφάλιο αίμα. κατά την 
οντογένεση τα εμβρυονικά προγονικά κύτταρα (ΕS) 
μετατρέπονται αρχικά σε μεσοδερμικά βλαστοκύτταρα 
(Bl-CFCs), που διαφοροποιούνται στη συνέχεια σε 
διδύναμους αιμαγγειοβλάστες, οι οποίοι παρουσία 
του ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα των αγ-
γείων (VEGF) διαφοροποιούνται σε αγγειοβλάστες 
και σε προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα (EPCs), ενώ 
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υπόθεση ότι ο ICAM-1 αποτελεί έναν από τους πα-
ράγοντες-εκκινητές των μηχανισμών παθολογικής 
αιμοπεταλιοποίησης στην Ετ.13

αυξημένη	αγγειογένεση	και	ίνωση	στα	ΜPD:	
συμμετοχή	του	ενδοθηλίου

H αγγειογένεση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην 
εξέλιξη της καρκινογένεσης. οι πλέον γνωστοί αγ-
γειογενετικοί παράγοντες είναι ο VEGF, o βασικός 
αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (bFGF), η IL-8, 
ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β (TGF-β), 
ο πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας (PLGF), ο 
αιμοπεταλιακής προέλευσης αυξητικός παράγοντας 
(PDGF), οι μεταλλοπρωτεϊνάσες (ΜΜP) και οι αγγει-
οποιητίνη-1 και -2 (Ang-1, -2), ενώ η θρομβοσπο-
ντίνη-1 (TSP-1) και ο PF4 έχουν αντι-αγγειογενετική 
δράση. πρωταρχικό ερέθισμα για την παραγωγή 
των παραγόντων αυτών είναι η ιστική υποξία, που 
επάγει το σχηματισμό ετεροδιμερών του επαγωγι-
κού παράγοντα της υποξίας (HIF-α/HIF-β), τα οποία 
μεταβιβάζουν ενδοκυττάρια μεταγραφικά σήματα σε 
αγγειογενετικά γονίδια. παράλληλα, η ιστική υποξία 
ενεργοποιεί τις ενδοκυττάριες κινάσες ras και raf-1, οι 
οποίες φωσφορυλιώνουν τον IκB, η αποδόμηση του 
οποίου οδηγεί σε ενεργοποίηση του NFκΒ, ο οποίος 
αυξάνει την έκφραση αγγειογενετικών γονιδίων. ο 
VEGF προάγει την αγγειογένεση μέσω δέσμευσής 
του στους υποδοχείς του VEGFR-1 και VEGFR-2. 
ο VEGF προκαλεί χαλάρωση των δεσμών μεταξύ 
των ενδοθηλιακών κυττάρων, μείωση του αριθμού 
των στηρικτικών περικυττάρων και άνοιγμα «οπών» 
στο ενδοθήλιο, προάγοντας τη μετανάστευση και 
τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων. 
πολλές μελέτες έχουν επισημάνει τον αγγειογενετικό 
ρόλο του VEGF σε αιματολογικές κακοήθειες. ςτα 
κακοήθη νοσήματα υποεκφράζεται η TSP-1, ενώ η 
υπερέκφραση του VEGF και η υποέκφραση της TSP-1 
ρυθμίζονται από επιγενετικές ή γενετικές διαταραχές 
(υπερέκφραση ογκογονιδίων [K-ras, H-ras, MYC, 
ERBB-2/HER-2, EGFR], υποέκφραση ογκοκατασταλ-
τικών γονιδίων). τα μέλη της οικογένειας των TGF-β 
μορίων είναι αυξητικοί παράγοντες που ρυθμίζουν την 
αιμοποίηση και την αγγειογένεση, ενώ ο PDGF δρα 
χημειοτακτικά στα λεία μυϊκά κύτταρα, τα μεσεγχυ-
ματικά κύτταρα και τους ινοβλάστες, προάγοντας τον 
πολλαπλασιασμό τους. οι μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι 
ενδοπεπτιδάσες που αποδομούν το κολλαγόνο τύπου 
IV και την φιμπρονεκτίνη στην εξωκυττάρια θεμέλια 
ουσία, επιτρέποντας τη μετανάστευση των ενδοθηλι-
ακών κυττάρων και το σχηματισμό νεοαγγείων, ενώ 
ο bFGF ανήκει στην οικογένεια των FGFs, που ως 

αγγειογενετικές κυτοκίνες εκδηλώνουν τη δράση τους 
μεταβιβάζοντας ενδοκυττάρια σήματα, συνδεόμενα με 
πρωτεογλυκάνες της κυτταρικής μεμβράνης. ο bFGF 
αυξάνει την επιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων, 
προάγει τη μεγακαρυοποίηση και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των ινοβλαστών, παίζοντας έτσι ρόλο στη 
μυελική ίνωση αρκετών MPD. Βασικό ρόλο στην 
αγγειογένεση παίζει η συγκέντρωση των στηρικτικών 
περικυττάρων στα νεοσχηματιζόμενα αγγεία, που 
προάγουν την ωρίμανση του αγγείου. τα περικύτταρα 
συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό και τη διαφορο-
ποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων, ανιχνεύουν τις 
ιστικές ανάγκες αιμάτωσης, ρυθμίζουν τις υδροστα-
τικές ενδοαγγειακές δυνάμεις και την αποδόμηση ή 
εναπόθεση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας.4,14-17

ςτη CML τα κλωνικά κύτταρα παράγουν αυξημέ-
να επίπεδα VEGF, bFGF, MMP-2/MMP-9 και HGF, 
οδηγώντας σε αυξημένη αγγειογένεση, η οποία έχει 
συσχετιστεί με μυελική ίνωση, με την εξέλιξη από τη 
χρόνια στην επιταχυνόμενη φάση και τη βλαστική 
εκτροπή, με μειωμένη επιβίωση χωρίς πρόοδο της 
νόσου (PFS) και μειωμένη συνολική επιβίωση (OS). 
η έκκριση VEGF από τα CML-κύτταρα οδηγεί σε 
ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, που εκκρίνει αιμοποι-
ητικούς αυξητικούς παράγοντες, συντηρώντας τον 
πολλαπλασιασμό των κλωνικών κυττάρων. ςε μελέτη 
των Ebos και συν. το 200214 φάνηκε ότι η έκκριση 
VEGF από τα κύτταρα της CML ρυθμίζεται από την 
bcr-abl κινάση και τα επίπεδά της, ενώ το Imatinib 
παρουσιάζει αντιαγγειογενετική δράση, μειώνοντας την 
παραγωγή VEGF από τον κλώνο των CML-κυττάρων, 
χορηγούμενο σε δόσεις με μηδαμινή αντιλευχαιμική 
δράση. παράλληλα, το Imatinib αναστέλλει τη δράση 
του PDGFR, μειώνοντας την συνάθροιση περικυττά-
ρων στο τοίχωμα των νεοαγγείων και εμποδίζοντας 
την ενδοθηλιακή ωρίμανση.16,17

ςτα bcr-abl (-) ΜPD έχει παρατηρηθεί αυξημένη 
αγγειογένεση (αυξημένη μικροαγγειακή πυκνότητα, 
MVD), αυξημένη έκφραση του VEGF και αύξηση των 
κυκλοφορούντων ώριμων και προγονικών ενδοθηλια-
κών κυττάρων. η αύξηση του VEGF έχει συσχετιστεί 
με τη σπληνομεγαλία στα MPD, ενώ συμβάλλει στην 
αυξημένη επιβίωση των προγονικών αιμοποιητικών 
κυττάρων και στην ενδοθηλιακή ενεργοποίηση. η 
πρώιμη ανίχνευση των κυκλοφορούντων ενδοθη-
λιακών κυττάρων σε ασθενείς με κακοήθεια έχει 
προγνωστική σημασία, δεδομένου ότι η αυξημένη 
αγγειογένεση που αντανακλούν παίζει αποφασιστικό 
ρόλο στην επιβίωση των ασθενών με κακοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένων και των MPD.4,5,16

περισσότερο μελετημένη είναι η αυξημένη αγγει-
ογένεση στην ΙΜF. ο μυελός των ασθενών με IMF 
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χαρακτηρίζεται από αυξημένο πολλαπλασιασμό των 
ενδοθηλιακών κυττάρων, υπερπλασία των τριχοει-
δών αγγείων και αυξημένη εναπόθεση ινικής, που 
παράγεται από ινοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα. 
ςτα παραπάνω συμβάλλει ο πολλαπλασιασμός των 
μεγακαρυοκυττάρων και η διαταραχή στην ωρίμανσή 
τους. τα μεγακαρυοκύτταρα απελευθερώνουν ποικιλία 
αυξητικών παραγόντων, όπως οι IL-1, IL-3 και IL-6, 
ο GM-CSF, o VEGF, ο PDGF, ο bFGF, ο TGF-β, ο 
επιδερμιδικός αυξητικός παράγοντας (EGF) και ο 
αιμοπεταλιακής προέλευσης αυξητικός παράγοντας 
των ενδοθηλιακών κυττάρων (PD-ECGF), μέσω των 
οποίων εμπλέκονται στην αγγειογένεση της ΙΜF. 
ςτην IMF έχει επίσης αναδειχθεί αυξημένη έκφραση 
του υποδοχέα Ι του TGF-β (TGF-βRI) στα μυελικά 
ενδοθηλιακά κύτταρα και αύξηση των περικυττάρων 
στο τοίχωμα των τριχοειδών του μυελού. η αυξημένη 
έκφραση του TGF-β στην IMF έχει συσχετιστεί με τη 
μυελική ίνωση. ςτην παθογένεια της ΙΜF πιθανώς 
συμμετέχει και η διαταραχή της λειτουργικότητας 
των ενδοθηλιακών κυττάρων, που εκκρίνουν αυξη-
τικό παράγοντα ενδοθηλιακής προέλευσης (EDGF) 
και PDGF, οι οποίοι επάγουν τον πολλαπλασιασμό 
των ινοβλαστών και τη σύνθεση κολλαγόνου από 
τους τελευταίους. Επίσης, στη JAK2-V617F(+) IMF 
τα επίπεδα των κυκλοφορούντων αγγειογενετικών 
μονοκυττάρων (άΜ) είναι χαμηλότερα από αυτά σε 
JAK2-V617F(-) IMF, ανεξαρτήτως του ποσοστού των 
μεταλλαγμένων αλληλίων, ενώ στην PV το ποσοστό 
αυτό καθορίζει το επίπεδο των κυκλοφορούντων άΜ 
(υψηλό ποσοστό μεταλλαγμένων αλληλίων [>55%] 
σχετίζεται με χαμηλό αριθμό άΜ). η μείωση των 
κυκλοφορούντων άΜ οδηγεί σε ανεπαρκή επιδιόρ-
θωση του ενδοθηλίου και αυξάνει το θρομβοεμβολικό 
κίνδυνο.13,18-20

ςε μελέτη των Mendiger και συν. το 20094 με-
τρήθηκε ανοσοϊστοχημικά η MVD στο μυελό 100 
MPD ασθενών, με τη χρήση μονοκλωνικών αντισω-
μάτων anti-CD34 και anti-CD105 και βρέθηκε ότι οι 
MPD-ασθενείς είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
MVD σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. η αυξημένη 
αγγειογένεση σχετιζόταν με το βαθμό ίνωσης και 
σπληνομεγαλίας. ςτην ίδια μελέτη, η ανοσοϊστοχη-
μική έκφραση VEGF ήταν επίσης υψηλότερη στους 
ασθενείς με MPD (εικόνα	1).

ςε μια άλλη μελέτη των Trelinski και συν. το 20105 
βρέθηκε ότι ασθενείς με Ετ και PV παρουσίαζαν αυ-
ξημένο αριθμό CECs στο περιφερικό αίμα σε σχέση 
με τους υγιείς μάρτυρες. ςτους ασθενείς με PV, ο 
αριθμός των κυκλοφορούντων CECs σχετιζόταν και 
με τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. οι ασθενείς 
με Ετ είχαν υψηλότερο αριθμό CECs στο περιφερι-

κό αίμα σε σχέση με τους ασθενείς με PV και είχαν 
υψηλότερα επίπεδα VEGF σε σχέση με τους υγιείς 
μάρτυρες, ενώ το ίδιο συνέβαινε με την έκφραση του 
sVEGFR σε όλους τους MPD ασθενείς. οι ασθενείς 
με Ετ και προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης είχαν 
υψηλότερα επίπεδα sVEGFR σε σχέση με αυτούς 
χωρίς ιστορικό θρόμβωσης.

τέλος, σε μια άλλη μελέτη των Zetterberg και συν. 
το 200715 δείχθηκε αυξημένη MVD σε ασθενείς με 
IMF, η οποία συσχετιζόταν με την αυξημένη έκφρα-
ση VEGF-ά σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. οι 
ασθενείς που ήταν JAK2-V617F(+) είχαν αυξημένη 
MVD σε σχέση με τους JAK2-V617F(-). ςτην ίδια 
μελέτη, πειραματικά μοντέλα που υπερέκφραζαν TPO 
ή υποέκφραζαν GATA-1, ανέπτυσσαν MPD τύπου 
IMF με αυξημένη μυελική αγγειογένεση, αυξημένο 
εύρος αγγείων και αυξημένη επένδυση των μυελικών 
αγγείων από περικύτταρα, κάτι που οδήγησε στην 
υπόθεση ότι η αγγειογένεση στην IMF πιθανότατα 
συσχετίζεται με δυσμεγακαρυοποίηση.

ή	συμμετοχή	του	ενδοθηλίου	 
στις	θρομβοεμβολικές	εκδηλώσεις	των	MPD

οι γνωστότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για 
την εμφάνιση αρτηριακών και φλεβικών θρομβώ-
σεων στους MPD-ασθενείς είναι η ηλικία >60 ετών, 
το ιστορικό θρομβοεμβολισμού, η λευκοκυττάρωση, 
το κάπνισμα, η υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης και το υψηλό ποσοστό JAK2-

Εικόνα	 1.	 άνοσοϊστοχημική χρώση (κόκκινη απόχρω-
ση=θετικότητα) επιχρισμάτων μυελού με anti-CD105: σε υγιή 
μάρτυρα (ά) και ασθενή με PV (B). άνοσοϊστοχημική χρώση 
επιχρισμάτων μυελού με anti-VEGF: σε υγιή μάρτυρα (C) και 
ασθενή με PV (D).
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V617F μεταλλαγμένων αλληλίων. οι παθογενετικοί 
μηχανισμοί που έχουν ενοχοποιηθεί να προάγουν 
την υπερπηκτικότητα των MPD-ασθενών είναι: α) 
η προϋπάρχουσα αθηρωματική νόσος, β) η υπερ-
γλοιότητα του αίματος, οι συγκολλήσεις ερυθρών 
και οι ποιοτικές-λειτουργικές διαταραχές τους, γ) ο 
αυξημένος αριθμός των αιμοπεταλίων και η παθο-
λογική τους λειτουργικότητα, δ) η ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων, ε) η αυξημένη προσκόλληση των 
αιμοπεταλίων στο ενδοθήλιο, στ) η λευκοκυττάρωση 
και η ενεργοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων, ζ) η 
συγκόλληση αιμοπεταλίων με λευκά αιμοσφαίρια, η) 
η ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων, θ) η 
αναστολή της ινωδόλυσης, ι) η πτώση των επιπέδων 
PrC και PrS και η αντίσταση στην ενεργοποιημένη PrC, 
ια) η αύξηση των κυκλοφορούντων συμπλεγμάτων 
θρομβίνης-αντιθρομβίνης (τάτ), των D-Dimers, του 
ινωδοπεπτιδίου ά και των προθρομβινικών τμημάτων 
1+2, ιβ) η συνυπάρχουσα κληρονομική θρομβοφιλία 
(FV-Leiden, FII-G20210A), τα αυξημένα επίπεδα των 
FV και FVIII και η υπερομοκυστεϊναιμία, ιδ) η παρουσία 
αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων και ιε) η αυξημένη 
έκφραση του VEGF και η αυξημένη αγγειογένεση των 
ασθενών αυτών.1,5,7,21-24

Υπεργλοιότητα και ενδοθήλιο

η υπεργλοιότητα του αίματος αποτελεί το επα-
κόλουθο της αύξησης του Hct στην PV και οδηγεί σε 
μειωμένη αιματική ροή και αυξημένη φλεβική στάση. 
ςτην εικόνα	2 φαίνεται η συνάρτηση της εγκεφαλικής 
αιματικής ροής (CBF) με τον Hct ασθενών με PV, στους 
οποίους η CBF μειώνεται λόγω της υπεργλοιότητας, 
της αυξημένης Hb και της αυξημένης παροχής O2 
στον εγκέφαλο, που προκαλεί αντιδραστική αγγει-
οσύσπαση, γι’αυτό τα αρτηριακά θρομβοεμβολικά 
συμβάματα στους ασθενείς με MPD αφορούν πιο 
συχνά τις εγκεφαλικές αρτηρίες. ςτη φυσιολογική 
αιματική ροή τα ερυθρά αιμοσφαίρια κινούνται στο 
κέντρο του αγγειακού αυλού, δημιουργώντας μια 
περιφερική πλασματική ζώνη πλούσια σε αιμοπετάλια 
σε συνάφεια με το άθικτο ενδοθήλιο, το οποίο δρα 
αποτρεπτικά στην αιμοπεταλιακή προσκόλληση.

Όταν αυξάνει η μάζα των ερυθρών, δημιουρ-
γούνται συνθήκες στροβιλώδους ροής, που προκα-
λεί ενδοθηλιακό μικροτραυματισμό, αιμοπεταλιακή 
ενεργοποίηση και προσκόλληση στο υπενδοθήλιο. 
η στροβιλώδης ροή τροποποιεί τις αιμοπεταλιακές 
επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες, με συνέπεια ο vWF 
να συνδέεται ευκολότερα στην GpIb, στην GpIIb/IIIa 
και στο υπενδοθηλιακό κολλαγόνο τύπου Ι, ΙΙΙ και IV. 
Όσο αυξάνει ο Hct ή το μέγεθος των ερυθρών, τόσο 

η περιφερική πλασματική ζώνη λεπταίνει, αυξάνοντας 
την επαφή των αιμοπεταλίων με το τραυματισμένο 
ενδοθήλιο, ευοδώνοντας την πιο πάνω διαδικασία 
(βλέπε εικόνα	3).

η πτώση του Hct σε επίπεδα <45% στους άνδρες, 
<42% στις γυναίκες και <36% στην εγκυμοσύνη με 
αφαιμάξεις, ερυθροκυτταραφαίρεση ή κυτταρομειωτική 
θεραπεία είναι κρίσιμη, γιατί ελέγχει την υπεργλοιό-
τητα, περιορίζει τη στροβιλώδη ροή, αποκαθιστά την 
αιμοπεταλιακή λειτουργικότητα, βελτιώνει την αιματική 
ροή και μειώνει ~35 φορές τον κίνδυνο θρομβοεμβο-
λικού επεισοδίου.1,7

Αιμοπετάλια και ενδοθήλιο

H αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων προ-
άγει την υπερπηκτικότητα στους MPD-ασθενείς, προ-
καλώντας ενδοθηλιακή βλάβη και ενεργοποίηση. ςτα 
MPD ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι ανάλογος με το 
βαθμό ενεργοποίησής τους, στην οποία συμμετέχουν 
περαιτέρω η αύξηση του Hct και η λευκοκυτταρική 
ενεργοποίηση. η κυτταρομειωτική θεραπεία μειώνει 
την επίπτωση θρομβώσεων, μειώνοντας όλα τα 
έμμορφα στοιχεία του αίματος.1,21,25

ςους ασθενείς με MPD έχουν καταγραφεί άφθονες 
διαταραχές της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας, 

Εικόνα	2.	άντίστροφη συσχέτιση της εγκεφαλικής ροής με τον 
Hct ασθενών με PV
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που συνίστανται σε διαταραχή του μεταβολισμού του 
αραχιδονικού οξέος και αυξημένη παραγωγή θρομ-
βοξάνης, επίκτητη νόσο αποθήκευσης και μειωμένη 
έκφραση αιμοπεταλιακών υποδοχέων, που όμως δε 
φαίνεται να συσχετίζονται με τις θρομβοεμβολικές 
επιπλοκές των ασθενών με MPD.1,3,22

παραδόξως, η διαταραχή της λειτουργικότητας 
των αιμοπεταλίων συνυπάρχει με αιμοπεταλιακή 
ενεργοποίηση στους MPD-ασθενείς και ειδικότερα 
σ’αυτούς με Ετ. η αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση 
ανταποκρίνεται στη χορήγηση ασπιρίνης και δεν 
επηρεάζεται από την κυτταρομειωτική θεραπεία. τα 
αιμοπετάλια των ασθενών με Ετ παρουσιάζουν βρα-
χεία επιβίωση, τυχαία συγκόλληση και αυτόματη ενερ-
γοποίηση, που συνάδει με αύξηση των πλασματικών 
επιπέδων του VEGF, της β-TG και του PF4 (platelet 
factor-4) και με αυξημένη αιμοπεταλιακή έκφραση 
θρομβοσποντίνης (TSP), GpIV, vWF, CD40-ligand 
και P-σελεκτίνης. τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια 
φέρουν αυξημένη φωσφατιδυλοσερίνη στην εξωτε-
ρική επιφάνεια της μεμβράνης τους, ενώ εκκρίνουν 
προπηκτικά μικροσωματίδια (microparticles, MPs). η 
P-σελεκτίνη αποτελεί συνδέτη ενός λευκοκυτταρικού 
γλυκοπρωτεϊνικού υποδοχέα, του PSGL-1 (P-selectin 
glycoprotein ligand-1). Με τη σύνδεσή της με τον 
υποδοχέα της, η P-σελεκτίνη προάγει αλληλεπιδρά-
σεις αιμοπεταλίων και ενδοθηλιακών κυττάρων με 
λευκά αιμοσφαίρια. παράλληλα, η υπερέκφραση της 
P-σελεκτίνης και του CD40-ligand από τα αιμοπετάλια 
προάγει την έκφραση ιστικού παράγοντα (TF) από 
μονοκύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα, με αποτέλε-
σμα την υπερπαραγωγή θρομβίνης και ινικής. Tέλος, 

από τα α-κοκκία των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων 
εκκρίνονται πολλοί αγγειογενετικοί παράγοντες, όπως 
ο VEGF, ο ηπατοκυττατικός αυξητικός παράγοντας 
(HGF), ο bFGF, oι IGF-1 και -2, ο EGF, o PDGF, o 
PD-ECGF, o TGF-β1 και η Ang-1.1,3,13,24,26,27

Λευκά αιμοσφαίρια και ενδοθήλιο

η λευκοκυττάρωση και η λευκοκυτταρική ενερ-
γοποίηση αυξάνουν τον κίνδυνο θρομβοεμβολισμού 
στα MPD. πρωταρχικό παθογενετικό φαινόμενο 
αποτελεί ο σχηματισμός συμπλόκων λευκών-αιμοπε-
ταλίων, μέσω σύνδεσης αφενός της αιμοπεταλιακής 
P-σελεκτίνης με το λευκοκυτταρικό υποδοχέα PSGL-1 
και αφετέρου της λευκοκυτταρικής ιντεγκρίνης CD11b/
CD18 (Mac-1) με τη GpI ή με το ινωδογόνο που είναι 
συνδεδεμένο με τη GpIIb/IIIa. τα σύμπλοκα λευκών-
αιμοπεταλίων προκαλούν ενεργοποίηση των λευκών 
αιμοσφαιρίων, τα οποία απελευθερώνουν δραστικές 
ρίζες οξυγόνου και ενδοκυττάριες πρωτεάσες, που 
ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια και τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα. η ελαστάση και η καθεψίνη-G προκαλούν 
λύση ή αποκόλληση των ενδοθηλιακών κυττάρων 
από τα γειτονικά τους και ευοδώνουν προπηκτικές 
ενδοθηλιακές λειτουργίες, όπως η απελευθέρωση 
αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 
(PAI), η αναστολή της παραγωγής προστακυκλίνης 
και η αποκοπή της θρομβομοντουλίνης (τΜ) από 
την ενδοθηλιακή επιφάνεια. Επιπλέον η καθεψίνη-G 
ενεργοποιεί απευθείας τα αιμοπετάλια, ενώ η ελα-
στάση πρωτεολύει και απενεργοποιεί τους φυσικούς 
ανασταλτές της πήξης, όπως η PrC, η PrS, η άτ, ο 
αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα (TFPI) και 
ο συμπαράγοντας της ηπαρίνης-II (Heparin cofactor II), 
ενώ ενεργοποιεί πρωτεολυτικά τον FV. ςε μελέτη των 
Falanga και συν. το 200031 δείχθηκε ότι η έκφραση του 
CD11b και η δραστικότητα της ελαστάσης στα λευκά 
αιμοσφαίρια των ασθενών με MPD ήταν αυξημένες 
σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. ςτην ίδια μελέτη, 
πιστοποιήθηκε και ενδοθηλιακή ενεργοποίηση, από 
την ανάδειξη αυξημένων επιπέδων διαλυτής τΜ και 
vWF. η χορήγηση ασπιρίνης μειώνει το σχηματισμό 
των συμπλόκων λευκών-αιμοπεταλίων και επομένως 
τα θρομβοεμβολικά συμβάματα στους ασθενείς αυ-
τούς, ενώ η υδροξυουρία (HU), που χορηγείται ως 
κυτταρομειωτική θεραπεία, δε μειώνει τη λευκοκυττα-
ρική ενεργοποίηση, αλλά συμβάλλει στη μείωση των 
συμβαμάτων αυτών μέσω της μείωσης του αριθμού 
των αιμοπεταλίων, των λευκών και του Hct, μέσω 
αναστολής της έκφρασης της ενδοθηλίνης-1 και του 
ICAM-1 και μέσω επαγωγής της έκκρισης του οξειδίου 
του αζώτου (NO) από τα ενδοθηλιακά κύτταρα.1,3,26-28

Εικόνα	3.	ςυσχέτιση της αιμοπεταλιακής προσκόλλησης στο 
υπενδοθήλιο με τη στροβιλώδη αιματική ροή και τον Hct.
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Ενδοθηλιακή ενεργοποίηση

ςτα MPD υφίσταται βαθμός ενδοθηλιακής βλάβης 
και ενεργοποίησης, που αντανακλά τον κίνδυνο 
θρομβοεμβολικών συμβαμάτων, δεν επηρεάζεται 
από την κυτταρομειωτική θεραπεία και πιστοποιείται 
εργαστηριακά από τα υψηλότερα επίπεδα διαλυτών 
Ε-σελεκτίνης, P-σελεκτίνης, τΜ και sVCAM-1, καθώς 
και των επιπέδων των vWF και VEGF στους ασθενείς 
σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. οι ενδοθηλιακοί 
υποδοχείς P-σελεκτίνη και CD40 αποτελούν αντίστοι-
χα συνδέτες των αιμοπεταλιακών υποδοχέων Gp-Ib/
IX/V και CD40-ligand και η σύνδεση αυτή προάγει την 
ενδοθηλιακή έκφραση E-selectin, VCAM-1 και ICAM-
1, ενώ ο VEGF που παράγεται από ενεργοποιημένα 
αιμοπετάλια διεγείρει την ενδοθηλιακή έκκριση vWF 
και TF. Επιπλέον, στο φυσιολογικό ενδοθήλιο, η αυ-
ξημένη ενδαγγειακή ροή προκαλεί αγγειοδιαστολή 
μέσω απελευθέρωσης νο, κάτι που δε συμβαίνει 
σε παθολογικό ενδοθήλιο. το νο συμβάλλει στην 
αντιθρομβωτική δράση του ήρεμου φυσιολογικού 
ενδοθηλίου, αναστέλλοντας την προσκόλληση αιμο-
πεταλίων και μονοκυττάρων και τον πολλαπλασιασμό 
των περικυττάρων, ενώ τα επίπεδά του αυξάνονται 
με τη χορήγηση HU, όπως έχει δειχθεί σε ασθενείς με 
δρεπανοκυτταρική αναιμία. παράλληλα, ανεπαρκής 
έκκριση του tPA συμβάλλει στη φλεβική θρόμβωση 
μέσω ανεπαρκούς ινωδόλυσης. τα ενεργοποιημένα 
αιμοπετάλια διεγείρουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα να 
παράγουν PAI και TF μέσω έκκρισης του TGF-β και 
του VEGF αντιστοίχως, συμβάλλοντας στις θρομβο-
εμβολικές επιπλοκές των MPD-ασθενών.1,3,13

ςε μελέτη των Musolino και συν. το 199821 αναδεί-
χθηκαν υψηλότερα επίπεδα διαλυτής E-σελεκτίνης και 
τΜ σε MPD-ασθενείς με θρομβοεμβολικές επιπλοκές, 
σε σχέση με υγιείς μάρτυρες, ασθενείς με αντιδραστική 
θρομβοκυττάρωση και MPD-ασθενείς χωρίς θρομβο-
εμβολικές επιπλοκές. ςε μελέτη των Karakantza και 
συν. το 200427 σε ασθενείς με Ετ και PV αναδείχθηκε 
αυξημένη έκφραση της αιμοπεταλιακής P-σελεκτίνης 
και του s-VCAM σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. ςε 
μελέτη των Neunteufl και συν. το 200123 δείχθηκε ότι 
σε ασθενείς με PV η αγγειοδιαστολή -ως απάντηση 
στην αυξημένη ενδαγγειακή ροή επαναιμάτωσης που 
ακολουθούσε την ολιγόλεπτη ίσχαιμη περίδεση της 
βραχιονίου αρτηρίας και αποτελεί δείκτη επαρκούς 
παραγωγής νο- ήταν ελαττωμένη σε σχέση με τους 
υγιείς μάρτυρες και ανεξάρτητη του αριθμού των 
αιμοπεταλίων, του Hct, της Hb, της ομοκυστεΐνης 
και έτερων προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου 
για θρόμβωση. ςε άλλη μελέτη των Cella και συν. 
το 201026 τα επίπεδα NO στο πλάσμα ασθενών με 

PV ήταν αυξημένα σε σχέση με αυτά των ασθενών 
με Ετ και πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτά των 
υγιών μαρτύρων και συσχετίζονταν με τον Hct και 
με τη δόση της λαμβανόμενης κυτταροστατικής θε-
ραπείας με HU, αλλά μόνο στους Ετ-ασθενείς. ςτην 
ίδια μελέτη, τα επίπεδα των διαλυτών E-, P- και 
L-σελεκτίνης στους ασθενείς με MPD ήταν επίσης 
αυξημένα σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, ενώ 
τα επίπεδα της Ε-σελεκτίνης συσχετίζονταν με τα 
επίπεδα νο. ςτη μελέτη αυτή τίθεται η υπόθεση ότι 
στους MPD-ασθενείς η υπερπαραγωγή νο από το 
βεβλαμμένο ενδοθήλιο αποτελεί έναν αντιθρομβωτικό 
προστατευτικό μηχανισμό, ενώ τα ενεργοποιημένα 
αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια, σε συνδυασμό 
με την ενδοθηλιακή βλάβη, συμβάλλουν στις θρομ-
βοεμβολικές εκδηλώσεις των MPD-ασθενών. ςε 
μελέτη των Cohen και συν. το 199029 αναδείχθηκαν 
χαμηλότερα επίπεδα πλασματικού tPA σε ασθενείς 
με PV και υψηλότερα επίπεδά του σε ασθενείς με 
δευτεροπαθή πολυκυτταραιμία σε σχέση με υγιείς 
μάρτυρες. ςε άλλη μελέτη των Friedenberg και συν. 
το 19926 σε ασθενείς με Ετ και PV αναδείχθηκαν 
αυξημένα επίπεδα vWF και tPA προ φλεβικής στάσης 
σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, ενώ τα επίπεδα του 
PAI μειώνονταν σημαντικά μετά τη φλεβική στάση, 
υποδηλώνοντας την παρουσία μιας υπερπηκτικής 
κατάστασης στους ασθενείς αυτούς, την οποία το 
ενδοθήλιο προσπαθεί αντιδραστικά να περιορίσει 
αυξάνοντας την ινωδόλυση. ςε άλλη μελέτη των 
Bellucci και συν. το 199330 τα επίπεδα tPA, PAI, vWF 
και τΜ στους ασθενείς με MPD δε διέφεραν από αυτά 
των υγιών μαρτύρων.

Υπερπαραγωγή θρομβίνης και ενδοθήλιο

η επαγόμενη υπερπαραγωγή θρομβίνης προ-
καλεί περαιτέρω ενδοθηλιακή ενεργοποίηση στους 
MPD-ασθενείς, προάγοντας και τη νεοαγγειογένεση. η 
θρομβίνη ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια, τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα και τα λεία μυϊκά κύτταρα, ασκώντας τη δρά-
ση της μέσω σύνδεσης στους υποδοχείς της. ςτους 
MPD-ασθενείς τα κυκλοφορούντα ενεργοποιημένα 
λευκά αιμοσφαίρια εκκρίνουν καθεψίνη G, η οποία 
δρα σε θρομβινικούς υποδοχείς προκαλώντας ενίοτε 
ενεργοποίησή τους και προάγοντας αιμοπεταλιακή 
και ενδοθηλιακή ενεργοποίηση.13

Ο	ΠΡΟΘΡΟΜΒωΤικΟΣ	και	αΓΓΕιΟΓΕνΕΤικΟΣ	
ΡΟΛΟΣ	ΤήΣ	JAK2-V617F

ςημαντικός αριθμός μελετών έχει αναδείξει τη 
συμβολή της μετάλλαξης JAK2-V617F στον αυξημένο 
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κίνδυνο θρόμβωσης των MPD-ασθενών. οι JAK2-
V617F(+) ET-ασθενείς παρουσιάζουν υψηλότερα 
επίπεδα Hct/Hb, υψηλότερο αριθμό λευκών, χαμη-
λότερα επίπεδα EPO ορού, εντονότερη υπερκυττα-
ρικότητα στο μυελό, υψηλότερο κίνδυνο μετατροπής 
σε PV, αυξημένη έκφραση της P-σελεκτίνης και του 
CD40-ligand στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων τους, 
αυξημένα πλασματικά επίπεδα vWF και TM, αυξημένη 
έκφραση επιφανειακών μορίων ενεργοποίησης, TF και 
ινωδογόνου στα λευκά τους αιμοσφαίρια, παρουσία 
ίνωσης στο μυελό και παρουσία σπληνομεγαλίας.3,5,24,26

παράλληλα, η μετάλλαξη αυτή παίζει ρόλο στην 
αγγειογένεση, δεδομένου ότι η κυτταρική μεταβίβαση 
σήματος από EPO και G-CSF μέσω της JAK2-κινάσης 
προκαλεί αγγειογενετική απάντηση στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα.15

ΕΠιΛΟΓΟΣ
ςυμπερασματικά, ο ρόλος του ενδοθηλίου στα 

μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα είναι πολλαπλός, 
καθώς συμμετέχει στην οντογένεση των συνδρόμων, 
στην αυξημένη αγγειογένεση και ίνωση που τα συνο-
δεύει, στη παθολογική μεγακαρυοποίηση πλείστων 
εξ αυτών και στις θρομβοεμβολικές τους εκδηλώσεις, 
συμπρωταγωνιστώντας με τα έμμορφα στοιχεία του 
αίματος σε κυτταρικές αλληλεπιδράσεις που οδηγούν 
στην ενεργοποίησή του, η οποία συμβάλλει στην 
υπερπηκτικότητα των ασθενών αυτών.
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22ο πανελλήνιο άιματολογικό ςυνέδριο: Ενδοθήλιο	και	αιματολογικά	νοσήματα

ΕιΣαΓωΓή
ςε υγιή άτομα το ενδοθήλιο καλύπτει επιφάνεια 

περίπου 400m2 έχει βάρος 1.5 kg και περιέχει περίπου 
1.2 τρισεκατομμύρια ενδοθηλιακά κύτταρα (endothe-
lial cells, ECs), το 99% των οποίων βρίσκονται σε 
κατάσταση ηρεμίας στον έσω χιτώνα των αγγείων. 
ουσιαστικά το ενδοθήλιο δεν διαμορφώνει απλά το 
έσω τοίχωμα των αγγείων αλλά αποτελεί ένα όργανο 
με πολλαπλές λειτουργίες. ρυθμίζει λεπτές ισορροπίες 
του τόνου των αγγείων, του μηχανισμού πήξης-ινοδώ-
λυσης, αποτελεί επιλεκτικό φραγμό για μακρομόρια 
και εμφανίζει ακόμη ανοσολογικές δραστηριότητες 
είτε μέσω των αντιγονικών ιδιοτήτων που εμφανίζουν 
τα ίδια τα ECs ή μέσω της αλληλεπίδρασης τους με 
τα λευκά αιμοσφαίρια1.

ΕνδΟΘήΛιΟ	και	ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή	
αιΜΟΠΟιήΤικων	κυΤΤαΡων(HSCT)

η γνώση πως κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης 
πολλαπλοί παράγοντες είναι δυνατόν να επιδρούν επί 
των ECs προκαλώντας ενεργοποίηση ή καταστροφή 
τους δεν είναι καινούργια. Βλαπτική δράση επί των 
ECs εμφανίζουν τα σχήματα προετοιμασίας και ιδιαί-
τερα όταν συμπεριλαμβάνουν ολόσωμη ακτινοβολία, 
κυτταροκίνες που προέρχονται από ιστικές βλάβες 
που προκαλούνται κατά την HSCT, βακτηριακές 
ενδοτοξίνες, φαρμακευτικοί παράγοντες [αυξητικός 
παράγοντα κοκκιοκυττάρων (GCSF), αναστολείς 
καλσινευρίνης (Cyclosporin, Tacrolimus)] καθώς και 
οι αλλοαντιδράσεις μεταξύ των λεμφοκυττάρων του 
δότη και των ECs2,3.

ςε πρόσφατη μελέτη οι Palomo και συν. έδειξαν 
διαταραχές του ενδοθηλίου σε ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε μεταμόσχευση αυτόλογων (autoHSCT) ή 
αλλλογενών (alloHSCT) αιμοποιητικών κυττάρων4. 
ςε άλλη δημοσιευμένη μελέτη οι Woywodt A και 
συν. έδειξαν ότι τα μυελοαφανιστικά προπαρασκευ-
αστικά σχήματα προκαλούν εντονότερες βλάβες στο 
ενδοθήλιο έναντι αυτών ελαττωμένης ισχύος ή μετά 
χορήγηση συμβατικής χημειοθεραπείας5.

δΕικΤΕΣ	ΕνΕΡΓΟΠΟιήΣήΣ	ή	καΤαΣΤΡΟΦήΣ	
Των	ΕνδΟΘήΛιακων	κυΤΤαΡων

Μεταβολές στα επίπεδα πρωτεϊνών ή μορίων που 
σχετίζονται με δομικές ή λειτουργικές μεταβολές των 
ECs χρησιμοποιούνται ως δείκτες ενεργοποίησης ή 
καταστροφής τους.

Συχνότερα	χρησιμοποιούμενοι	δείκτες
Θρομβομοντουλίνη πλάσματος (Thrombomodulin, ΤΜ)

ςε καταστάσεις καταστροφής ECs διαπιστώθηκαν 
υψηλές τιμές θρομβομοντουλίνης πλάσματος. ςε 
προοπτική μελέτη με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
alloHSCT διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα τΜ επί 
παρουσίας οξείας νόσου του μοσχεύματος κατά του 
ξενιστή (aGvHD) και θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας 
σχετιζόμενη με μεταμόσχευση6. πάντως τα επίπεδα 
της TM εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως 
η χρήση ηπαρίνης, ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία 
που συχνά συνυπάρχουν σε ασθενείς μετά HSCT, 
κάνοντας δύσκολη την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 



217

ο ρολος τοΥ ΕνδοΘηλΙοΥ ςτη ΜΕτάΜοςΧΕΥςη άΙΜοποΙητΙκων κΥττάρων κάΙ η δΥςλΕΙτοΥρΓΙά τοΥ ςτΙς ΘΕράπΕΥτΙκΕς πάρΕΜΒάςΕΙς

κρωμένων ECs στο αίμα είναι εξαιρετικά χαμηλός. 
οι Woywodt και συν. αξιολόγησαν τον αριθμό των 
κυκλοφορούντων ECs ως δείκτη ενδοθηλιακής βλάβης 
σε ασθενείς μετά alloHSCT. διαπίστωσαν πως αυξη-
μένος αριθμός κυκλοφορούντων ECs ανιχνεύθηκαν 
σε ασθενείς που έλαβαν ολόσωμη ακτινοβόληση και 
που το σχήμα προετοιμασίας ήταν μυελοαφανιστικό. 
ςτην μελέτη τους υποστηρίζουν πως η ενδοθηλιακή 
βλάβη ξεκινά πριν την χορήγηση θεραπείας εφόδου 
(πιθανώς η ίδια η νόσος αποτελεί έναρξη ενδοθηλιακής 
βλάβης), συνεχίζεται κατά τη χορήγηση συμβατικής 
χημειοθεραπείας και εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές 
κατά την διάρκεια της alloHSCT5. ωστόσο, εξακολουθεί 
να αποτελεί σημείο συζήτησης ποιος είναι ο πλέον 
ασφαλής τρόπος ταυτοποίησης των κυκλοφορούντων 
ECs δεδομένου ότι στις μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικά αντιγόνα επιφανείας.

Ενδοθηλιακά μικροσωμάτια

Είναι τμήματα του νεκρωτικού ενδοθηλιακού κυτ-
τάρου και πιο συγκεκριμένα κυστίδια της κυτταρικής 
μεμβράνης. ςυνήθως αναγνωρίζονται από το μέγε-
θός τους και τη θετικότητα στη χρώση της annexin. 
πρέπει να τονιστεί πως η δημιουργία των μικροσω-
ματιδίων δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Μπορεί να προέρχονται 
από αιμοπετάλια, λείες μυϊκές ίνες, λευκοκύτταρα 
κ.α. πρόσφατα η έρευνα εστιάζεται στην αναγνώ-
ριση των ειδικών ενδοθηλιακών μικροσωματιδίων 
καθώς έχουν αναδειχθεί ως δείκτες ενεργοποίησης 
των ECs. τα ενδοθηλιακά μικροσωματίδια έχουν την 
ικανότητα να δημιουργούν προπηκτική κατάσταση 
σε συνδυασμό με τη δράση του ιστικού παράγοντα. 
παράλληλα φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην 
εκδήλωση της φλεγμονής επάγοντας την ωρίμανση 
και ενεργοποίηση των πλασματοειδών δενδριτικών 
κυττάρων1,11.

ΕΠιΠΛΟκΕΣ	ΤήΣ	HSCT	ΠΟυ	ΣΧΕΤιζΟνΤαι	 
ΜΕ	δΟΜικΕΣ	ή	ΛΕιΤΟυΡΓικΕΣ	ΒΛαΒΕΣ	 

ΤΟυ	ΕνδΟΘήΛιΟυ
Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια σχετιζόμενη με 
μεταμόσχευση (Transplantation Associated Micro-
angiopathy, TAM)

Έχει περιγραφεί περίπου πριν από 2,5 δεκαετίες 
και η κλινική συμπτωματολογία είναι παρόμοια με 
αυτή της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας-
ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου που εμφανίζεται 
σε μη μεταμοσχευμένους ασθενείς. Tα αίτια εμφάνισης 

των μετρήσεων των επιπέδων TM. ο παράγοντας 
von Willebrand (von Willebrand factor, vWf) χρησι-
μοποιείται επί πολλά έτη ως δείκτης ενεργοποίησης 
ή καταστροφής των ECs. άυξημένα επίπεδα vWf 
διαπιστώθηκαν σε ποικίλες καταστάσεις ή επιπλοκές 
μετά HSCT (GvHD, θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας 
σχετιζόμενη με μεταμόσχευση, μετά από σχήμα προ-
ετοιμασίας στην HSCT)7. πρέπει όμως να σημειωθεί 
πως όπως και στην περίπτωση της τΜ η αξιολόγηση 
των επιπέδων vWF υπόκεινται στους ίδιους περιορι-
σμούς (κυρίως σε ηπατική δυσλειτουργία)

Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου-1  
(Plasminogen activator inhibitor type-1, PAI-1)

τα επίπεδα του PAI-1 ανιχνεύθηκαν σε υψηλές 
τιμές σε αρκετές επιπλοκές που έχουν σχέση με 
καταστροφή ECs μετά HSCT [Φλεβοαποφρακτική 
νόσος, σύνδρομο τριχοειδικής διαφυγής, GvHD, 
σηπτικές καταστάσεις]8.

Μόρια προσκόλλησης

τα μόρια E-selectin, ICAM-1, VCAM-1 ανιχνεύθη-
καν σε υψηλότερα επίπεδα σε ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε alloHSCT έναντι αυτών που υποβλήθηκαν 
σε autoHSCT αν και η διαφορά δεν ήταν στατιστικώς 
σημαντική6. ςε προοπτική μελέτη τα επίπεδα ICAM-
1 και VCAM-1 ήταν αυξημένα όταν συνυπήρχε και 
GvHD αποδεικνύοντας την επίδραση της GvHD στο 
ενδοθήλιο9. οι Palomo και συν. κατέδειξαν πως τα 
επίπεδα των μορίων προσκόλλησης αυξάνονται τις 
πρώτες μέρες (+7 έως +21) μετά την HSCT ανεξάρ-
τητα από την ένταση του σχήματος προετοιμασίας 
και του είδους της μεταμόσχευσης4.

Kυκλικό GMP (cGMP)

τα επίπεδα του cGMP αξιολογήθηκαν επίσης 
ως δείκτης ενδοθηλιακής καταστροφής. ςε μελέτη 
των Takatsuka και συν. τα αυξημένα επίπεδα cGMP 
συνδυάσθηκαν με ελαττωμένη επιβίωση μετά HSCT 
καταδεικνύοντας πως η βαριά ενδοθηλιακή βλάβη 
επηρεάζει αρνητικά την νοσηρότητα και τη θνητότητα 
μετά τη μεταμόσχευση10.

νεότεροι	δείκτες	καταστροφής	 
και	ενεργοποίησης	ενδοθηλίου
O αριθμός των κυκλοφορούντων ECs στο αίμα

ςε φυσιολογικές συνθήκες ο αριθμός των νε-
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της τάΜ δεν έχουν αποσαφηνιστεί. το ενδοθήλιο 
φαίνεται να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη εμφάνιση του 
συνδρόμου με πολλούς παράγοντες να επιδρούν 
επί μακρόν μετά την HSCT και να διαταράσσουν 
τη φυσιολογική λειτουργία του. τα ισχυρά σχήματα 
προετοιμασίας και η χορήγηση ανοσοκαταστολής για 
την προφύλαξη έναντι της GvHD (κορτικοειδή, ανα-
στολείς καλσινευρίνης και ιδιαίτερα η κυκλοσπορίνη), 
λοιμώξεις αλλά και αυτή η ίδια η GvHD ενοχοποιού-
νται για απευθείας δράση έναντι των ECs. λόγω της 
απουσίας αποσαφηνισμένων κριτηρίων διάγνωσης η 
επίπτωση του συνδρόμου εμφανίζει μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των μελετών κυμαινόμενη από 0.5-74%. η 
αντιμετώπιση του συνδρόμου αποτελεί πρόκληση 
καθώς η πλασμαφαίρεση δεν φαίνεται να έχει την 
ίδια αποτελεσματικότητα όπως όταν το σύνδρομο 
εκδηλώνεται σε μη μεταμοσχευμένους ασθενείς. η 
θνητότητα αναφέρεται υψηλή ιδιαίτερα στις περισ-
σότερο προχωρημένες φάσεις της τάΜ (> 60%)12,13.

Φλεβοαποφρακτική νόσος  
(Veno-occlusive disease, VOD)

άποτελεί τη 2η συχνότερη επιπλοκή ενδοθηλιακής 
βλάβης και αφορά κυρίως το ήπαρ ενώ έχουν ανα-
φερθεί και μορφές με πνευμονική εντόπιση. η πλέον 
μελετημένη μορφή του συνδρόμου είναι η ηπατική και 
κατά την έναρξη του συνδρόμου οι βλάβες αφορούν 
τα ECs των ηπατικών κολποειδών. η ηπατική μορφή 
χαρακτηρίζεται από επώδυνη ηπατομεγαλία, ασκίτη 
και αύξηση βάρους. τα εντατικοποιημένα σχήματα 
προετοιμασίας η προηγηθείσα ακτινοθεραπεία, η προ-
ϋπάρχουσα προσβολή από τους ιούς της ηπατίτιδας 
Β ή C και η χορήγηση ηπατοτοξικών φαρμάκων έχουν 
ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση του συνδρόμου14. τα 
τελευταία χρόνια η εμφάνιση του συνδρόμου έχει ελατ-
τωθεί λόγω της χρήσης μειωμένης έντασης σχημάτων 
χημειοθεραπείας, ενδοφλέβιας χορήγησης busulfan 
κα. Όπως και στην τάΜ η θεραπεία της VOD δεν 
έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. η χορήγηση Defibrotide 
φαίνεται να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Σύνδρομο εμφύτευσης (engraftment syndrome, ES)

Είναι δυνατόν να εκδηλωθεί κατά την ανάκαμψη 
των ουδετεροφίλων μετά από allo ή autoHSCT. κλινικά 
σημεία του ES αποτελούν τα: δερματικό εξάνθημα, 
πυρετός επί απουσίας λοίμωξης και μη καρδιογενές 
πνευμονικό οίδημα. ο παθογενετικός μηχανισμός 
περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις των αιμοποιητικών 
κυττάρων, παραγωγή προ- και φλεγμονωδών κυτ-
ταροκινών που τελικά οδηγούν σε καταστροφή των 

ECs. ςε autoHSCT παράγοντες κινδύνου είναι το 
σχήμα προετοιμασίας και ο αυξημένος αριθμός CD34+ 
κυττάρων. ςε alloHSCT συνδυάζεται με πρώιμη εμ-
φάνιση aGvHD και σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται 
ως μορφή υπεροξείας GvHD. ςτην alloHSCT μείζων 
παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης του συνδρόμου είναι 
ο βαθμός της αντιγονικής διαφοράς δότη-λήπτη, η 
χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να προηγείται της απόρριψης 
του μοσχεύματος, καταστάσεις που είναι έντονο το 
ανοσολογικό υπόστρωμα15.

Σύνδρομο τριχοειδικής διαφυγής  
(Capillary leak syndrome, CLS)

παρατηρείται τόσο μετά alloHSCT όσο και μετά 
autoHSCT και συχνά θεωρείται ως συνώνυμο του 
ES. η κλινική εικόνα του CLS περιλαμβάνει αύξηση 
βάρους, περιφερικά οιδήματα και ασκίτη. κατά την 
κλινική εκδήλωση του συνδρόμου διαπιστώθηκαν 
αυξημένα επίπεδα προφλεγμωνοδών κυτταροκινών 
(TNF-α). ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου εμφά-
νισης του συνδρόμου φαίνεται να είναι τα ισχυρά 
σχήματα προετοιμασίας16.

νΟΣΟΣ	ΤΟυ	ΜΟΣΧΕυΜαΤΟΣ	 
καΤα	ΤΟυ	ξΕνιΣΤή	και	ΕνδΟΘήΛιΟ

η GvHD εξακολουθεί να είναι το κυριότερο αίτιο 
νοσηρότητας και θνητότητας τόσο στην πρώιμη όσο 
και στην απώτερη περίοδο της HSCT. άν και παρα-
δοσιακά, η GvHD (και ιδιαίτερα η aGvHD) θεωρείται 
νόσος επιθηλίων, τόσο το ερύθημα στο δέρμα όσο 
και η αιμορραγία που συνοδεύει την βαριά μορφή 
εντερικής εντόπισης καταδεικνύουν ότι άμεσα ή έμμεσα 
υπάρχει και προσβολή του ενδοθηλίου των αγγείων. 
Επιπλέον αν ληφθεί υπόψιν ότι πολλές από τις προα-
ναφερθείσες επιπλοκές της HSCT εμφανίζονται κατά 
την εμφύτευση του αλλογενούς μοσχεύματος ή κατά 
την παρουσία της GvHD φαίνεται λογική η υπόθεση 
πως το ενδοθήλιο του λήπτη αποτελεί έναν επιπλέον 
ιστό-στόχο των αλλοαντιδραστικών τ-λεμφοκυττάρων 
του δότη2,3.

κατά την HSCT τα ενεργοποιημένα λεμφοκύττα-
ρα του δότη κατά την πορεία τους προς τα όργανα 
στόχους περνούν από το αγγειακό ενδοθήλιο του 
λήπτη. Εφόσον τα αγγειακά ECs εκφράζουν αντι-
γόνα τα οποία είναι δυνατόν να ενεργοποιήσουν τα 
τ-λεμφοκύτταρα του δότη, τότε θα υποστούν την 
κυτταροτοξική τους δράση. άρκετές μελέτες έδειξαν 
ότι τα ECs αν και δεν ανήκουν στην ομάδα των ειδικών 
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (όπως είναι πχ 
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τα δενδριτικά κύτταρα) εντούτοις έχουν αντιγονοπα-
ρουσιαστικές ικανότητες2. οι Limmer και συν. έδειξαν 
πως τα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών του 
ήπατος εμφανίζουν αντιγονοπαρουσιαστικές ιδιότητες 
σε CD8+ λεμφοκύτταρα διαλυτής μορφής εξωγενή 
αντιγόνα17. πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως τα 
ECs δεν εμφανίζουν πάντα σε ικανοποιητικό βαθμό 
αντιγονοπαρουσιαστική δραστηριότητα και συνεπώς 
είναι δυνατόν να μη καθίστανται “ανοσολογικά ορατά” 
αλλοαντιγόνα που εδράζονται εντός του ενδοθηλίου 
των αγγείων. ο λόγος αυτής της “ανοσολογικής 
αγνόησης” δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος. ςε 
ζωικά μοντέλα μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων 
καταδείχθηκε πως η ανοσολογική αντίδραση έναντι 
του αγγειακού δικτύου του μεταμοσχευμένου οργάνου 
προαπαιτεί λειτουργικά δευτερογενή λεμφικά όργανα. 
ςε ζωικά μοντέλα με μειωμένη λειτουργικότητα των 
δευτερογενών λεμφικών οργάνων διαπιστώθηκε 
καλύτερη “ανοσολογική ανοχή” και μεγαλύτερο διά-
στημα διατήρησης του αλλομοσχεύματος. Όμοια, σε 
ζωικό μοντέλο GvHD διαπιστώθηκε πως η έναρξη 
της αλλοαντιδρασης μέσω των CD8+ λεμφοκυττάρων 
απαιτεί την συμμετοχή των δενδριτικών κυττάρων18.

ςτη cGvHD η προσβολή των αγγείων οδηγεί σε 
ελάττωση του δικτύου των μικρών αιμοφόρων αγγείων 
στα όργανα στόχους. ςε ασθενείς με σκληροδερματι-
κή μορφή cGvHD, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση 
των μικρών αιμοφόρων αγγείων και το εύρημα αυτό 
συνδυάσθηκε με διήθηση από CD8+ λεμφοκύτταρα 
στην επιδερμίδα. τις κλινικές εκδηλώσεις και τα ευ-
ρήματα των βιοπτικών υλικών επιβεβαίωσαν άλλες 
μελέτες που έδειξαν πως σε ασθενείς με cGvHD 
διαπιστώθηκε μειωμένη παρουσία ECs και επιπλέον 
ασθενείς με σκληροδερματική μορφή cGvHD έχουν 
μειωμένη ικανότητα σχηματισμού αποικιών ECs19. 
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί πως αθηροσκλήρωση και 
καρδιαγγειακά προβλήματα συμβαίνουν συχνότερα σε 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε alloHSCT έναντι αυτών 
που υποβλήθηκαν σε autoHSCT3. το γεγονός αυτό 
θα μπορούσε να αποδοθεί κατά μία έννοια και στις 
βλάβες που προκαλεί συνολικά η διαδικασία της αλλο-
γενούς μεταμόσχευσης στο ενδοθήλιο. λαμβάνοντας 
υπόψιν τη μακρά περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ των 
πρώιμων βλαβών του ενδοθηλίου και της εμφάνισης 
συμπτωματικής καρδιακής νόσου, μπορεί να υποτεθεί 
πως η cGvHD μέσω της χρόνιας φλεγμονής και της 
καταστροφή των ECs αποτελεί παράγοντα κινδύνου 
για την επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
στους ασθενείς που επιβιώνουν επί μακρόν μετά την 
HSCT. ςε αναδρομική μελέτη σε 256 ασθενείς διάμε-
σης ηλικίας 39 ετών που επιβίωσαν επί μακρόν μετά 
alloHSCT η συχνότητα εμφάνισης αγγειακής νόσου 

ήταν 22% στα 25 έτη. η επίπτωση κρίνεται από τους 
ερευνητές ως αυξημένη λαμβάνοντας υπόψιν και το 
ηλικιακό φάσμα των ασθενών20. άπό την ευρωπαϊκή 
ομάδα μεταμοσχεύσεων είναι σε εξέλιξη αναδρομική 
μελέτη για την επίπτωση καρδιαγγειακών επιπλοκών 
μετά allo HSCT καθώς και των παραγόντων που 
ευνοούν την εμφάνισή τους.

πάντως τόσο στην aGvHD όσο και στη cGvHD δεν 
παρατηρείται η εκτεταμένη καταστροφή των αγγειακών 
ECs που διαπιστώνεται στην οξεία απόρριψη των 
μεταμοσχεύσεων των συμπαγών οργάνων. άντίθετα, 
είναι γνωστό πως στα αρχικά στάδια η αντίδραση 
του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή συνδυάζεται 
με αύξηση της νεοαγγείωσης και αυτό το φαινόμενο 
αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας.

Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤήΣ	νΕαΟαΓΓΕιωΣήΣ	ΣΤήν	HSCT
η δημιουργία νέων αγγείων ορίζεται ως νεοαγ-

γείωση και όταν προέρχεται από τα ECs που εδρά-
ζονται στα τοιχώματα του ενδοθηλίου συνηθίζεται να 
ονομάζεται αγγειογένεση (angiogenesis) ενώ όταν 
συμμετέχουν και αρχέγονα ενδοθηλιακά κύτταρα 
(Endothelial progenitor cells, EPCs) τότε ονομάζεται 
«αγγειοποίηση» (vasculogenesis). καθώς τα EPCs 
προέρχονται από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
του μυελού των οστών είναι αυτονόητο πως στην πε-
ρίοδο μετά την alloHSCT και εφόσον υπάρχει πλήρης 
αιμοποιητική χίμαιρα του δότη, τα ECPs προέρχονται 
από κύτταρα του δότη.

άπό τη δεκαετία του ̀ 70 είναι γνωστός ο ευνοϊκός 
ρόλος της νεοαγγείωσης στην ανάπτυξη και επέκταση 
κακοήθων όγκων αλλά και στην ανάπτυξη φλεγμο-
νωδών καταστάσεων. την ίδια περίπου περίοδο 
διαπιστώθηκε σε διαφορετικές έρευνες τόσο σε ζωικά 
μοντέλα όσο και σε μεταμοσχευμένους ασθενείς ότι 
οι αντιδράσεις του μοσχεύματος κατά του ξενιστή 
συνδυάζονται με αύξηση της νεοαγγείωσης γεγονός 
αναμενόμενο αν ληφθεί υπόψιν πως οι αντιδράσεις 
του μοσχεύματος κατά του ξενιστή αποτελούν φλεγ-
μονώδεις καταστάσεις. Επιπλέον αποδείχθηκε πως 
η νεοαγγείωση είναι κυρίως του τύπου της αγγειοποί-
ησης (συμμετέχουν τα ECPs που προέρχονται από 
τα κύτταρα του δότη) και όχι της αγγειογένεσης ( που 
συμμετέχουν τα ECs του έσω χιτώνα του ενδοθηλίου 
που προέρχονται από τα κύτταρα του λήπτη)21.

ή	νΕΟαΓΓΕιωΣή	ωΣ	ΘΕΡαΠΕυΤικΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ	
ΤήΣ	GVHD

Εάν η νεοαγγείωση με προεξάρχουσα την δράση 
των ECs που είναι προέλευσης του δότη αποτελεί 
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απλά επιδιορθωτικό μηχανισμό της καταστροφής 
που έχει υποστεί το αγγειακό ενδοθήλιο ή πραγματικό 
παθογενετικό μηχανισμό εμφάνισης της GvHD δεν έχει 
πλήρως αποσαφηνιστεί. Είναι ευνόητο πως μόνο στην 
τελευταία περίπτωση παράγοντες που αναστέλλουν 
την νεοαγγείωση θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
θεραπευτικές επιλογές της GvHD.

η αναστολή της αγγειοποίησης ως αντιμετώ-
πιση της GvHD έχει αποτελέσει πεδίο έρευνας τα 
τελευταία χρόνια. η χορήγηση σε ζωικά μοντέλα του 
μονοκλωνικού αντισώματος E4G10 που στρέφεται 
έναντι μονομερών της καθεδρίνης των EPCs είχε σαν 
αποτέλεσμα καλύτερη επιβίωση των πειραματοζώων, 
λιγότερες ιστικές βλάβες, μειωμένο αριθμό CD3+ λεμ-
φοκυττάρων στα όργανα στόχους καθώς και σημαντικά 
χαμηλότερο στάδιο της GvHD. οι ερευνητές κατέληξαν 
στο συμπέρασμα πως τα ανωτέρω ήταν αποτέλεσμα 
της μειωμένης μετανάστευσης προφλεγμονωδών 
κυττάρων διαμέσου του αγγειακού τοιχώματος στα 
όργανα στόχους22.

Είναι αναμενόμενο ο vascular endothelium growth 
factor (VEGF) να διερευνηθεί σαν θεραπευτικός στόχος 
για αναστολή της νεοαγγείωσης. Μονοκλωνικά αντισώ-
ματα έναντι των υποδοχέων 1 και 2 του VEGF (VEGF1/
VEGF2) χρησιμοποιήθηκαν σε ζωικά μοντέλα HSCT 
όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα 
καθώς η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων 
έναντι των VEGF1/VEGF2 επέδρασε αρνητικά στην 
αιματολογική αποκατάσταση των πειραματόζωων. 
Επιπλέον στην ίδια μελέτη δεν διαπιστώθηκαν υψηλά 
επίπεδα του VEGF στα όργανα στόχους. ωστόσο 
σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη κλινική μελέτη 
η χορήγηση μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του 
VEGF-A σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε autoHSCT 
για αντιμετώπιση σαρκώματος δεν επέδρασε αρνητικά 
στην αιματολογική αποκατάσταση21.

Μία διαφορετική προσέγγιση στην αναστολή της 
αγγειοποίησης αποτελεί η χρήση του αναστολέα 
του πρωτεασώματος (Bortezomib). η χορήγηση του 
Bortezomib σε πειραματικά μοντέλα φλεγμονωδών 
νόσων οδήγησε σε μείωση της φλεγμονής και της 
νεοαγγείωσης, ενώ σε πειραματικά μοντέλα μετα-
μόσχευσης αλλά και σε κλινική μελέτη σε μειωμένη 
εμφάνιση aGvHD23-24.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν δεδομένα που 
να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα ειδικών 
αντι-αγγειοποιητικών παραγόντων στην πρόληψη 
της aGvHD. ωστόσο, οι πλέον χρησιμοποιούμενοι 
παράγοντες για την πρόληψη της GvHD (Cyclospo-
rine, Methotrexate, Mycophenolate Mofetil) εκτός των 
άλλων δράσεων τους εμφανίζουν και ανασταλτικές 
δράσεις έναντι της νεοαγγείωσης25,26.

ςημαντικό ρόλο στην νεοαγγειοποίηση έχουν 
και τα κύτταρα της μυελικής σειράς. Είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να μελετηθεί η άμεση επίδραση τους στη 
νεοαγγείωση σε προκλινικά ζωικά μοντέλα αλλά και 
σε κλινικές μελέτες καθώς η χορήγηση παραγόντων 
που επιφέρουν αριθμητική μείωση ή και εξάλειψη των 
μυελικών κυττάρων θα έχει σαν συνέπεια πολλαπλά 
αρνητικά αποτελέσματα στην εξέλιξη της HSCT και 
πιθανώς μικρότερη διάρκεια επιβίωσης. τα τελευταία 
χρόνια η έρευνα του ρόλου των κυττάρων της μυε-
λικής σειράς στην δημιουργία νεοαγγείωσης στρέ-
φεται στην αναστολή της μετανάστευσης ή και της 
λειτουργίας τους. Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι 
των προαγγειογενετικών παραγόντων προκινετίνης-2 
(prokinetin-2, Bv8) και μεταλλοπρωτεινάσης-9 που 
παράγονται από κύτταρα της μυελικής σειράς, επέ-
δειξαν σημαντική αναστολή της νεοαγγείωσης τόσο 
σε φάση της ανάπτυξης κακοήθων κυττάρων όσο και 
σε φλεγμονώδεις παθήσεις. παρόμοια ο υποδοχέας 
της τυροσινικής κινάσης του Colony stimulating fac-
tor, CSF-1R, CD115) που ρυθμίζει την μετακίνηση 
των μυελικών κυττάρων σε κακοήθεις όγκους αλλά 
και σε θέσεις φλεγμονής, μελετάται ως θεραπευτικός 
στόχος της αναστολής της νεοαγγείωσης μέσω των 
κυττάρων της μυελικής σειράς27-29.

η αναστολή της ανάπτυξης των λεμφικών αγγεί-
ων θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο 
μειώνοντας τη μετανάστευση των αλλοαντιδραστικών 
τ-λεμφοκυττάρων στα δευτερογενή λεμφικά όργανα 
και συνεπώς επηρεάζοντας τόσο την ενεργοποίηση 
όσο και τον πολλαπλασιασμό τους κατά την φάση 
της GVHD. ςε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε πως 
η χορήγηση αντισώματος έναντι του υποδοχέα 3 του 
VEGF (VEGFR3) είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 
φλεγμονής σε πειραματικό μοντέλο χρόνιας ρευματο-
ειδούς αρθρίτιδας. άντίστοιχα άλλοι ερευνητές έδειξαν 
πως η ενεργοποίηση του VEGFR3 ελάττωσε την δερ-
ματική φλεγμονή αυξάνοντας τη λεμφαγγειοποίηση. 
άντίθετα όμως με τις προηγούμενες παρατηρήσεις, 
σε πειραματικό μοντέλο μεταμόσχευσης καρδιάς η 
χορήγηση μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του 
VEGFR3 μείωσε τον αριθμό των αλλοαντιδραστικών 
τ-λεμφοκυττάρων στο καρδιακό άλλο-μόσχευμα κατα-
δεικνύοντας πως η αναστολή της λεμφαγγειοποίησης 
μπορεί ελαττώσει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις (και 
πιθανώς την GvHD) σε καταστάσεις με διαφορές 
ιστοσυμβατότητας όπως είναι οι μεταμόσχευση αλ-
λογενών αιμοποιητικών κυττάρων. τα αντικρουόμενα 
αποτελέσματα συγκεκριμένων μελετών αδυνατούν 
να υποστηρίξουν την υπόθεση της αναστολής της 
λεμφαγγειοποίησης ως θεραπευτικό στόχο για την 
αντιμετώπιση ή και πρόληψη της GVHD21.
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δΡαΣή	ΤΟυ	ΜΟΣΧΕυΜαΤΟΣ	ΕνανΤι	
κακΟήΘΕιαΣ	(GRAFT	VS.	TUMOR	EFFECT)	 

και	νΕΟαΓΓΕιωΣή
καθώς ο ίδιος πληθυσμός των λεμφοκυττάρων 

του μοσχεύματος είναι υπεύθυνος για τις GvH αλλά 
και GvT δράσεις είναι σαφές πως η πλειοψηφία των 
παραγόντων που ελαττώνουν την GvH δραστηριότητα 
να έχουν αρνητική επίδραση στην GvT δράση. τι 
συμβαίνει όμως με τους παράγοντες που αναστέλλουν 
τη νεοαγγειοποίηση;

οι αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες έχουν από ετών 
χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση κακοηθειών και 
αποτελούν πλέον αποδεκτή θεραπευτική πρακτική 
για αρκετές κακοήθειες ενώ μια σειρά από άλλους 
είναι σε επίπεδο μελετών φάσης Ι-ΙΙΙ.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως τα τ-λεμφοκύτταρα 
δεν αντιδρούν μόνο άμεσα έναντι των κακοήθων κυτ-
τάρων αλλά και έμμεσα εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
του αγγειακού δικτύου του όγκου. ςε ζωικά μοντέλα 
με NHL, AML και νεφρικό καρκίνωμα διαπιστώθηκε 
πως η νεοαγγείωση προέρχεται από τα EPCs και έχει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κακοήθειας22. ςε 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε HSCT για αιματολογική 
κακοήθεια και στη συνέχεια η νόσος υποτροπίασε 
φαίνεται πως η νεοαγγείωση που συνοδεύει την 
υποτροπή προέρχεται από τα ECPs που είναι προ-
έλευσης του δότη και όχι από τα μόνιμα ECs κύτταρα 
του τοιχώματος του ενδοθηλίου καθώς τα τελευταία 
έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες από τη χημειο-
ακτινοθεραπεία21. ςε προκλινικές μελέτες με πειρα-
ματόζωα που έλαβαν μοσχεύματα με κεκαθαρμένα 
από τ-λεμφοκύτταρα μοσχεύματα διαπιστώθηκε μικρή 
μόνο αναστολή της νεοαγγείωσης μετά από χορήγηση 
ειδικών αντιαγγειογενετικών παραγόντων. άντίθετα 
διαπιστώθηκε ισχυρότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα 
όσον αφορά την ανάπτυξη κακοήθειας και μεγαλύτερο 
διάστημα επιβίωσης όταν χορηγήθηκαν παράγοντες 
αναστολής της νεοαγγείωσης σε πειραματόζωα που 
υπήρχε GvT δραστηριότητα30. Μια πιθανή εξήγηση 
του φαινομένου είναι πως η αναστολή της παθολο-
γικής νεοαγγείωσης αυξάνει την GvT δράση καθώς 
βελτιώνει την αιματική ροή που με τη σειρά της έχει 
σαν αποτέλεσμα τη μετανάστευση περισσοτέρων 
αλλοαντιδραστικών τ-λεμφοκυττάρων στην περιοχή 
της κακοήθειας. Μία άλλη εξήγηση θα μπορούσε να 
είναι η αύξηση της διήθησης των κακοήθων κυτταρι-
κών μαζών από φυσιολογικά λευκοκύτταρα. πράγματι 
αντιαγγειογενετικοί παράγοντες όπως είναι οι: end-
ostatin, anginex, angiostatin κ.α διεγείρουν το τοίχωμα 
των αγγείων ώστε να αυξάνει η διαπερατότητα για τα 
λευκοκύτταρα και ως επακόλουθο η προσέλκυση των 
λευκοκυττάρων στις κακοήθεις κυτταρικές μάζες21.

ΜΕΛΛΟνΤικΕΣ	καΤΕυΘυνΣΕιΣ	ΣΧΕΤικα	
ΜΕ	Τήν	αξιΟΠΟιήΣή	ΤήΣ	νΕΟαΓΓΕιωΣήΣ	

ωΣ	ΘΕΡαΠΕυΤικΟυ	ΣΤΟΧΟυ	ΜΕΤα	
ΜΕΤαΜΟΣΧΕυΣή	αιΜΟΠΟιήΤικων	κυΤΤαΡων

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα προκλινικών 
αλλά και κλινικών μελετών η νεοαγγείωση και ιδιαίτερα 
η προερχόμενη από τα EPCs που προέρχονται από 
τα κύτταρα του δότη, έχει σημαντικό ρόλο στην εμφά-
νιση της GvHD, την εμφάνιση της υποτροπής και της 
ανάπτυξης των κακοήθων κυττάρων καθώς και την 
ελάττωση της GvT δραστηριότητας. ςυνεπώς είναι 
λογική η υπόθεση ότι η αναστολή της νεοαγγείωσης 
μετά την HSCT μπορεί να αποτελέσει νέο θεραπευτικό 
στόχο ώστε μείωση της εμφάνισης και της βαρύτητας 
της GvHD, να συνδυάζεται με ταυτόχρονη βελτίωση 
της GvT δραστηριότητας και ελάττωση της υποτροπής 
της νόσου. οι Penack και συν. χρησιμοποίησαν τον 
παράγοντα Ε4G10 που αναστέλλει τη νεοαγγείωση, 
σε μοντέλα HSCT για Β-cell κακοήθεια ή οξεία λευ-
χαιμία και διαπίστωσαν βελτίωση στην εμφάνιση της 
GvHD με ταυτόχρονη αναστολή της ανάπτυξης της 
κακοήθειας22.

τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και 
φαίνεται πως η χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων 
που έχουν στόχο την αναστολή της νεοαγγείωσης 
μπορεί να αποτελέσει μία νέα διαφορετική προ-
σέγγιση στην συνολική βελτίωση της έκβασης της 
HSCT. ωστόσο ο καλύτερος παράγοντας καθώς και 
ο ιδανικός χρόνος χορήγησης δεν έχουν διευκρινιστεί 
και οι υπάρχουσες προκλινικές αλλά και κλινικές 
μελέτες δεν επαρκούν για την εξαγωγή οριστικών 
συμπερασμάτων.
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